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 1390دانشگاه مالير: : استاديار-  
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 علوم تربیتیپژوهش در روش شناسی 
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 الئق تدريسع -ه 

 هاي برنامه درسینظريه 

 مبانی برنامه درسی 

 شناسی رشدروان 

 شناسی يادگیري  روان 

 پژوهش  شناسیروش 

 هاي يادگیرينظريه 

 مطالعات ذهن، مغز و تربیت 

 تربیت -مطالعات عصب 

 یسوابق اجرايو. 

 نامه درسی ايران، از تربیت وابسته به انجمن مطالعات بر -مدير گروه پژوهشی ويژه )گروپ( مطالعات عصب

 -1391سال 

 تاكنون – 1391از سال  ،مدير محور ارزشیابی دانشنامه برنامه درسی 

  تاكنون  -1393دبیر انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه مالير، از سال 

  1392دبیر علمی همايش ملی جايگاه پژوهش تربیتی در ايران، بهار. 

 تاكنون-1395، عضو شوراي نظارت و ارزيابی دانشگاه مالير 

 Editorial Board in International Journal of Cognitive Research in Science, 

Engineering and Education (IJCRSEE( (2013- Present). 

 Editorial Board in Dialogic Pedagogy Journal (2014- Present).  

 

 سوابق پژوهشی  -ز

 پژوهشی داخلی –علمی  مقاله -1

 ،س ابتدايی بر حسب ويژگیهاي ارزشیابی عملكرد معلمان مدار مقايسه (.1385لی. و امین فر، مرتضی.)ع نوري

 .149-170(: 5)1 ،روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايیفصلنامه  .انآن شناختیجمعیت 

 ( .تبیین انتقادي جايگاه علوم اعصاب در قلمرو1389نوري، علی. و مهرمحمدي، محمود .)  دانش و عمل

 ..83-100(: 46)12. تازه هاي علوم شناختیتربیتی. 

 ،(. طراحمی آموزشمی بمر اسماس ممدل يمادگیري مبتنمی بمر پمروژه. مجلمه 1389علی. و فردانش. هاشم..) نوري

 .101-121(: 1)40، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 (..جايگاه پژوهش تاريخی 1391نوري، علی. و فردانش، هاش .) ،در میان پژوهش هاي تربیتی: تبیین چیستی

 .67-90(، 4) 27، فصلنامه تعلی. و تربیتچرايی، و چگونگی آن. 

 هما در گیمري از روش نظريمه برخاسمته از دادهالگويی بمراي بهره (.1391. )حمودمهرمحمدي، ملی. و وري، عن

 .8 -35 (.6) 23. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران، هاي تربیتیپژوهش

 ( .1394نوري، علی. و فارسی، سهیال .)يو نقاد یبه روش خبرگ يیهنر دوره ابتدا درسیبرنامه  یابیارزش 

 . 4فصلنامه تعلی. و تربیت، . یتتربی



 

 ( .تاثیر بازي1395اسماعیلی، فتانه.، نوري، علی. و مرادي، علیرضا .)اي آموزش توجه بر شبكه هاي هاي رايانه

 .5-19(، 1) 16فصلنامه كودكان استثنايی، ن داراي نارسايی توجه/ بیش فعالی. آموزاتوجه و خلق دانش

 ( .1397نوري، علی. و اعتمادزاده، هدايت .)در  يیآموزان دوره ابتدادانش یاساس ليمسا يبندو طبقه يیشناسا

  فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسی.. یجنس ليو مسا تیارتباط با جنس

 با ارتباط در مدارس معلمانسطح دانش و نگرش  یابیارزش(. 1396دزاده، هدايت. )نوري، علی. و اعتما 

 . پژوهی. فصلنامه تدريس  یتتربی پژوهش

 ( .1397نوري، علی .)گ. پاسخگو به فرهن یتینطام ترب کي يو رشد: به سو يریادگي یفرهنگ -عصب یمبان

 .1-20(، 43) 11ی. مطالعات برنامه درسفصلنامه 

 .نشريه . سالمندان از فرزندان خود يسرا .یانتظارات سالمندان مق (.1397) و فارسی، سهیال. نوري، علی
 .262-279(:2)13سالمند، 

 ( .1397نوري، علی و همكاران .)شرفتیبر عملكرد توجه و پ یگفت و شنود سقراط سيتدر ریمطالعه تاث 

  هاي علوم شناختی.تازه. يیشش. ابتدا هيآموزان پادانش یلیتحص

 ترويجی و دانشنامه -. مقاله علمی2

 ،26-29(: 6)8 .مدرسهمجله رشدمديريت . روشهاي ارزشیابی عملكرد معلمان(.  11387علی.) نوري . 

 ،دانشنامه ايرانی برنامه درسی. مجله نظريه پردازي برنامه درسی(. 1390علی. ) نوري . 

 يۀدانش آموزان پا یدبستان در تحول شناخت شیپ آموزشۀانقش برنام(. 1394. ). و نوري، علیفارسی، سهیال 

  ،...كودک و نوجوان ینیبال یروانشناسفصلنامه يی. اول ابتدا

 ( .1392نوري، علی .)دانشنامه ايرانی برنامه درسی. جان گودلد . 

 ( .1392نوري، علی .)دانشنامه ايرانی برنامه درسی. الگوي طراحی برنامه درسی سازگار با مغز . 

  .دانشنامه ايرانی برنامه درسی.شناختی برنامه درسیمبانی زيست(. 1393)نوري، علی . 

 ( .1393نوري، علی .) دانشنامه ايرانی برنامه درسی. گرايی شناختیديدگاه كثرت . 

 ( .آثار ماندگار برنامه درسی: 1393نوري، علی .) دانشنامه ايرانی برنامه درسی. مكانی به نام مدرسه . 

 ( .1393نوري، علی .)دانشنامه ايرانی برنامه درسی. فصلنامه تعلی. و تربیت . 

 ( .1393نوري، علی .)دانشنامه ايرانی برنامه درسی. الگوي خبرگی و نقد تربیتی . 

 ( .1396نوري، علی .)7-10، 3گی، نامه بالند  ها.هي: اصول و رولیسنجش اص يبه سو . 

 المللیپژوهشی بین-. مقاله علمی3

 Nouri, A. Sajadi, S. (2014). Emansipatory pedagogy in practice. International 

Journal of Critical pedagogy.5 (2), 76-87. 

 Talkhabi, M. & Nouri, A. (2012). Foundations of cognitive Education: Issues and 

opportunities. Procedia - Social and Behavioral Sciences 32, (2012) 385 – 390. 

Available online at www.sciencedirect.com. 

 Nouri, A. & Mehrmohammadi, M. (2013). Defining boundaries for 

neuroeducation as a field of study. Educational Research Journal, 27 (1& 2). 

 Nouri, A. (2013). Practical Strategies for Enhancing Interdisciplinary 

Collaboration in Neuroeducational Studies. International Journal of Cognitive 

Research in science, engineering and education (IJCRSEE), 1 (2). 

http://www.sciencedirect.com/


 

 Nouri, A., Mehrmohammadi, M. & Kharrazi, K. (2014). The Place of 

Neuroscience in Curriculum Thought and Practice. World Applied Sciences 

Journal 31 (4): 591-600. 

 Nouri, A. (2014). Dialogic learning: A social cognitive neuroscience view. 

(IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering 

and Education, 2 (2).  

 Nouri A. (2015). Cognitive Neuroscience of Foreign Language Education: Myths 

and Realities. Iranian Journal of English Language Teaching, 3 (1), 39-47. 

 Nouri, A., & Pihlgren, A. (2018). Socratic Seminars for Students with Autism 

Spectrum Disorders. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal, 6, pp. 

A19-A38. doi:https://doi.org/10.5195/dpj.2018.173 

 Nouri, A. (2016). Basic principles of research in Neuroeducation Studies. 

International Journal of Cognitive Research in science, engineering and 

education (IJCRSEE), 4 (1), 59-66.  

 Nouri, A. & Farsi, S. (2016). The Current State of Arts Education in Iran: A Case 

Study in Two Elementary Schools Using Educational Criticism. The International 

Journal of Art & Design Education (In press). 

 Nouri, A. (2016). Exploring the Nature and Meaning of Theory in the Field of 

Neuro-Education Studies. International Journal of Social, Behavioral, 

Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 10 (8), 2484- 2487.  

 Nouri, A. & Karimi, Y. (2018). A phenomenological study on the meaning of 

educational justice for street children. Education, Citizenship and Social Justice, 

18. DOI10.1177/1746197918760083. 

 Reihaneh Nazari, R., Shahvarani, A., Asadzadeh, H. & Nouri, A. (2017). Effects of 

executive functions and academic emotions on pupils' academic performance in 

mathematics. Iranian journal of educational Sociology, 1 (7), 60-81.  

 .279-262):2(13; 2018.  

 Nouri A, Farsi S. Expectations of Institutionalized Elderly from Their Children. 

Iranian Journal of Aging; 13 (2) :262-279. 

 های داخلی. مقاله همايش4

 (. آموزش زبان از طريق گفت و شنود سقراطی: تبیین چیستی و چگونگی 1392، سهیال. و نوري، علی. )فارسی

 .1392ارديبهشت  12آن. مقاله ارائه شده در همايش ملی زبان، آموزش و ادبیات. دانشگاه مالير 



 

 مقاله ارائه یابیارزش يارهای: ابعاد و معیتیترب يو نقاد یروش خبرگ (.1393. )فارسی، سهیال. و نوري، علی .

 18. دانشگاه مالير جايگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ايران: جالشها و فرصتهاشده در همايش ملی 

 .1393ارديبهشت 

 ملمی  هممايششمده در مقالمه ارائمه . : اهمدا  و اصمولتیمبخش بمه ترب يیرها كرديرو (.1391) . نوري. علی

شناسمی و علموم تربیتمی، دانشمكده گروه روان .هاي آموزشی عصر حاضرتربیتی نظام -هاي روانشناختیچالش

 .1391ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مالير، ارديبهشت 

 ( .1389نوري. علی .)مقاله ارائه شده در كنفرانس ملی اصول سنجش پیشرفت تحصیلی مبتنی بر سنجش اصیل .

 .  1389وش هاي نوين مديريت مدارس. دانشگاه آزاد كرمانشاه، ر

 (.ورود1387نوري. علی. و منصوري. صابر .)  .اينترنت به دنیاي آموزش ازراه دوروتحول اساسی درمعناي آن

. سازمان آموزش و پرورش مجموعه مقاالت همايش ملی نقش تكنولوژي آموزشی در كالس درس امروز

 استان خراسان رضوي.

 پژوهش  هايداده لیتحل افزارهايبر حدود و كاربرد نرم يمرور(. 1393. و نوري، علی. )يونس، حمديم

. جايگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ايران: جالشها و فرصتها. مقاله ارائه شده در همايش ملی یفیك

 .1393ارديبهشت  18دانشگاه مالير 

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

  312-321. صص: هاي آموزشیكنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین كیفیت در نظام

 افزارهاياشكال مختلف نرم فیو توص یمعرف(. 1393) و گلشاهی، مري..نوري، علی. يونس.، ، محمدي 

جايگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ايران: جالشها . مقاله ارائه شده در همايش ملی یفیك يهاداده لیتحل

 .1393ارديبهشت  18. دانشگاه مالير و فرصتها

 ( .1393نوري، علی .)تیبه ترب ینيو برون د ینيرون دد كرديدو رو ياهدا  و روشها يانتقاد نییو تب لیحلت 
مقاله ارائه شده در پنجمین همايش ملی انجمن فلسفه تعلی. و تربیت ايران با موضوع فلسفه تربیت دينی  ی.نيد

 .1393خرداد  1ارديبهشت .  31و تربیت اخالقی. دانشگاه شهید باهنر كرمان 

 ( .1394فارسی، سهیال.، و نوري، علی) .هاي كارشناسی ارشد )مطالعه موردي نامهنشناختی پاياتحلیل روش

هاي دومین كنفرانس ملی ارزيابی كیفیت نظام رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه مالير(.

  .1394دانشگاهی. تهران، ارديبهشت 

 ( .1394نوري، علی .)اولین سرطان يماریكودكان دچار ب يسالمت برا کیستماتیس یبرنامه درس کي نيتدو .

 . 1394بهمن  8-9مايش ملی ورزش و سرطان. جزيره كیش، ه

 آموزان به عنوان تكلیف اخالقی تربیت جنسی دانش  (.1395) .نوري، علی. و موسوي، خديجه سادات
 .1395ارديبهشت  16. اولین همايش ملی اخالق در حرفه اي در نظام هاي آموزشی. دانشگاه مالير، مدارس

 ( .1395عبدي، علی. و نوري، علی .)یبر مبان یآموزش متوسطه مبتن یدرس يبرنامه ها نيو تدو یاصول طراح 

. دانشگاه پیام نور ق.، یو تحول نظام آموزش يزيبرنامه ر یمل شيهما نیخست. نیدرس يزيبرنامه ر یروانشناس

 . 1395آذر 

 ( .1397نوري. علی .)هاي ش ملی يافتهرو. اولین همايهاي پیشتربیت شناسی و چالش -حدود و قلمرو عصب
اردبیهشت  20. تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، هاي پیش روشناسی تربیتی و چالشنوين در روان

1397 . 



 

 المللیهای بین. مقاله همايش5

 Nouri, A. (2011). Brain compatible instructional design models for improving 

students' conceptual thinking. Paper presented at the 15th International 

Conference on Thinking. Queen University, Belfast.   

 Nouri, A. (2015). Neuroeducational research: An overview of the ethical 

considerations. Paper presented in 6th international conference in cognitive 

science. 

 Nouri, A., & Pihlgren, A S. (2015). Socratic Dialogue in Education of Children 

Diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). Paper presented at the Paper 

presented at The International Conference on Thinking (ICOT), July 22015, 

Bilbao, Spain.   

 Nouri, A. (2012). Interdisciplinary Collaboration in Neuroeducation: A Practical 

Framework. Paper presented at the 1th Basic and Clinical Neuroscience Congress 
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 Talkhabi, M. & Nouri, A. (2011). Issues in Cognitive studies to education. Paper 

presented in 4th international conference in cognitive science. 

 Nouri, A. (2013). A Neuro-Educational Explanation of Dialogic Learning. Paper 

presented in 5th international conference in cognitive science. 

 Nouri, A. (2013). The Implications of Cognitive Neuroscience Research for 

Foreign Language Education: Myths and Realities. Paper presented at the 2th 

Basic and Clinical Neuroscience Congress, Tehran, Iran, December, 18- 20, 2013. 

 Nouri, A. (2014). Explaining the necessity and possibility of integrating 

neuroscientific foundation of education into educational science and teacher 

education curriculum. Paper presented at The International Conference on Quality 

in Higher Education Curriculum. Isfahan, Iran, October 22-23-24, 2014. 
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 كتاب. 6

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

 .و كورش چاپ پژوهشكده علوم شناختی

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

 .و انتشارات مدرسه  پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه(. 2007) اريكسون لین

 ( .1391نوري، علی. و مهرمحمدي، محمود .) جوي آ. پالمرژيانپینگ، شن )در( جان آي. گودلد. نوشته .

 . تهران: سمت.م تربیتیپنجاه انديشمند نوين علو (. 2001)

 ( .1393نوري، علی .)تهران: سمت.شناسی يادگیري و تربیتمبانی و اصول عصب . 



 

 (. 1394. ترجمه علی نوري )تربیتی اعصاب علوم بر ايمقدمه(. 2011). آر استیفان، كمپل. و اي كاترين، پاتن

 انتشارت دانشگاه مالير و انتشارات تايماز.

 ( .فشار1396نوري. علی .)  ،برنامه درسی: رويكردها، مثبت، نوشته مايكل فولن، در مهرمحمدي و همكاران
   تهران: سمت.. (471-489) اندازهانظرگاهها و چش.

 ( .1395نوري. علی. و محمدي، يونس .)تهران: ويرايش. راهنماي عملی پژوهش در علوم انسانی . 

  .)تهران: و آموزش يریادگيب و نقش آن در خوا یشناخت تیترب -عصب یمباننوري. علی. )در حال چاپ :

 ستاد علوم شناختی. 

 طرح های پژوهشی: . 7

 الف. مجری

  دانشمگاه ماليمر ارزشیابی انتقادي برناممه درسمی هنمر ابتمدايی بما روش نقمادي تربیتمیطرح پژوهشی با عنوان .

(1393.) 

  (.1396) ريدانشگاه مال. خودسالمند از فرزندان  نيسطوح انتظارات والد فیتوصطرح پژوهشی با عنوان  

 دانش  یلیآموزش گفت و شنود محور بر بهبود سطح توجه و عملكرد تحص ریتاثبا عنوان  یطرح پژوهش
  (. 1396ستاد علوم شناختی ) . زيستی، رفتاري و تربیتی -: مطالعه در سطح عصبیآموزان

 یتیدر ارتباط با پژوهش ترب يیداسطح دانش و نگرش معلمان مدارس ابت یابیبا عنوان ارزش یطرح پژوهش .

 (.1397) ريدانشگاه مال

 شیمعلمان دوره پ يساختار و چارچوب برنامه آموزش ضمن خدمت برا نيتدوبا عنوان  یطرح پژوهش 
 )در حال اجرا(. ري. دانشگاه مالدبستان

 ت در میان سنجش سطح دسترسی و میزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطالبا عنوان  یطرح پژوهش
)در صندوق حمايت از فناوران و پژوهشگران . آموزان دوره متوسطه و رابطه آن عملكرد تحصیلی آنان  دانش

 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

 شناسايی مشكالت و تنگناهاي طرح ارزشیابی عملكرد اساتید دانشگاه آزاد كرمانشاه و عنوان  با طرح پژوهشی
  .(1389.)دانشگاه آزاد كرمانشاه. ارائه راهكارهايی براي بهبود آن

  مطالعه تطبیقی وضعیت كیفیت زندگی نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار شهر كرمانشماهعنوان  باطرح پژوهشی .

 (.1389.) دانشگاه آزاد كرمانشاه

  مقايسمه  وضمعیت)عاطفی ، اقتصمادي و اخالقمی( خمانواده  نوجوانمان  بزهكمار و غیمر  عنموان باطرح پژوهشی
 (.1389.)ه آزاد كرمانشاهدانشگا. بزهكار  شهر كرمانشاه

  زبمان  میمزان اثربخشمی روش تمدريس  مشماركتی در پیشمرفت يمادگیري درسبررسی عنوان  باطرح پژوهشی
 (.1389)دانشگاه آزاد كرمانشاه.. انگلیسی عمومی دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه

  شممكده علمموم . پژوهتممدوين برنامممه درسممی رشممته آممموزش و پممرورش شممناختیعنمموان  بمماطممرح پژوهشممی

 (.1389شناختی)



 

  مقايسه تفكر انتقادي دانشجويان دانشمگاه آزاد كرمانشماه بمر حسمب سمبک تفكمر آنمانطرح پژوهشی عنوان .

 (.1391دانشگاه آزاد كرمانشاه )

  چندگانمه برپیشمرفت يمادگیري زبمان انگلیسمی عممومی  اسماس هموش بمر آمموزش تاثیرطرح پژوهشی عنوان
 .(1392) دانشگاه آزاد كرمانشاه. مانشاهدانشجويان  دانشگاه آزاد كر

  نهماد رياسمت جمهموري آمموز در نظمام حقموقی ايمرانتدوين چارچوب حقوق دانشطرح پژوهشی با عنوان :

 .(1397) صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران

 و  تیا جنسمدر ارتباط ب يیآموزان دوره ابتدادانش یاساس ليمسا يبندو طبقه يیبا عنوان شناسا یطرح پژوهش

 (.1397. دانشگاه مالير )یجنس ليمسا

 دانشگاه یربومیو غ یبوم انيدانشجو یفرهنگ انیم یستگيسطح شا سهيسنجش و مقا با عنوان یطرح پژوهش .

 )در دست اجرا(. ريمال

 از  تي: صندوق حمايجمهور استينهاد ر . قانونی تخلفات پژوهشیچارچوب  نيتدوبا عنوان  یطرح پژوهش

 .)در دست اجرا( و فناوران پژوهشگران

 زآمودانش یره متوسطه از حقوق اساسدو آموزانبا عنوان سنجش سطح شناخت دانش پژوهشی طرح .

 دانشگاه مالير )در دست اجرا(. 

 راهنمايی پايان نامه. 8

 ( .1392فارسی جوكار، سهیال .)آموزان پايه اول ابتدايینقش آموزش پیش دبستان در رشد شناختی دانش .

 دانشگاه مالير.  ،پايان نامه كارشناسی ارشد

 پايان نامه  .ارزشیابی وضعیت تحصیلی كودكان خیابانی شهر زاهدان(. 1393. )زهی، خدانظررحمت

 دانشگاه مالير.  ،كارشناسی ارشد

 ( .1394غالمی، مهدي .)دانشگاه  يمطالعه مورديی: معل. كودكان استثنا تیترب یبرنامه درس یابیارزش
 دانشگاه مالير. ،ه كارشناسی ارشدپايان نام. مشهد یبهشت دیشه انیفرهنگ

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

 ( .1394اسمعیلی، فتانه .)آموزان داراي نقص هاي توجه و خُلق دانشاي توجه بر شبكههاي رايانهيتاثیر باز
  . پژوهشكده علوم شناختی ،پايان نامه كارشناسی ارشد فعالی.توجه/ بیش

 ( .1395موسوي، خديجه سادات .)دانش آموزان متوسطه اول يبرا یجنس تیترب یطرح برنامه درس نيتدو . 

 اه مالير.پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگ

 ( .ارزشیابی سطح دانش، نگرش و راهبردهاي كاربست آموزه هاي عصب 1395محمودي، علی اصغر .)– 

 .  یارشد، پژوهشكده علوم شناخت ینامه كارشناس انيپاتربیت در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان. 

 ( .مقايسه كاركردهاي اجرايی دانش1397سبزي، سارا .)ايی بر حسب طبقه اجتماعیآموزان دوره ابتد- 

 : پژوهشكده علوم شناختی.نامه كارشناسی ارشداقتصادي آنان. پايان

 نامه: . مشاوره پايان9

 ( .1393دهقان، آزاده .)پايان نامه معلمان زن شاغل در دوره دوم متوسطه يحرفه ا یتوصیف و تحلیل زندگ .

 كارشناسی ارشد، دانشگاه مالير. 



 

 ( .1396نظري. ريحانه .)و  یلیتحص يجانهایه ،يیاجرا يبر اساس كاركردها یاضير یلیعملكرد تحص یابیمدل
 رساله دكتري، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران. ی. اضير يخودكارآمد

 . كارگاههای آموزشی10

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

 1392كاربردي شهرداري تهران. بهار  -. دانشگاه علمیشناسی پژوهشكارگاه روش. 

 1392كاربردي شهرداري تهران. پايیز  -كارگاه اصول و مفاهی. تدريس. دانشگاه علمی. 

 1394شناختی يادگیري و تربیت. دانشگاه بوعلی همدان. پايیز كارگاه اصول و مبانی عصب . 

 1394. پايیز ردي ماليركارب -دانشگاه علمیهاي تدريس. كارگاه اصول و روش. 

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

 1396تابستان . علوم انتظامی . دانشگاه سيتدر هايكارگاه اصول و روش. 

 

 

 


