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احسان طوفانینژاد دارای دكتری تكنولوژی آموزشی از دانشگاه عالمهطباطبائی و لیسانس مهندسی برق الكترونیك است .همچنین به عنوان محقق
میهمان به مدت یكسال در دانشگاه استرالیای جنوبی در كشور استرالیا و دانشگاه ایالتی كالیفرنیا در كشور آمریكا در حوزه روشهای آموزش و یادگیری
در محیطهای برخط و شبكههای اجتماعی مجازی تحقیق و فعالیت میكرد .تجربیات  12ساله وی در تدریس دانشگاهی در حوزه تكنولوژی آموزشی،
 4سال مدرس مجازی در واحد الكترونیكی دانشگاههای مختلف ،برگزاری بیش از  50عنوان كارگاه مرتبط با آموزش و یادگیری در محیط حضوری و
الكترونیكی و همچنین بیش از  15سال تدریس مهارتهای رایانه و روشهای تدریس در مدارس و مؤسسات مختلف صنعتی و آموزشی ،باعث شده كه
بتواند تلفیق مناسبی از تئوریها و یافتههای پژوهشها ،با عمل در محیطهای آموزشی و یادگیری ایجاد كند .از او مقاالت و پژوهشهای مختلفی درباره
حوزههای مختلف مرتبط با آموزش با تمركز بر آموزش و یادگیری الكترونیكی چاپ شده است.
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