
فنون یادگیری و ) قسمتی از رزومه استاد بهزاد باقری جهت برگزاری کارگاه مهارت های مطالعه

 ( ...انگیزه بخشی و تندخوانی ، تقویت حافظه ، مطالعه موثر و

 

 

دبیر شورای مشورتی و کمیته علمی نهاد مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه  -

 94و  93فرهنگیان سال 

 مدیر گروه علمی نهاد مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه فرهنگیان -

 94 – 92مشاور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در حوزه دانشجویی  -

 ره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی )ره(مسیول مرکز مشاو -

 دبیرکمیته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی-

 دبیرکل انجمن های علمی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی-

 دبیرعلمی اولین سمینارتخصصی روانشناسی اجتماعی شرق کشور-

 ه دانشگاه فرهنگیان)پردیس شهید بهشتی(دبیرانجمن علمی گروه راهنمایی ومشاور-

  دبیر اولین سمینار مدیریت آموزشی آموزش وپرورش خراسان رضوی -

 موسس و مدیرآموزشگاه های عالی آزاد نوآفرینان بهزاد-

 مسئول برگزاری همایش های روانشناسی اجتماعی در تعلیم وتربیت دانشگاه فردوسی-

 نفر دانش آموز 5000بزرگ در سطح استان به همایش  15تدریس و برگزاری بیش از  -

نفر از مشاوران تحصیلی آموزش و پرورش  200آموزش تخصصی مشاوره تحصیلی به بیش از  -

 خراسان

 مدرس دانشگاه امام سجاد )علیه السالم ( در رشته روان شناسی -

  مدرس دوره های انگیزشی وموفقیت تحصیلی در سطح استان خراسان-

 ...موفقیت در کنکورشهرستان نیشابور،سبزوار، گناباد، فردوس، رشتخوار،کالت ومدرس همایش  -

مشاور ارشد تحصیلی مجموعه مدارس اندیشه سجاد، تیزهوشان، نمونه دولتی، شاهد و امام رضا  -

 علیه السالم

مسئول برگزاری نمایشگاه های دست سازه های علمی دانشگاه فرهنگیان در نمایشگاه بین  -



 مشهدالمللی 

مسئول برگزاری نمایشگاه های مقاالت علمی دانشجومعلمان درمجتمع آدینه تهران) ائمه -

 جماعات تهران(

 دارنده رتبه اول در مسابقات مقاله نویسی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی-

 دارنده رتبه دوم در مسابقات تولیدی محتوای الکترونیکی آ.پ خراسان رضوی -

 سال برنامه ریزی درسی سابقه چندین -

 نمونه دولتی ابرار، امام رضا)ع(3مشاور مدارس هاشمی نژاد ، -

 اولین برگزار کننده ورکشاپ های موفقیت تحصیلی در سطح استان _

 تبادکان مدرس دوره های کوچینگ تحصیلی در نواحی هفت گانه و منطقه _

ومطالعه در موسسه مدیر آموزشی موسسات برتر مشهد در عرصه مشاوره تحصیلی  _

 ...عارف،دکتراختراعی،قلم چی و

  مدیر گروه کنکوری کانون قلم چی-

  مشاور سه رتبه تک رقمی -

 .....و

سرانه  بتوانیم در جهت تحقق امر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در باالبردن است امید

مساله کتاب و  روکیفیت مطالعه و انجام وظیفه درجهت اشاعه، گسترش و تقویت هرچه بیشت

به گسترش فرهنگ کتاب و  کتابخوانی به خصوص در بین طالب عزیز اهتمام ورزیم که درنهایت

 کتابخوانی منجر شود،ان شااهلل تعالی

 مهارت پژوهشی در سه فصل و است کارگاه فوق گام اول از دوره بلند مدت و جامع الزم به ذکر

وروش های  وفنون ومهارت های نگارش و آموزشسطح )مهارت های مطالعه، یادگیری وتندخوانی 

اسالمی رضوی )مرکزمعرفت  تحقیق وپژوهش ( می باشد که انشاهلل با همکاری دانشگاه علوم

 .ساعته برگزار گردد ومهارت( وصدور گواهی نامه مشترک طی چهار جلسه سه

 

 



  باکمال احترام و التماس دعا

 مشهدمقدسواحدپژوهش )سطح دو وسه(مدرسه علمیه رضویه 


