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نوري ،علی .و امین فر ،مرتضی .)1385(.مقايسه ارزشیابی عملكرد معلمان مدارس ابتدايی بر حسب ويژگیهاي
جمعیت شناختی آنان .فصلنامه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايی.149-170 :)5(1 ،
نوري ،علی .و مهرمحمدي ،محمود .)1389( .تبیین انتقادي جايگاه علوم اعصاب در قلمرو دانش و عمل
تربیتی .تازه هاي علوم شناختی..83-100 :)46(12 .
نوري ،علی .و فردانش .هاشم .)1389(..طراحمی آموزشمی بمر اسماس ممدل يمادگیري مبتنمی بمر پمروژه .مجلمه
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.101-121 :)1(40 ،



نوري ،علی .و فردانش ،هاش .)1391(..جايگاه پژوهش تاريخی در میان پژوهش هاي تربیتی :تبیین چیستی،
چرايی ،و چگونگی آن .فصلنامه تعلی .و تربیت.67-90 ،)4( 27 ،




نوري ،علی .و مهرمحمدي ،محمود .)1391( .الگويی بمراي بهرهگیمري از روش نظريمه برخاسمته از دادههما در
پژوهشهاي تربیتی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران.8 -35 .)6( 23 ،
نوري ،علی .و فارسی ،سهیال .)1394( .ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدايی به روش خبرگی و نقادي
تربیتی .فصلنامه تعلی .و تربیت.4 ،






اسماعیلی ،فتانه ،.نوري ،علی .و مرادي ،علیرضا .)1395( .تاثیر بازيهاي رايانهاي آموزش توجه بر شبكه هاي
توجه و خلق دانشآموزان داراي نارسايی توجه /بیش فعالی .فصلنامه كودكان استثنايی.5-19 ،)1( 16 ،
نوري ،علی .و اعتمادزاده ،هدايت .)1397( .شناسايی و طبقهبندي مسايل اساسی دانشآموزان دوره ابتدايی در

ارتباط با جنسیت و مسايل جنسی .فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسی.
نوري ،علی .و اعتمادزاده ،هدايت .)1396( .ارزشیابی سطح دانش و نگرش معلمان مدارس در ارتباط با
پژوهش تربیتی  .فصلنامه تدريسپژوهی.
نوري ،علی .)1397( .مبانی عصب -فرهنگی يادگیري و رشد :به سوي يک نطام تربیتی پاسخگو به فرهنگ.
فصلنامه مطالعات برنامه درسی.1-20 ،)43( 11 .

 نوري ،علی .و فارسی ،سهیال .)1397( .انتظارات سالمندان مقی .سراي سالمندان از فرزندان خود .نشريه


سالمند.262-279:)2(13 ،
نوري ،علی و همكاران .)1397( .مطالعه تاثیر تدريس گفت و شنود سقراطی بر عملكرد توجه و پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان پايه شش .ابتدايی .تازههاي علوم شناختی.
 .2مقاله علمی -ترويجی و دانشنامه













نوري ،علی .)11387(.روشهاي ارزشیابی عملكرد معلمان .مجله رشدمديريت مدرسه.26-29 :)6(8 .
نوري ،علی .)1390( .مجله نظريه پردازي برنامه درسی .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
فارسی ،سهیال .و نوري ،علی .)1394( .انقش برنامۀآموزش پیش دبستان در تحول شناختی دانش آموزان پايۀ

اول ابتدايی .فصلنامه روانشناسی بالینی كودک و نوجوان...،
نوري ،علی .)1392( .جان گودلد .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
نوري ،علی .)1392( .الگوي طراحی برنامه درسی سازگار با مغز .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
نوري ،علی .)1393( .مبانی زيستشناختی برنامه درسی .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
نوري ،علی .)1393( .ديدگاه كثرتگرايی شناختی .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
نوري ،علی .)1393( .آثار ماندگار برنامه درسی :مكانی به نام مدرسه .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
نوري ،علی .)1393( .فصلنامه تعلی .و تربیت .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
نوري ،علی .)1393( .الگوي خبرگی و نقد تربیتی .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.
نوري ،علی .)1396( .به سوي سنجش اصیل :اصول و رويهها .نامه بالندگی.7-10 ،3 ،
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 مقاله همايشهای داخلی.4

 تبیین چیستی و چگونگی: آموزش زبان از طريق گفت و شنود سقراطی.)1392( . علی، و نوري. سهیال،فارسی
.1392  ارديبهشت12  دانشگاه مالير. آموزش و ادبیات، مقاله ارائه شده در همايش ملی زبان.آن





فارسی ،سهیال .و نوري ،علی .)1393( .روش خبرگی و نقادي تربیتی :ابعاد و معیارهاي ارزشیابی .مقاله ارائه
شده در همايش ملی جايگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ايران :جالشها و فرصتها .دانشگاه مالير 18



ارديبهشت .1393
نوري .علی .)1391( .رويكرد رهايی بخش بمه تربیمت :اهمدا

و اصمول .مقالمه ارائمه شمده در هممايش ملمی

چالشهاي روانشناختی -تربیتی نظامهاي آموزشی عصر حاضر .گروه روانشناسمی و علموم تربیتمی ،دانشمكده


ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مالير ،ارديبهشت .1391
نوري .علی .)1389( .اصول سنجش پیشرفت تحصیلی مبتنی بر سنجش اصیل .مقاله ارائه شده در كنفرانس ملی
روش هاي نوين مديريت مدارس .دانشگاه آزاد كرمانشاه. 1389 ،



نوري .علی .و منصوري .صابر .)1387(.ورود اينترنت به دنیاي آموزش ازراه دوروتحول اساسی درمعناي آن.
مجموعه مقاالت همايش ملی نقش تكنولوژي آموزشی در كالس درس امروز .سازمان آموزش و پرورش
استان خراسان رضوي.



محمدي ،يونس .و نوري ،علی .)1393( .مروري بر حدود و كاربرد نرمافزارهاي تحلیل دادههاي پژوهش
كیفی .مقاله ارائه شده در همايش ملی جايگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ايران :جالشها و فرصتها.
دانشگاه مالير  18ارديبهشت .1393

 سلیمانی ،جبیب ،عبدي ،علی .و نوري ،علی .)1392( .ارزشیابی میزان وضعیت انطباق وضعیت كنونی طراحی
و تدوين برنامه هاي درسی شاخه كاردانش با ضوابط و معیارهاي دانش برنامه درسی .مجموعه مقاالت دومین


كنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین كیفیت در نظامهاي آموزشی .صص312-321 :
محمدي ،يونس ،.نوري ،علی .و گلشاهی ،مري .)1393( ..معرفی و توصیف اشكال مختلف نرمافزارهاي
تحلیل دادههاي كیفی .مقاله ارائه شده در همايش ملی جايگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ايران :جالشها
و فرصتها .دانشگاه مالير  18ارديبهشت .1393

 نوري ،علی .)1393( .تحلیل و تبیین انتقادي اهدا و روشهاي دو رويكرد درون دينی و برون دينی به تربیت
دينی .مقاله ارائه شده در پنجمین همايش ملی انجمن فلسفه تعلی .و تربیت ايران با موضوع فلسفه تربیت دينی


و تربیت اخالقی .دانشگاه شهید باهنر كرمان  31ارديبهشت  1 .خرداد .1393
فارسی ،سهیال ،.و نوري ،علی .)1394( .تحلیل روششناختی پاياننامههاي كارشناسی ارشد (مطالعه موردي
رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه مالير) .دومین كنفرانس ملی ارزيابی كیفیت نظامهاي
دانشگاهی .تهران ،ارديبهشت .1394



نوري ،علی .)1394( .تدوين يک برنامه درسی سیستماتیک سالمت براي كودكان دچار بیماري سرطان .اولین
همايش ملی ورزش و سرطان .جزيره كیش 8-9 ،بهمن .1394




نوري ،علی .و موسوي ،خديجه سادات .)1395( .تربیت جنسی دانشآموزان به عنوان تكلیف اخالقی
مدارس .اولین همايش ملی اخالق در حرفه اي در نظام هاي آموزشی .دانشگاه مالير 16 ،ارديبهشت .1395
عبدي ،علی .و نوري ،علی .)1395( .اصول طراحی و تدوين برنامه هاي درسی آموزش متوسطه مبتنی بر مبانی
روانشناسی برنامه ريزي درسی .نخستین همايش ملی برنامه ريزي و تحول نظام آموزشی .دانشگاه پیام نور ق،.
آذر .1395

 نوري .علی .)1397( .حدود و قلمرو عصب -تربیت شناسی و چالشهاي پیشرو .اولین همايش ملی يافتههاي
نوين در روانشناسی تربیتی و چالشهاي پیش رو .تهران :دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 20 ،اردبیهشت
.1397
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 كتاب.6

 انتشارات.)2008(  نوشته باترو و همكاران. مغز تربیت يافته.)1391( . علی، و نوري. محمود،تلخابی



.پژوهشكده علوم شناختی و كورش چاپ
 نوشته، رويكردي به پرورش تفكر: برنامه درسی و آموزش مفهوم محور.)1394( . علی، و عبدي. علی،نوري



. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و انتشارات مدرسه.)2007( لین اريكسون
. پالمر. شن (در) جوي آ، نوشته ژيانپینگ. گودلد. جان آي.)1391( . محمود، و مهرمحمدي. علی،نوري
. سمت: تهران. پنجاه انديشمند نوين علوم تربیتی.)2001(
. سمت: تهران. مبانی و اصول عصبشناسی يادگیري و تربیت.)1393( . علی،نوري






پاتن ،كاترين اي .و كمپل ،استیفان آر .)2011( .مقدمهاي بر علوم اعصاب تربیتی .ترجمه علی نوري (.)1394
انتشارت دانشگاه مالير و انتشارات تايماز.

 نوري .علی .)1396( .فشار مثبت ،نوشته مايكل فولن ،در مهرمحمدي و همكاران ،برنامه درسی :رويكردها،



نظرگاهها و چش.اندازها ( .)471-489تهران :سمت.
نوري .علی .و محمدي ،يونس .)1395( .راهنماي عملی پژوهش در علوم انسانی .تهران :ويرايش.
نوري .علی( .در حال چاپ) .مبانی عصب -تربیت شناختی خواب و نقش آن در يادگیري و آموزش :تهران:
ستاد علوم شناختی.

 .7طرح های پژوهشی:
الف .مجری




طرح پژوهشی با عنوان ارزشیابی انتقادي برناممه درسمی هنمر ابتمدايی بما روش نقمادي تربیتمی .دانشمگاه ماليمر
(.)1393
طرح پژوهشی با عنوان توصیف سطوح انتظارات والدين سالمند از فرزندان خود .دانشگاه مالير (.)1396

 طرح پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش گفت و شنود محور بر بهبود سطح توجه و عملكرد تحصیلی دانش


آموزان :مطالعه در سطح عصبی -زيستی ،رفتاري و تربیتی .ستاد علوم شناختی (.)1396
طرح پژوهشی با عنوان ارزشیابی سطح دانش و نگرش معلمان مدارس ابتدايی در ارتباط با پژوهش تربیتی.
دانشگاه مالير (.)1397

 طرح پژوهشی با عنوان تدوين ساختار و چارچوب برنامه آموزش ضمن خدمت براي معلمان دوره پیش
دبستان .دانشگاه مالير (در حال اجرا).

 طرح پژوهشی با عنوان سنجش سطح دسترسی و میزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطالت در میان
دانشآموزان دوره متوسطه و رابطه آن عملكرد تحصیلی آنان  .صندوق حمايت از فناوران و پژوهشگران (در
حال اجرا).
Research project titled The development of executive functions during early
adolescence and its relations with changes in chronotype style and pubertal
development: a cross-cultural comparison. FAPESP-SÃO PAULO, Brazil
(ongoing).



ب .همکار اصلی

 طرح پژوهشی با عنوان شناسايی مشكالت و تنگناهاي طرح ارزشیابی عملكرد اساتید دانشگاه آزاد كرمانشاه و


ارائه راهكارهايی براي بهبود آن .دانشگاه آزاد كرمانشاه.)1389(.
طرح پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی وضعیت كیفیت زندگی نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار شهر كرمانشماه.
دانشگاه آزاد كرمانشاه .)1389(.

 طرح پژوهشی با عنموان مقايسمه وضمعیت(عاطفی  ،اقتصمادي و اخالقمی) خمانواده نوجوانمان بزهكمار و غیمر
بزهكار شهر كرمانشاه .دانشگاه آزاد كرمانشاه.)1389(.

 طرح پژوهشی با عنوان بررسی میمزان اثربخشمی روش تمدريس مشماركتی در پیشمرفت يمادگیري درس زبمان


انگلیسی عمومی دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه .دانشگاه آزاد كرمانشاه.)1389(.
طممرح پژوهشممی بمما عنمموان تممدوين برنامممه درسممی رشممته آممموزش و پممرورش شممناختی .پژوهشممكده علمموم
شناختی(.)1389



طرح پژوهشی عنوان مقايسه تفكر انتقادي دانشجويان دانشمگاه آزاد كرمانشماه بمر حسمب سمبک تفكمر آنمان.
دانشگاه آزاد كرمانشاه (.)1391

 طرح پژوهشی عنوان تاثیر آمموزش بمر اسماس هموش چندگانمه برپیشمرفت يمادگیري زبمان انگلیسمی عممومی




دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه .دانشگاه آزاد كرمانشاه (.)1392
طرح پژوهشی با عنوان تدوين چارچوب حقوق دانشآمموز در نظمام حقموقی ايمران نهماد رياسمت جمهموري:
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران (.)1397
طرح پژوهشی با عنوان شناسايی و طبقهبندي مسايل اساسی دانشآموزان دوره ابتدايی در ارتباط با جنسمیت و
مسايل جنسی .دانشگاه مالير (.)1397
طرح پژوهشی با عنوان سنجش و مقايسه سطح شايستگی میان فرهنگی دانشجويان بومی و غیربومی .دانشگاه
مالير (در دست اجرا).



طرح پژوهشی با عنوان تدوين چارچوب قانونی تخلفات پژوهشی .نهاد رياست جمهوري :صندوق حمايت از
پژوهشگران و فناوران (در دست اجرا).



طرح پژوهشی با عنوان سنجش سطح شناخت دانشآموزان دوره متوسطه از حقوق اساسی دانشآموز.
دانشگاه مالير (در دست اجرا).

 .8راهنمايی پايان نامه




فارسی جوكار ،سهیال .)1392( .نقش آموزش پیش دبستان در رشد شناختی دانشآموزان پايه اول ابتدايی.
پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه مالير.
رحمتزهی ،خدانظر .)1393( .ارزشیابی وضعیت تحصیلی كودكان خیابانی شهر زاهدان .پايان نامه
كارشناسی ارشد ،دانشگاه مالير.

 غالمی ،مهدي .)1394( .ارزشیابی برنامه درسی تربیت معل .كودكان استثنايی :مطالعه موردي دانشگاه
فرهنگیان شهید بهشتی مشهد .پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه مالير.

 محمدي ،كرم .)1394( .ارزشیابی میزان تناسب محتواي برنامه درسی رياضی پايه شش .ابتدايی با معیارها و
اوصول دانش برنامه درسی .پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه مالير.

 اسمعیلی ،فتانه .)1394( .تاثیر بازيهاي رايانهاي توجه بر شبكههاي توجه و خُلق دانشآموزان داراي نقص


توجه /بیشفعالی .پايان نامه كارشناسی ارشد ،پژوهشكده علوم شناختی.
موسوي ،خديجه سادات .)1395( .تدوين طرح برنامه درسی تربیت جنسی براي دانش آموزان متوسطه اول.
پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه مالير.




محمودي ،علی اصغر .)1395( .ارزشیابی سطح دانش ،نگرش و راهبردهاي كاربست آموزه هاي عصب –
تربیت در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان .پايان نامه كارشناسی ارشد ،پژوهشكده علوم شناختی.
سبزي ،سارا .)1397( .مقايسه كاركردهاي اجرايی دانشآموزان دوره ابتدايی بر حسب طبقه اجتماعی-
اقتصادي آنان .پاياننامه كارشناسی ارشد :پژوهشكده علوم شناختی.

 .9مشاوره پاياننامه:



دهقان ،آزاده .)1393( .توصیف و تحلیل زندگی حرفه اي معلمان زن شاغل در دوره دوم متوسطه .پايان نامه
كارشناسی ارشد ،دانشگاه مالير.

 نظري .ريحانه .)1396( .مدلیابی عملكرد تحصیلی رياضی بر اساس كاركردهاي اجرايی ،هیجانهاي تحصیلی و
خودكارآمدي رياضی .رساله دكتري ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
 .10كارگاههای آموزشی



كارگاه اصول برنامه درسی و تدريس .دانشگاه آزاد همدان ،زمستان .1391



كارگاه روششناسی پژوهش .دانشگاه علمی -كاربردي شهرداري تهران .بهار .1392




كارگاه اصول و مفاهی .تدريس .دانشگاه علمی -كاربردي شهرداري تهران .پايیز .1392
كارگاه اصول و مبانی عصبشناختی يادگیري و تربیت .دانشگاه بوعلی همدان .پايیز .1394



كارگاه اصول و روشهاي تدريس .دانشگاه علمی -كاربردي مالير .پايیز .1394



كارگاه اصول و يادگیري تدريس سازگار با مغز .پژوهشگاه مطالعات فرهنگی .تهران :زمستان .1395



كارگاه اصول و روشهاي تدريس .دانشگاه علوم انتظامی .تابستان .1396

