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  یپژوهش علمی له هايمقا
آموزان دختر سال سوم متوسطه از بررسی درك دانش ).1397(شریفی، زهرا  و ریحانی، ابراهیم .1

 دهم،شانز شماره پنجم، سال، فناوري آموزش فصل نامه علمی پژوهشی .مفهوم حد و پیوستگی
 1395 پاییز

توسطه مدوره دوم  آموزانمطالعه عملکرد دانش ).1397(حق جو، سعید و ریحانی، ابراهیم .2
 ی پژوهشیفصل نامه علم .SOLOدر حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه 

 پذیرفته شده براي چاپفناوري آموزش، 
3. Reyhani, E., & Izadi, M. (2018). Comparative Content Analysis of 

Mathematics Textbooks in first Grade Students of Elementary 
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Schools in Iran, Japan and America  . International Journal of 
Industrial Mathematics (  Accepted  ).  

 
 بر راه دیا تأکب س،یتدر ).1397(هاشم  ،فردانشو  میبراها ،یحانیر ؛میابراه ،ییزهرا؛ طال ،یمیرح .4

ات مطالع یپژوهش یفصل نامه علم:. یاضیاستدالل ر تیبه سمت تقو یچندگانه: گام يحلها
 .142-121), 15(5 ،آموزشی و آموزشگاهی

بتنی بر گفتمان تأثیر آموزش م ).1397( ماعظتوحیدي نژاد،  ریحانی، ابراهیم  و ؛احمدي، غالمعلی .5
شی پژوهش . فصلنامه علمی پژوهارم ابتداییآموزان پایه چهریاضی بر توانایی عملکرد ریاضی دانش

 .118-101 ،1شماره  15جلد و خانواده، 
 حلهاي-ر راه ب دیتأک ).1396(هاشم  ،فردانشو  میبراها ،یحانیر ؛میابراه ،ییزهرا؛ طال ،یمیرح .6

یم هشی تعلفصل نامه علمی پژو. وار -یاضیدرتفکر ر میمهارت تعم تیتقو يبرا يدیه: کلچندگان
  .۹-۴۰، 130، شماره وتربیت

 
نی، و نائینی قائ ؛ فردانش، هاشممیابراه ،یحانی؛ رنوروزي، سپیده؛ مهرمحمدي، محمود .7

ی بر ایبدفهمی هاي دانشی و باوري دانش آموزان پایه سوم ابتد اصالح برخی). 1396محسن(
نامه پژوهش در بر یپژوهش یفصلنامه علم مبناي چهار چوب هاي حل مسئله شونفلد و گانیه.

  .17-26یدرس يزیر
آموزان سال دانش يهایبدفهم یبررس ).1395(شریفی، زهرا و سلطانی، محمد  ؛ریحانی، ابراهیم .8

 41-66  ،128ره . شما. فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیتسوم متوسطه در مورد مفهوم حد
ثربخشی آموزش ا بررسی ).1395(هاشم  ،فردانشو  میبراها ،یحانیر ؛میابراه ،ییزهرا؛ طال ،یمیرح .9

لمی نامه ع. دو ماهآموزان نسبت به درس ریاضی حلهاي چندگانه در نگرش دانش با تأکید بر راه
 233-224. یآموزش در علوم پزشک يراهبردهاپژوهشی 

 ندیاز فرا انیشجودرك دان یبررس  ).1395(الهی، فاروق  و کالهدوز،  فهیمه فتح   ؛ریحانی، ابراهیم .10
. موزشآ يفناور یپژوهش یفصل نامه علم .بر اساس مدل راموس و همکاران یاضیساخت اثبات ر

 .215-227، صفحه 3، شماره 10دوره 
آموزان شاندرك و فهم د یبررس. )1394(راشدي، فرزانهو   دهیفر ،يدیحم ؛ریحانی، ابراهیم .11

، 10وره د، 3. فناوري آموزش فصل نامه علمی پژوهشی .آنان يهایو بدفهم یاز اعداد منف
 .115-131، صفحه 2اره شم

: مطالعه آموزش جمع و تفریق .)1394(و احمدي، غالمعلی ریحانی، ابراهیم ؛مهدي یزدي،اا .12
یران، اي ای کشورهمقایسه اي در باره اهداف برنامه و محتواي کتب درسی پایه اول ابتدای

 . 55-74 ،46شماره ژاپن و آمریکا. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در برنامه ریزي درسی. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIlsa6xavcAhWpE5oKHWMCBhQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAccepted&usg=AOvVaw1FzA3Vwv0VsoTRRVC2JvRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIlsa6xavcAhWpE5oKHWMCBhQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAccepted&usg=AOvVaw1FzA3Vwv0VsoTRRVC2JvRb
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 ریاضی گفتمان بر مبتنی آموزش تأثیر). 1394ریحانی، ابراهیم  و نخستین، ندا ( ؛احمدي، غالمعلی .13
مه علمی فصلنامتوسطه.  دوره دختر آموزان ریاضی دانش استدالل توانایی بر کالسی کل بحث و

 .37-1/22، شماره ي 4دوره ي   پژوهشی روانشناسی مدرسه
آموزان انشدعملکرد  ی). بررس1393( یمجتب ،يزاده، شهرناز و اسکندر یبخشعل م؛یابراه ،یحانیر .14

ره زش و یادگیري .دو. مجله مطالعات آمویاضیمسئله رطرح  يهاتیدر موقع ییسال سوم راهنما
  93-67ششم، شماره اول،. 

درك  یابیارز ).1393( میابراه ،یحانیرمحمد جواد و  ،اسالمپور ؛مسعود ،دهکردي هادیان .15
اوري فصل نامه علمی پژوهشی فن یاز مفهوم حد به کمک نقشه مفهوم یاضیر انیدانشجو
 .39-48، صفحه 1393 زیی، پا1، شماره 9دوره  آموزش

 وسط دانشدرك مفهوم کسر ت. )1393(دوستی ملیحه بخشعلی زاده، شهرناز و  م؛یابراه ،یحانیر .16
 .133-34،164 ،یبرنامه درس مطالعاتی پژوهش یفصلنامه علم. آموزان پایه ششم دوره ابتدایی

ش ریاضی. بررسی فرآیند طرح مسئله در آموز ).1393(ریحانی، ابراهیم مجتبی و ،اسکندري .17
-117. 1393 و تابستان، بهار 3دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال دوم، شماره 

140 
دالل و است یاساس يمدلها لیو تحل یبررس). 1392و کالهدوز، فهیمه ( میابراه ،یحانیر .18

 .48شماره یآموزش يها ينوآور یپژوهش یفصلنامه علم ی.اضیاثبات در آموزش ر
 يهانقشه درکاربری). تأث1391. (می, مرياستاد و زاده, شهرناز ی؛ بخشعلمی, ابراهیحانیر .19

, یآموزش نینو يکردهای. رویاز توابع مثلثات یاضیآموزان رشته ربر درك دانش یوممفه
7)2,( 23-52. 

  
شناخت معلمان  ). بررسی1392( احمد ،بخشعلی زاده، شهرناز و واشقانی فراهانی ؛ریحانی، ابراهیم .20

ی علم امهفصلن . فهوممریاضی دوره متوسطه از مثال ریاضی و نحوه بکارگیري آن در معرفی یک 
 .125-155 ،46، شماره نوآوري هاي آموزشیپژوهشی 

آموزان سال  شدرك و فهم دان ی). بررس1391( مهیو کالهدوز، فه دهیفر ،يدیحم م؛یابراه ،یحانیر .21
 ،24 ،یبرنامه درس مطالعاتی پژوهش یفصلنامه علم. یاضیدوم متوسطه از استدالل و اثبات ر

182-157. 
در حل  طهبررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوس). 1392( مصدیقی مری و ابراهیم ،ریحانی .22

  .220-205 ،3 ،فصل نامه علمی پژوهشی فناوري آموزش. مسائل تعمیم جبري
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 دیتأک با سیتدر ریتأث یبررس). 1392( بخشعلی زاده، شهرناز و نظري کامل ؛ریحانی، ابراهیم  .23
 و حد فهومم از یاضیر سوم سال دختر زانآمودانش درك زانیم بر تجسم، بر یمبتن يها تیبرفعال
  .57، شماره فصلنامه علمی پژوهشی تازه هاي علوم شناختی .آنها ییفضا ییتوانا رشد

 یرنامه درسگذار در ب  ریعوامل تاث یی) شناسا1390بهرام ( ،صالح صدق پور و میابراه ،یحانیر .24
 یمامه علنفصل . گریکدیامل با عو نیارتباط ا یو چگونگ رانیا یاضیر يریدب وستهیپ یکارشناس

 .116-141، 20شماره  .یمطالعات برنامه درس یپژوهش
 یابی). ارز1389اصغر ( ،يبهرام و مراد ،صالح صدق پور ؛محمد رضا ،امام جمعه ؛میابراه ،یحانیر  .25

 یلمامه عنفصل . یلیون ه هیبا استفاده از نظر یاضیر يریدب انیمعلمان و دانشجو یدانش هندس
 .165-153، 2، آموزش يفناور یپژوهش

زش فرایند ). بررسی تطبیقی آمو1390زهرا ( ،غالمعلی و کرمی زرندي ،احمدي ؛ابراهیمریحانی  .26
، رالیاحل مسئله دربرنامه درسی آموزش ریاضی دوره ي متوسطه ي کشورهاي آمریکا، است

 .141-115 ، 105. شماره فصل نامه علمی پژوهشی تعلیم وتربیت ژاپن، سنگاپور و ایران
  -زش تجسمبررسی تأثیر آمو ).1390( رضا ،و عرب زادهجواد  ،حاجی بابایی ؛ابراهیم ،ریحانی .27

می فصل نامه علمحور بر عملکرد حل مسأله ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. 
 .25-50 ، 38شماره  ،نوآوري هاي آموزشیپژوهشی 

در  ایپو ي سههند ي). نقش نرم افزارها1388مه (و فرمهر، فاط دیحم ،یمسگران  ؛میابراه ،یحانیر .28
ماره ، شآموزش يفناور یپژوهش یفصل نامه علم  يساز هیحل مسئله هندسه با تمرکز بر حدس

11، 192-179. 
مل دانش تکا ریس ی).  بررس1388( فهیتر ،ینیزاده، شهرناز و مع یبخشعل ؛میابراه ،یحانیر  .29

 ياه ينوآور یپژوهش یفصلنامه علمآنها.  نیب يو رابطه  یاضیر يا هیو دانش رو یمفهوم
 .51-27 .29شماره  ،یآموزش

 
  

  آموزشی علمی و اتینشرسایر مقاالت چاپ شده در 
 

 يهاداللراهبردها و است ها،یبدفهم یی).  شناسا1394( میابراه ،یحانیو ر حهیمل یدوست .1
 .4وزش شماره مسائل کسر. فصلنامه پژوهش در آم ششم در حل هیآموزان پادانش
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در کار  ییششم ابتدا هیآموزان پادانش يهایبدفهم).  1394( میابراه ،یحانیو ر حهیمل یدوست .2
 .4-11،  122ه  فصلنامه رشد آموزش ریاضی ، شمار .با کسرها

ن سال درك دانش آموزا ی). بررس1394(یو اسکندري مجتب سیتائ ،یبیغ م؛یابراه ،یحانیر .3
ه صلنامفطرح مسأله.  فیو ضرب با استفاده از تکال قیع، تفراز اعمال جم ییپنجم ابتدا

 .1-11، 1، شماره 2پژوهش در آموزش، دوره 
. 2سطه حل یک مسئله از هندسه به روش پولیا. رشد برهان متو). 1393( میابراه ،یحانیر .4

 .52-55، 83شماره 
.  یاضیر فیعرت کی تی). مفهوم و ماه1392( میابراه یحانیمحتشم، زهرا و ر ال؛یغالم آزاد، سه .5

 .10-19، 111فصلنامه رشد آموزش ریاضی ، شماره  
آموزش  فرهنگی و اجتماعی اثبات در تیماه ).1392( مهیفه  ،کالهدوز و میابراه یحانیر .6

 .30-33ص ، 77، شمارهرشد برهان ریاضی فصلنامهریاضی. 
 ي.امدرسه تایاضیت در راستدالل و اثبا ندیفرا ).1391( مهیفه  ،و کالهدوز میابراه یحانیر .7

 .44-48 .75شماره ،یاضیفصلنامه رشد برهان ر
ی. شه مفهومبا نق یی). آشنا1391( زاده، شهرناز یو بخشعل میمر ،ياستاد  م؛یابراه ،یحانیر .8

 .46-51 ،1، شماره مجله ریاضی پایا
کتاب  راتییغت ریتأث ی). بررس1391شهرناز (  ،زاده یو بخشعل  میابراه ،یحانیر فه،یتر ،ینیمع .9

ر ب يا هیو رو یاز منظر مفهوم ییسوم راهنما ي هیپا یاضیمعلمان ر سیو روش تدر  یدرس
  مجله اتحاد، 2003مزیآزمون ت يعملکرد دانش آموزان بر مبنا

زاري براي نقشه مفهومی، اب .)1391( میابراه یحانیو ر الیسه ،عالم آزاد ؛روسیس ،يدوار .10
  ،108 ، شمارهفصلنامه رشد آموزش ریاضیدانش آموزان.  سنجش و ارزیابی یادگیري ریاضی

 . 14ص 
در  یاضیر). استدالل و اثبات 1391( دهیفر ،يدیو حم میابراه ،یحانیر ؛مهیفه ،کالهدوز .11

 .30ص ،108، شماره فصلنامه رشد آموزش ریاضیآموزش. 
امه درسی رنحل مسئله و ب ).1389( ابراهیم ،ریحانی ؛غالمعلی ،احمدي ؛زهرا ،کرمی زرندي .12

 .86 ص  ،88-89، سال تحصیلی 10، شماره فصلنامه مدارس کارآمد. ریاضی در آمریکا
نامه درسی حل مسئله و بر ).1389( ابراهیم ،غالمعلی؛ ریحانی ،زهرا؛ احمدي ،کرمی زرندي .13

 .82 ص ، 88-89، سال تحصیلی 9شماره ، فصلنامه مدارس کارآمد. ریاضی در آمریکا
  ،نه ریاضیپیام دبیرخا ). آموزش تابع، برخی رویکردها و چالش ها.1389ریحانی، ابراهیم ( .14
. بررسی تعمیم و تفکر جبري .)1388(و زعیم باشی، علی  ابراهیم ریحانی، ؛صدیقی، مریم .15

  فصلنامه کارافنراهبردهاي مختلف دانش آموزان براي یک مسئله. 
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وري و فصل نامه فنا. مدرسه ها و آموزش آن در هندسه گره .) 1386( ، ابراهیم ریحانی .16
    . 205-216جلد اول، شماره چهار، ص   ، آموزش

 ،85شماره ي  ،رشد آموزش ریاضیچیستی توانایی فضایی،   )1385( ، ابراهیم.ریحانی .17
 يریگ ادیدر مورد  یلیفن ه -یلیفن ه هیو نظر اژهیپ هینظر ی) معرف1384. (میابراه ،یحانیر .18

 .12-22، 80  ي ره،شمایاضیرشد آموزش رهندسه، 
 

 مقاالت ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

شناسـی  بررسی درك دانشجویان کار .1397حق جو، سعید؛ ریحانی، ابراهیم؛ کالهدوز، فهیمه.  .1
و  از مفهوم مشتق  بر اساس مدل ترکیبی تحلیل مفهومی تامسون و چارچوب زندیه در چهـل 

 .97شهریور ماه 4تا  1 هران.م و صنعت . تدانشگاه عل -نهمین کنفرانس ریاضی ایران
 

ل آمـوزان سـا  بررسـی درك دانـش   .1397حق جو، سعید؛ ریحانی، ابراهیم؛ کالهدوز، فهیمـه.   .2
چهارم دوره متوسطه از مفهوم مشتق  بـر اسـاس مـدل ترکیبـی تحلیـل مفهـومی تامسـون و        

 .97مرداد ماه 24تا  21 ابلسر.ب -چارچوب زندیه در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
 

پاسخ، اولین -دیدگاه معلمان ابتدایی در مورد مسائل باز. 1396حق جو، سعید؛ ریحانی، ابراهیم. .3
 -ش آموزش محتوا)  آموزش ریاضـی در ابتـدایی  تربیتی (دان -همایش کشوري دانش موضوعی

 .1396اسفندماه  2 سمنان.
 

ملـی پـژوهش در    سومین همـایش  -وطبقه بندي سول. 1396حق جو، سعید؛ ریحانی، ابراهیم. .4
اسـفند مـاه    15-17-نموزش و پرورش اسـتان گلسـتا  اداره کل آ  -گرگان -آموزش علوم پایه

1396 . 
 

-ر کتاببررسی ارائه مبحث مشتق د. 1396حق جو، سعید؛ ریحانی، ابراهیم؛ کالهدوز، فهیمه.  .5
اسـفارد در  بـر اسـاس رویکـرد گفتمـان شـناختی        3هاي درسـی ریاضـی حسـابان و ریاضـی    
 . 96بهمن ماه 6تا  3 ر.بوشه-پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

 



 7 

ي مـورد  بررسـی انـواع راهبردهـا   . 1396سلطانلو، رویا؛ کالهدوز، فهیمـه و ریحـانی، ابـراهیم.     .6
گویی به سؤاالت آزمون طراحی شده. نهمین همـایش ملـی   ي معلمان ابتدایی در پاسخاستفاده

 رجاییشهیددبیراه تربیتآموزش. تهران: دانشگ

ي ریاضی. نهمـین  طرح و حل مسئله. 1396سلطانلو، رویا؛ کالهدوز، فهیمه و ریحانی، ابراهیم.  .7
 رجاییشهیددبیرهمایش ملی آموزش. تهران: دانشگاه تربیت

وش رسـم  . دنیـاي بصـري و واقعـی ر   1396سلطانلو، رویا؛ کالهدوز، فهیمه و ریحانی، ابراهیم.  .8
 ن کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات. کرمانشاهمدل، اولی

ي معلمـان  ه. چگونه فرایند حل مسـئل 1396سلطانلو، رویا؛ کالهدوز، فهیمه و ریحانی، ابراهیم.  .9
 آباد بهبود یافت؟، دومین کنفرانس ملی رویکردهاي نوین در آموزش و پژوهش. محمود

فرایند حل یک  تفکر معلمان ابتدایی در ي. بررسی نحوه1396سلطانلو، رویا و ریحانی، ابراهیم.  .10
. هاها و فرصتي ریاضی با راهبرد رسم شکل، اولین همایش ملی آموزش ریاضی، چالشمسئله

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

ي معلمـان، تهـران:   . حل مسئله ویـژه 1396سلطانلو، رویا؛ کالهدوز، فهیمه و ریحانی، ابراهیم.  .11
  .ریزي آموزشیوهش و برنامهسازمان پژ

ایش ). نیمه پنهان حل یک مسئله ریاضی. نهمین همـ 1396حق جو، سعید و ریحانی، ابراهیم( .12
 .ت دبیر شهید رجاییدانشگاه تربی.96اردیبهشت 14-13ملی آموزش، 

از  ). بررسی درك دانش آموزان سـال سـوم دبیرسـتان   1395(میابراه ،یحانیرحسامی، جواد و  .13
 شهریور.16- 18 شیراز ،دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایرانچهارمفهوم تابع. 

 یابیـ رزا ).1395(میابراه ،یحانیرو محمدجواد  ،احمدرضا، لیاقتدار نصر ؛سیده صدیقه، عسگري .14
 ،دهمـین کنفـرانس آمـوزش ریاضـی ایـران     . چهارهفتم هیپا یاضیکتاب ر یمحتوا و سازمانده

 شهریور. 16- 18 شیراز
دانـش   ). بررسـی راهبردهـاي  1395نوروزي لرکـی، فرزانـه(   و میابراه ،یحانیر ؛اسمعیلی، بتول .15

- 18 شـیراز  ،دهمین کنفـرانس آمـوزش ریاضـی ایـران    چهار آموران در حل نامعادالت جبري.
 شهریور.16

کتـب   اترییـ تغ ریتـأث  ی).  بررس1395حسان(ا یسامان یبهرام و میابراه ،یحانیر؛ هیسم یاقبال .16
دهمـین  چهـار  يهشـتم در مبحـث عبـارت جبـر     یـۀ نش آموزان پابر عملکرد دا یاضیر یدرس

  شهریور.16- 18 شیراز ،کنفرانس آموزش ریاضی ایران
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 زا متوسـطه  سـوم  سـال  آمـوزان  دانش درك بررسی ).1394( میابراه ،یحانیزهرا و ر ،یفیشر .17
 یاضـ یرکنفـرانس   چهل و ششمین مقاالت .  مجموعهAOPSنظریه  چارچوب در حد مبحث

  شهریور. 3-6شگاه یزد، دان  رانیا
 تیـ خالق يهـا مؤلفـه  ی). بررسـ 1394بوانلو سـونا (  يو نادر میابراه ،یحانیر ه؛یفتح بگ، مرض .18

آمـوزش،   یملـ  شیهما نیمقاالت هفتم دهیدر مسائل طرح شده معلمان. مجموعه چک یاضیر
 .ییرجا دیشه ریدب تی. تهران: دانشگاه ترب163ص بهشت،یارد 17-16

کمـک   بـه  نیو بهبود مهارت تخم یابیارزش).1394( میابراه ،یحانیرطمه و سلیمیان ریزي، فا .19
 بهشت،یارد 16-17آموزش،  یمل شیهما نیمقاالت هفتم دهیمجموعه چک .پاسخ -زبا يمسئله

 .ییرجا دیشه ریدب تی. تهران: دانشگاه ترب127ص
 یسـ برر ).1394( هیمرضـ  ،فـتح بـگ   ونـرگس   انیـ افتی ؛ میابـراه  ،یحـان یر ؛بوانلو سونا ينادر .20

 دهی. مجموعه چکهفتم هیآموزان پادانش افتهیطرح مسأله ساختار  تیدر موقع یاضیر تیخالق
 ریدب تی. تهران: دانشگاه ترب153ص هشت،بیارد 16-17آموزش،  یمل شیهما نیمقاالت هفتم

 .ییرجا دیشه
حـل   يرافتم بـ ه هی). دانش آموزان پا1393و یافتیان، نرگس(  میابراه ،یحانیاعظم؛ ر ،ییرضا .21

 نیزدهمیمقـاالت سـ   دهیـ دهنـد؟ مجموعـه چک   یمـ  حیرا ترج ییچه راهبردها یاضیمسائل ر
 .تهران ور،یشهر17-20 ران،یا یاضیکنفرانس آموزش ر

ر مـورد  دمعلمان ریاضـی   .)1393(  و اسالمپور، محمد جواد ابراهیم ،ریحانی ؛مرضیه، فتح بگ .22
زدهمین کنفـرانس  سـی  عه چکیده مقـاالت مجمو تقسیم کسرها چگونه مسئله طرح می کنند؟

 .تهران، شهریور17-20 ،آموزش ریاضی ایران
می دانش ارتقاي درك مفهو .)1393( بهرامی سامانی، احسانو  ابراهیم ،ریحانی ؛سمیه، گلچین .23

ن زدهمیسی عه چکیده مقاالتبه کمک نقشه هاي مفهومی. مجمو آموزان از مبحث معادله خط
 .تهران، شهریور17-20 ،انکنفرانس آموزش ریاضی ایر

 رح مسـاله طـ بررسـی توانـایی    ).1393(نرگس ،و یافتیان  ابراهیم ،ریحانی  ؛نادري بوانلو، سونا .24
نس زدهمین کنفرایس عه چکیده مقاالت. مجمودانش آموزان در مبحث تناسب و تقسیم کسرها

 .تهران، شهریور17-20 ،آموزش ریاضی ایران
ان در مشکالت دانـش آمـوز   ).3139( شهرناز ،زاده یبخشعل و ابراهیم ،ریحانی ؛دوستی، ملیحه .25

 17-18، ن همـایش ملـی آمـوزش   ششـمی  مجموعه چکیـده مقـاالت   حل مسائل کالمی کسر.
 . تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.97، صبهشتیارد

له رح مسـا طـ بررسـی توانـایی    ).1393(نرگس ،و یافتیان  ابراهیم ،ریحانی  ؛نادري بوانلو، سونا .26
ی ن همایش ملششمی مجموعه چکیده مقاالت .دانش آموزان پایه ي هفتم شهرستان بهارستان

 تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 213.، صبهشتیارد 17-18، آموزش
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سـتفاده  راهبردهـاي مـورد ا  بررسـی   ).1393(نرگس ،و یافتیان  ابراهیم ،ریحانی ؛اعظم، رضایی .27
ن همایش ششمی مجموعه چکیده مقاالت .ر حل مسائل ریاضیمعلمان ریاضی استان همدان د

 جایی.. تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید ر146، صبهشتیارد 17-18، ملی آموزش
 مجموعـه چکیـده   افسـانه پاسـخ صـحیح.    ).3139(  ابـراهیم  ،ریحانی ؛فاطمه، سلیمیان ریزي .28

تربیت دبیر  دانشگاه . تهران:162، صبهشتیارد 17-18، ن همایش ملی آموزشششمی مقاالت
 شهید رجایی.

طـرح   بررسـی توانـایی   ).3139(  و اسالمپور، محمـد جـواد   ابراهیم ،ریحانی ؛مرضیه، فتح بگ .29
 17-18، ن همـایش ملـی آمـوزش   ششـمی  مجموعـه چکیـده مقـاالت    معلمان ریاضـی.  مساله

 . تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.180، صبهشتیارد
را چگونه  ). دانش آموزان دوره متوسطه توانهاي منفی1393( میابراه ،یحانیرسلطانی، میثم و  .30

 بهشـت، یارد 17-18آمـوزش،   یمل شیهما نیمقاالت ششم دهیدرك می کنند؟ مجموعه چک
 .ییرجا دیشه ریدب تی. تهران: دانشگاه ترب188ص

مـایش  ومین هی، داضیمسئله راز طرح یاتیتجرب ).1392(اسکندري، مجتبی و میابراه ،یحانیر .31
 خرداد، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 8-9آموزش ریاضی، 

 منفـی  اعـداد  درمورد آموزان ). دانش1392فریده (، ديیحم و ریحانی ابراهیم؛ فرزانه راشدي، .32
 52-26، پنجمـین همـایش ملـی آمـوزش     مجموعـه چکیـده مقـاالت   اندیشـند؟.   مـی  چگونه

  جایی.، (ص؟ ). تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید ربهشتیارد

اي دانـش  ه یبدفهم یبررس ).1392( شهرناز ،زاده یو بخشعل میابراه ی،حانیزهرا؛ ر ،مایپورعظ .33
 نیپنجمت مجموعه چکیده مقاال. اعداد اعشاري سهیدر ارتباط با مقا ییآموزان سال پنجم ابتدا

 .ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب :تهران (ص؟ ).اردیبهشت، 25-26، آموزش یمل شیهما

در  یضـ ایطرح مسئله ر ).1392( زاده، شهرناز یو بخشعل میابراه ،یحانیر ؛کندري، مجتبیاس  .34
 شیهمـا  مجموعه چکیده مقاالت پنجمین .و آزاد افتهیساختار مهین افته،یهاي ساختار تیموقع

 .ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب :تهران  (ص؟ ).،بهشتیارد 25-26، آموزش یمل

سم شـکل  ر ریتاث ی). بررس1392زاده، شهرناز( یو بخشعل میابراه ،یحانیر ؛افشین منش، میالد .35
 یملـ  شیهمـا  نیپنجمـ مجموعـه چکیـده مقـاالت    . یمدلسازي جبري مسائل کالم ییبر توانا

 .ییارج دیشه ریدب تیدانشگاه ترب :تهران ،بهشتیارد 25-26 آموزش،
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سـاخت   نـد یفرا ان،یدانشـجو  ایآ). 1392( مهیو کالهدوز، فه میابراه ،یحانیر فاروق؛ فتح الهی، .36
 یملـ  شیهمـا  نیپنجمـ مجموعه چکیـده مقـاالت    کنند؟ یدرك م یرا به درست یاضیاثبات ر
 .ییجار دیشه ریدب تیدانشگاه ترب: تهران :بهشتیارد 25-26، آموزش

گاهی ن). آموزش عمل جمع و تفریق: 1391( يمهد يزدیو ا یغالمعل ياحمد ؛میابراه ،یحانیر .37
ایران،  يي اول ابتدایی کشورهاوکتب درسی ریاضی پایه ي درسیواي برنامهمحت اي برایسهمق

 12-15 ،رانیـ ا یاضـ یکنفـرانس آمـوزش ر   نیدوازدهممجموعه چکیده مقاالت آمریکا و ژاپن. 
 سمنان.شهریور، 

اله مق حل مسئله و طرح مسئله در آموزش ریاضی. ).، شهریور1391( ابراهیم ،ریحانی .38
 ین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، سمنان(سخنران مدعو).دوازدهم ارائه شده در

ارائه  مقاله .درس هایی از حل مسئله در آموزش ریاضی ).، مهر1390ابراهیم ( ،ریحانی .39
  ، تبریز (سخنران مدعو).آموزش و نوآوري ها نخستین کنفرانس رشدریاضی،شده در 

 کنند؛ می بانتخا را استدالل کدام آموزان، دانش ).1391فهیمه (ابراهیم و کالهدوز،  ،ریحانی  .40
 27-28،چهـارمین همـایش ملـی آمـوزش    مجموعه چکیده مقـاالت   روایتی؟ یا صوري تجربی،

 .ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب: تهران :بهشتیارد

 بـا  رتبـاط ا در آموزان ). دانش1391ابراهیم و بخشعلی زاده شهرناز( ،ریحانی ؛زهرا ،پورعظیما  .41
، چهارمین همـایش ملـی آمـوزش   مجموعه چکیده مقاالت اندیشند؟  می هچگون اعشاري اعداد

 .ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب: تهران :بهشتیارد 28-27

 ارتباط در يا مقایسه ي مطالعه). 1391فرزانه ( ،ابراهیم و نوروزي ،ریحانی .؛نعمت ا.. ،تجري  .42
 کشـورهاي  و ایـران  درسـی  هـاي  کتـاب  در کسـرها  تقسـیم  سـازماندهی  و بخشـی  مفهوم با

 72-82،چهــارمین همــایش ملــی آمــوزشمجموعــه چکیــده مقــاالت ، ژاپــن و آمریکــا،چین
 .ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب: تهران :بهشتیارد

مـوزان  آبررسی درك وفهم دانش  ).1390فریده ( ،ریحانی ابراهیم و حمیدي ؛فهیمه  ،کالهدوز .43
مجموعـه چکیـده مقـاالت     .هـارل وسـاودر   سال دوم متوسطه از اثبات ریاضی بر اسـاس مـدل  
 تبریز. ،مهر 28-29، نخستین کنفرانس رشدریاضی ،آموزش و نوآوري ها
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ل هـاي  مثـا   ).1390شـهرناز (  ،ابـراهیم  و بخشـعلی زاده   ،ریحـانی  ؛احمد ،فراهانی واشقانی   .44
نخسـتین کنفـرانس   مجموعـه چکیـده مقـاالت     آموزشی و اهمیـت آنهـا در آمـوزش ریاضـی.    

 بریز.مهر، ت 28-29، آموزش و نوآوري ها، یرشدریاض

 امـون پیر هـا  ونگرش ها ). چالش1390ابراهیم و حمیدي فریده ( ،ریحانی ؛فهیمه ،کالهدوز   .45
سـومین همـایش ملـی    مجموعـه چکیـده مقـاالت    اي.  مدرسـه  ریاضـیات  در اثبات و استدالل
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.: تهران ،اردیبهشت 28-29، آموزش

 دانش و عیموضو دانش ارزیابی ).1390( سهیال ،غالم آزاد ابراهیم و ،ریحانی ؛افسانه ،حیدري  .46
لی مسومین همایش مجموعه چکیده مقاالت  تابع. ازمفهوم دانشجومعلمان محتواي پداگوژیکی

 اردیبهشت، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 28-29آموزش، 

ستفاده از امفهومی و  نقشه ). 1389و بخشعلی زاده، شهرناز ( ابراهیم  ،ریحانی ؛مریم ،استادي .47
 یـازدهمین کنفـرانس آمـوزش ریاضـی    مجموعه چکیده مقاالت  آن در ارزیابی دانش مفهومی.

 ، مازندران.تیر 30-27 ،ایران

بررسی دانش پداگوژیکی محتواي معلمان از مفهوم  ). 1389افسانه و ریحانی ابراهیم ( ،حیدري .48
-27 ،یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضـی ایـران  مجموعه چکیده مقاالت  .ه مورديتابع: مطالع

 مازندران.، 1389تیر 30

کـرد  محـور بـر عمل   -بررسی تاثیر آموزش تجسم ). 1389رضا. ( ،ابراهیم و عرب زاده ،ریحانی  .49
یـازدهمین  مجموعـه چکیـده مقـاالت     .حل مسئله مربوط به تعمیم الگوهـاي شـکلی در جبـر   

 .مازندران ،تیر 30-27  ،وزش ریاضی ایرانکنفرانس آم

یی در معلمـان ریاضـی راهنمـا   بررسی نگرش  .)1389ابراهیم ( ،ریحانیصفورا و  ،نادي کاظم   .50
مجموعـه چکیـده مقـاالت     .دانش پداگوژیکی محتـوایی مـورد نیـاز در تـدریس کسـر هـا      باره 

 .، مازندرانتیر 30-27  ،یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

انشجو ددرك  ).1389( بهرام ،صالح صدق پور و ابراهیم ،ریحانی ؛سید کاظم ،هدوي ساداتیم   .51
ش کنفـرانس آمـوز   یـازدهمین  مجموعـه چکیـده مقـاالت    . معلمان ریاضی از استدالل و اثبات

 ، مازندران.تیر30-27 ریاضی ایران،

 ،پـور سـنگرودي   بهـرام و نبـی   ،صالح صدق پـور  ؛ابراهیم ،ریحانی ؛سید کاظم ،مهدوي ساداتی .52
دهمـین  مجموعـه چکیـده مقـاالت    دانش معلمان ریاضی از استدالل و اثبات.  ).1389دالرام (
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 :تهـران اسفند،  10-11، برنامه درسی تربیت معلم، همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 .20تربیت دبیر شهید رجائی.صدانشگاه 

 ،وديبهـرام و نبـی پـور سـنگر     ،صالح صدق پـور  ؛ابراهیم ،ریحانی ؛سید کاظم ،مهدوي ساداتی .53
عـه  مجموتاثیر تجربه تدریس ریاضی مدرسـه اي بـر درك اسـتدالل و اثبـات.      ).1389دالرام (

معلم،  ، برنامه درسی تربیتدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایرانچکیده مقاالت 
 .21تربیت دبیر شهید رجائی.صدانشگاه  :اسفند ، تهران11-10

ی تربیـت  تطبیقی برنامه درس ). بررسی1389( فهیمی زهره علیرضا و، عصاره ؛ابراهیم ،ریحانی .54
مقـاالت   مجموعه چکیدهدبیر ریاضی در کشورهاي کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، آمریکا و ایران. 

 ،اسفند 10-11، دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، برنامه درسی تربیت معلم
 .17ص تربیت دبیر شهید رجائی.دانشگاه : تهران

وره ). بررسی میـزان شـناخت معلمـان ریاضـی د    1389( ابراهیم ریحانی،و  صفورا ،نادي کاظم .55
مجموعـه  راهنمایی از بد فهمی هاي دانش آمـوزان در زمینـه کسـر و روش هـاي اصـالح آن.      

، علممدرسی تربیت دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، برنامه چکیده مقاالت 
 .28ص تربیت دبیر شهید رجائی.دانشگاه  :اسفند ، تهران 11-10

علمـان  ارزیـابی دانـش پـداگوژي محتـوایی م     ). 1389( ابراهیم ریحانی،و   صفورا ،نادي کاظم .56
همـایش ملـی روش هـاي     دومینمجموعه چکیده مقاالت  ریاضی راهنمایی درتدریس کسرها.

 تربیت دبیر شهید رجائی. : دانشگاه هرانت ،(ص؟). ماه ؟ ،آموزشینوین 

 بـر  بعتـا  مفهـوم  از معلمـان  موضوعی دانش تاثیر .)1389( ابراهیم ریحانی،و  افسانه ،حیدري .57
 ،همایش ملی روش هاي نوین آموزشی  دومینمجموعه چکیده مقاالت  دانش آموزان. عملکرد

 تربیت دبیر شهید رجائی. دانشگاه  :تهران   ،(ص؟).ماه ؟

 در فهومیم نقشه از استفاده .)1389(بخشعلی زاده، شهرناز  و ابراهیم ریحانی،؛ ي، مریماستاد .58
ی همـایش ملـ  دومـین  مجموعه چکیده مقـاالت  لگاریتم.  مفهوم از آموزان دانش درك ارزیابی

 تربیت دبیر شهید رجائی. دانشگاه  تهران: ،(ص؟). ماه ؟  ،. روش هاي نوین آموزشی

 معرفـی دیـاگرام   ).1389(. ابراهیم ریحانیو  مسعود دهکردي ها دیان ،اسالمپور، محمدجواد  .59
vee  همایش ملی روش  دومین مجموعه چکیده مقاالت  ریاضی. در مساله حل ابزار عنوان به

 تربیت دبیر شهید رجائی. دانشگاه  تهران:  ،(ص؟).ماه ؟  ،، هاي نوین آموزشی
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 لمثـا  نقـش  ).1389خشـعلی زاده، شـهرناز(  ریحـانی، ابـراهیم  و ب   فراهـانی، احمـد.   واشقانی .60
همـایش ملـی روش هـاي نـوین      دومـین مجموعه چکیـده مقـاالت    ریاضی. مفاهیم درآموزش
 تربیت دبیر شهید رجائی. دانشگاه  تهران:   ،(ص؟).ماه ؟ ، ،آموزشی

داگوژیکی پـ ). نقش تاریخ ریاضیات در ارتقا دانش 1388( ابراهیم ریحانی،ساالروند، منوچهر و  .61
مـن  االنه انجسـ نهمین همایش مجموعه چکیده مقاالت توا در برنامه درسی دبیري ریاضی. مح

 .، تبریز145ص ماه ؟ ،،مطالعات برنامه درسی ایران

ناسـی  جایگاه هندسـه در برنامـه درسـی کارش   ). 1388( ابراهیم ریحانی،و  اصغر، مرادي ویس  .62
سـی  انجمن مطالعـات برنامـه در  االنه سنهمین همایش مجموعه چکیده مقاالت . دبیري ریاضی

 .تبریز. 283ص ماه ؟ ،،ایران

ي اساسـی  ا). پداگوژي  ریاضی، مولفه 1388و عصاره، علیرضا ( ابراهیم ریحانی،؛ فهیمی، زهره .63
 نهمـین همـایش سـاالنه   مجموعه چکیـده مقـاالت   در برنامه درسی کارشناسی دبیري ریاضی. 

 تبریز.، 345، صماه ؟ ،، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جموعـه  م .) بازنگري در برنامه درسی کارشناسی پیوسته دبیري ریاضی1387( ابراهیم ریحانی، .64
 .یزد  ،(ص؟).ماه ؟  ،دهمین کنفرانس  آموزش ریاضی ایرانچکیده مقاالت 

س معلمـان  تاثیر روش تـدری   .)1387( بخشعلی زاده، شهرناز و ابراهیم ریحانی، ؛معینی، تریفه .65
مجموعـه   .هـا آموزان آناي بر عملکرد دانشوم راهنمایی از منظر مفهومی و رویهریاضی پایه س

 .یزد ،(ص؟).ماه ؟  ،دهمین کنفرانس  آموزش ریاضی ایرانچکیده مقاالت 

ي هندسـه در  ي حل مسـاله تجربه .)1387( مسگرانی، حمیدو  ابراهیم ریحانی، ؛فرمهر، فاطمه .66
وزش ریاضی دهمین کنفرانس  آم ه چکیده مقاالتمجموع .ي مورديیک مطالعه –محیط پویا 

 .یزد ،(ص؟).ماه ؟  ،ایران

عمـیم  تبررسـی توانـایی مهـارت      .)1387(زعیم باشی، علی  و ابراهیم ریحانی، ؛صدیقی، مریم .67
دهمـین کنفـرانس    ه چکیـده مقـاالت   مجموعـ  .آموزان سال اول متوسطه در درس جبـر دانش

 .زدی ،(ص؟). ماه ؟  ،آموزش ریاضی ایران

هـاي  آموزان از مفهـوم تـابع و بـدفهمی   درك دانش .)1387( ابراهیم ریحانی،  ؛توفیقی، مهدي .68
 .دیز ،(ص؟). ماه ؟  ،ایراندهمین کنفرانس  آموزش ریاضی  مجموعه چکیده مقاالت .آنان
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 قـاالت مجموعه چکیـده م  ) آموزش تابع برخی، رویکرد ها و چالش ها.1386( ، ابراهیمریحانی .69
 .زاهدان ،(ص؟). ماه ؟  ،انس  آموزش ریاضی ایرانمین کنفرنه

وزش هندسـه.  جایگاه نرم افزار هاي هندسه پویا در آم .)1386( ، ابراهیمریحانی ؛فرمهر، فاطمه .70
 زاهدان . ،(ص؟). ماه ؟  ،مین کنفرانس  آموزش ریاضی ایراننه

ن  هشـتمی  التمجموعـه مقـا   هندسه گرهها و آموزش آن در مدرسه، .)1385( ، ابراهیمریحانی .71
 کرد،.شهر 417-436ص  ماه ؟، ،کنفرانس آموزش ریاضی ایران

ایش همـ مجموعه چکیده مقـاالت   ، تاریخ ریاضیات و آموزش ریاضی .)1380( ، ابراهیمریحانی .72
 .نتهرادانشگاه  ،(ص؟). تهران:ماه ؟ ، جایگاه ریاضیات و بزرگداشت ابوالقاسم قربانی

قاالت ممجموعه چکیده  .اتحادهاي جبري را آموزش دهیم؟چگونه  .)1379( ، ابراهیم.ریحانی  .73
 .مشهد ،(ص؟).  ماه ؟  ،پنجمین کنفرانس  آموزش ریاضی ایران

 

روسی -انگلیسی مقاالت  
 
     

       
1. Zahra Rahimi, Ebrahim Talaee, Ebrahim Reihani, Hashem Fardanesh 

(201٦).  DESIGNING AN INSTRUCTIONAL MODEL FOR 
REALIZATION OF MATHEMATICAL THINKING IN 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS . 13th International Congress 
on Mathematical Education.  Hamburg, 24-31 July 2016 

2. Ebrahim Reyhani, Farideh Hamidi, Fahimeh   Kolahdouz (2012). A    
study on algebraic proof conception of high school second graders. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 236 – 241. 

3. Ebrahim Reyhani, Farideh Hamidi, Fahimeh   Kolahdouz (2011). A    
study on algebraic proof conception of high school second graders. 
2nd World Conference on Learning, Teaching  & Educational 
Leadership. BAHCESEHIR UNIVERSITY, 28-30 October, 2011 
ISTANBUL – TURKEY. 

4. Asghar Moradi Vais and Ebrahim Reyhani. (2009). The Role of 
Geometry in Preparation of Mathematics Teachers. Proceedings of 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-MfywfHPAhXLVhoKHUAmB04QFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.conftool.pro%2Ficme13%2Findex.php%3Fpage%3DbrowseSessions%26print%3Dhead%26letter%3DR%26mode%3Dauthors%26type%3Dpresentations&usg=AFQjCNHdLy49gXTnehqP4tAXCApNoEO8EA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-MfywfHPAhXLVhoKHUAmB04QFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.conftool.pro%2Ficme13%2Findex.php%3Fpage%3DbrowseSessions%26print%3Dhead%26letter%3DR%26mode%3Dauthors%26type%3Dpresentations&usg=AFQjCNHdLy49gXTnehqP4tAXCApNoEO8EA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-MfywfHPAhXLVhoKHUAmB04QFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.conftool.pro%2Ficme13%2Findex.php%3Fpage%3DbrowseSessions%26print%3Dhead%26letter%3DR%26mode%3Dauthors%26type%3Dpresentations&usg=AFQjCNHdLy49gXTnehqP4tAXCApNoEO8EA


 15 

The  Third International Conference on Science and Mathematics 
Education, (CoSMEd)10-12 November  2009 Penang, Malaysia, 
pp232-238. 

5. Ebrahim Reyhani, R Arabzadeh. (2009). The Role of Visualization in 
Mathematical Problem Solving. Third International Conference on 
Science and Mathematics Education, (CoSMEd)10-12 November  
2009 Penang, Malaysia,( Abstract). 

6. Боровских А.В., Рейхани Э., Розов Н.Х. Развитие 
геометрического мышления школьников // Теория и практика 
инновационной деятельности в образовании. М.: МАКС Пресс, 
2007. С. 28-46. 

7. Боровских А.В., Рейхани Э., Розов Н.Х. Узлы в школе // Теория и 
практика инновационной деятельности в образовании. М.: 
МАКС Пресс, 2007. С. 47-62. 

8. Рейхани Э. Система  образования в Иране // Вестник 
Московского Университета. Серия ΧΧ. Педагогическое 
образование. 2005. N2. 

9. Рейхани Э.  Система среднего образования в Иране //  
«Ломоносовские Чтения». научн.  конф.: Сборник статей и 
тезисов. Вып. 2 / Под ред. Н.Х. Розова.- М.: МАКС Пресс, 2004.  
С. 41-44. 

10. Рейхани Э., Боровских А.В, Розов Н.Х. Геометрия узлов в 
развитии пространственного мышления школьников // 
Международная научная конференция «Дифференциальные и 
интегральные уравнения и смежные вопросы анализа», Душанбе, 
8-10 ноября 2005 / Душанбе, ТаджГУ. 2005. 

11. Рейхани Э. Изучение узлов в школе // «Ломоносовские Чтения». 
Факультет глобальных процессов МГУ. Выпуск 3. М., 2005. 
С.34-39. 

12. Рейхани Э. Узлы и развитие геометрического воображения //        
«Ломоносовские Чтения». Факультет глобальных процессов 
МГУ. Выпуск 3. М., 2005. С.39-43. 

 
 

 
 

 

 طرح هاي پژوهشی پایان یافته



 16 

پیوسته دبیري  ). ارزیابی برنامه درسی کارشناسی1388صالح صدق پور، بهرام( و ریحانی، ابراهیم .1

 رت آموزشوزا ریاضی با تکیه بر دیدگاه هاي دبیران ریاضی. سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

 و تالیف کتب درسی.و پرورش. دفتر برنامه ریزي 

معلم ریاضی  مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت). 1388ریحانی، ابراهیم و عصاره، علیرضا(   .2

وزشی زي آمسازمان پژوهش و برنامه ری ایران با برخی از کشورهاي شرکت کننده در آزمون تیمز.

 وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه ریزي و تالیف کتب درسی.

رشناسی پیوسته تهیه و تدوین برنامه درسی کا ).1388( بخشعلی زاده، شهرناز یم وریحانی، ابراه .3

ریزي  رنامهبسازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش. دفتر  دبیري ریاضی.

 و تالیف کتب درسی.

ر یت دبی). دانشگاه ترب1390(رویکرد حل مسئله و طرح مسئله در برنامه درسی ریاضیبررسی  .4

 شهید رجایی

یت دبیر ). دانشگاه ترب1390تفکر جبري دانش آموزان در دوره هاي ابتدایی(توسعه  مطالعه .5

 شهید رجایی

دانشگاه  .یاضیاثبات در آموزش ر يمطالعه طرح ها ).1392(فهیمه کالهدوز ریحانی، ابراهیم و .6

 تربیت دبیر شهید رجایی.

 

 1395سال از  کارگاه ها و دوره هاي برگزار شدهبرخی  از

 زمان ارائه دهندگان عنوان کارگاه یا دوره

آموزش معلمان   .1

 ریاضی عراق

 1395مرداد ابراهیم ریحانی
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کارگاه حل مسئله با  .2

 راهبرد رسم شکل

ی و حانیر میابراه

 اعظم رضایی

کنفرانس آموزش  نیچهاردهم 1395شهریور 

 .وریشهر16- 18 رازیش ران،یا یاضیر

هاي پنهان حل الیه .3

 ئله ریاضییک مس

سعید حق جو و 

 ابراهیم ریحانی 

 22همایش استانی آموزش و خالقیت در تاریخ 

 شهر رضا 96تیرماه 

هاي پنهان حل الیه .4

 یک مسئله ریاضی

سعید حق جو و 

 ابراهیم ریحانی

دومین کنفرانس ملی رویکردهاي نوین در 

 96شهریور  3و  2آموزش و پژوهش در تاریخ 

 در محمودآباد

هوم مشتق بررسی مف .5

 هاي درسیدر کتاب

سعید حق جو، 

ابراهیم ریحانی و 

 فهیمه کالهدوز

آبان  22-سازمان پژوهش و برنامه ریزي درسی

 1396ماه 

 
 

ي طرح و حل مسئله .6

 ریاضی

  سلطانلو، رویا؛

  کالهدوز، فهیمه

 وریحانی، ابراهیم

دانشگاه  نهمین همایش ملی آموزش. تهران،

 1396،رجاییشهیددبیرتربیت

 

ي حل مسئله ویژه .7

 معلمان

 سلطانلو،رویا 

کالهدوز، فهیمه 

 و ریحانی، ابراهیم

ریزي آموزشی، تهران، سازمان پژوهش و برنامه

1396 

حل مسئله ویژه  .8

 معلمان متوسطه

ریحانی، ابراهیم؛ 

 حق جو، سعید.

دومین کنفرانس ملی رویکردهاي نوین در 

 . 96شهریور  3و  2آموزش و پژوهش در تاریخ 

 محمودآباد 
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 دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضیدر پایان نامه ها ي راهنمایی شده 
 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  
 مشاور راهنمااستاد دانشجو تاریخ دفاع عنوان پایان نامه ردیف

1.  

 کارشناسی بررسی درك دانشجویان
هاي شهر تهران از مفهوم مشتق دانشگاه

ی تحلیل مفهومی بر اساس مدل ترکیب
 تامسون و چارچوب زندیه

31/6/97  
 سعید 
 حق جو

 
 ابراهیم 
 ریحانی

 فهیمه 
 کالهدوز

2.  
بررسی توانایی طرح مسئله معلمان ریاضی 

 ابتدایی
30/9/95  

محمد 
فالح 
 نسیمی

 ابراهیم ریحانی
محمد جواد 

 اسالم پور
 

- 

3.  
بررسی درك دانش آموزان پسر سال سوم 

چارچوب نظریه  تجربی از مفهوم تابع در
APOS 

19/8/95  
جواد 

 حسامی

 میابراه
یحانیر   

4.  
بررسی دانش تخصصی و پداگوزیکی 
 معلمان ریاضی در باره مفهوم مشتق

27/7/95  
مصطفی 

 سهلی
 میابراه

یحانیر  
 

5.  
بررسی تأثیر تغییرات کتاب درسی ریاضی 
بر عملکرد حل مسئله دانش آموزان پایۀ 

 هشتم بر اساس آزمون تیمز
19/2/59  

سمیه 
 اقبالی

 میابراه
یحانیر  

احسان 
یبهرام  

6.  
بررسی درك دانش آموزان پایه هشتم 

 94/8/26 در مورد احتمال
مهدي 
 کهکی

 میابراه
یحانیر  

کسري 
 علیشاهی

7.  
دانش آموزان  ییدرك و توانا یبررس

سال اول دوره دوم متوسطه در رد 
 گزاره ها با مثال نقض

94/7/12 
عرب 
 سلمانی

 میابراه
یحانیر  - 

8.  

آموزان سال سوم  درك دانش یبررس
  متوسطه دختر از

   هیحد در چارچوب نظر مفهوم
APOS 

94/6/30 
زهرا 

 شریفی

 میابراه
یحانیر احسان  

یبهرام  

9.  
از اصول  یاضیدرك معلمان ر یبررس

 93/10/30 موضوعه
راضیه 
 بایسته

 میابراه
یحانیر  

ناصر 
 بروجردیان
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10.  
بررسی رویکرد آموزشی مبتنی بر 

ي پاسخ بر توانایی حل مساله-باز همسال
ي هفتمآموزان پایهریاضی دانش  

93/10/30 
فاطمه 

 سلیمیان
 میابراه

یحانیر  
احسان 

یبهرام  

11.  
بررسی توانایی طرح مسئله ریاضی 

 دانش آموزان پایه هفتم
28/7/1393  

 يسونا نادر
 بوانلو

 میابراه
یحانیر  

انیافتی نرگس  
- 

12.  
مان طرح مسئله معل ییتوانا یبررس

یاضیر  
27/7/1393  

مرضیه 
 فتح بگ

 میابراه
یحانیر  

 محمدجواد
 اسالمپور

- 

13.  

  سیاستفاده از روش تدر ریتاث یبررس
بر  یمفهوم يبر نقشه ها یمبتن

اول  هیدانش آموزان پا يریادگی
 متوسطه از مفهوم معادله خط

27/7/1393  
سمیه 
 گلچین

 
ابراهیم 
 ریحانی

احسان 
 بهرامی 

14.  

رسم شکل  ش راهبردآموز ریتأث یبررس
  هیبه معلمان پا

 دانش بر عملکرد حل مسئله هفتم
 آموزان آنها

30/6/1393  
اعظم 
 رضایی

ابراهیم 
 ریحانی

 نرگس یافتیان
- 

15.  
آموزان سال درك و فهم دانش یبررس

و  یاز مفهوم اعداد منف ییدوم راهنما
 اشتباهات آنان

1392شهریور   
فرزانه 
 راشدي

ابراهیم 
 ریحانی

فریده 
یديحم  

16.  
بررسی درك و فهم دانش آموزان پایه 

 ششم ابتدایی  از کسرها
7/7/92  

ملیحه 
 دوستی

ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

17.  
بررسی تاثیر پرورش مهارت طرح 

مسئله ریاضی بر توانایی حل مسئله 
 دانش آموزان سوم راهنمایی

26/6/92  
مجتبی 

 اسکندري
ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

18.  
بررسی درك دانشجویان ریاضی از 

 اثبات و استدالل
14/7/92  

فاروق فتح 
 اللهی

ابراهیم 
 ریحانی

فهیمه 
 کالهدوز

19.  
بررسی تفکر جبري دانش آموزان سال 

 91/11/28 دوم راهنمایی

میالد 
افشین 

 منش

ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

20.  
بررسی توانایی تعمیم و توجیه دانش 

 91/11/30دبیرستان در باب  آموزان سال اول
کوروش 
 شجاعی

ابراهیم 
 ریحانی

فرحبخش 
 کمالی
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 الگوهاي عددي و عددي هندسی خطی 

21.  
بررسی فرایند طرح مسئله ریاضی 

 91/9/27 دانش آموزان دوره ابتدایی
تائیس 

 غیبی
ابراهیم 
 ریحانی

فریده 
 حمیدي

22.  

 مسال پنج نامعلموزش مآ ریتأث یبررس
 يها یمفهدازب نآنا یبر آگاه ییادابت

اد ددر ارتباط با اع نوزامدانش آ
ياعشار  

91/10/10 
زهرا پور 

 عظیما
ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

23.  

اي مفهومي مقایسهمطالعه بخشی و  
سازماندهی تقسیم کسرها در 

هاي درسی کشورهاي ایران، کتاب
 چین و ژاپن آمریکا،

 

30/6/91  
نعمت اله 
 تجري

 

ابراهیم 
 ریحانی

فرزانه 
 نوروزي

24.  
بررسی بدفهمی هاي دانش آموزان سال 

سوم تجربی و ریاضی در مورد مفهوم 
 حد

91/2/25 
محمد 
 سلطانی

ابراهیم 
 ریحانی

فریده 
 حمیدي

 91/1/15 نقش تعریف در یادگیري ریاضی  .25
زهرا 

 محتشم
سهیال غالم 

 آزاد
ابراهیم 
 ریحانی

نقشه مفهومی به عنوان ابزاري براي   .26
ابی یادگیري ریاضیسنجش و ارزی  90/11/8 

سیروس 
 دواري

سهیال غالم 
 آزاد

ابراهیم 
 ریحانی

27.  

 تیمحور با آموزش ریتاثی بررس
 عملکرد بری اجتماعی فرهنگ کردیرو

 سال آموزان دانشی اضیری لیتحص
تقارن مبحث دریی راهنما دوم  

 سمانه نجد 90/11/11
ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

28.  
مفه و درك بررسی  سال آموزان دانش 

 اثبات و استدالل متوسطه از دوم
 ریاضی

19/9/90  
فهیمه 
 کالهدوز

ابراهیم 
 ریحانی

فریده 
 حمیدي

29.  

بررسی شناخت معلمان ریاضی دوره 
متوسطه در مورد مثال ریاضی و 

چگونگی به کارگیري آن در معرفی یک 
 مفهوم جدید ریاضی

31/2/90  
احمد 

واشقانی 
 فراهانی

ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

30.  
ارزیابی اهداف و محتواي کتاب هاي 

ریاضی دوره ابتدایی از دیدگاه الگوي 
 آموزش خالقیت پلسک

30/6/90  
علی 

 قهرمانی
 علیرضا عصاره

ابراهیم 
 ریحانی
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31.  

بررسی تاثیر تدریس حد با رویکرد 
تجسم محور بر درك دانش آموزان 

دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد 
وانایی فضایی آنهاو رشد ت  

24/7/90  
کامل 
 نظري 

ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

32.  
جایگاه نقشه هاي مفهومی در ارزیابی 
درك دانش آموزان سال دوم ریاضی از 

 مفهوم تابع مثلثاتی
14/10/89  

مریم 
 استادي

ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

33.  

ارزیابی دانش پداگوژي محتوایی 
ی دوره راهنمایی معلمان ریاض

شهرستان خمینی شهر براي تدریس 
 کسر متعارفی

22/6/89  
 صفورا

کاظم  
 نادي

 
 
 

ابراهیم 
 ریحانی

 زهرا گویا

34.  
دانش موضوعی و دانش پداگوژیکی 
17/7/89 محتواي معلمان آینده از مفهوم تابع  

 افسانه 
حیدري 

 ارجلو

 
ابراهیم 
 ریحانی

سهیال غالم 
 آزاد

35.  

مدرسه اي در  مطالعه جایگاه هندسه
برنامه درسی کارشناسی دبیري ریاضی 
 مبتنی بر نظریه ون هیلی

16/6/88  
اصغر 
 مرادي

 
 

ابراهیم 
 ریحانی

محمد رضا 
 امام جمعه

36.  

بررسی تطبیقی آموزش فرآیند حل 
مساله در برنامه درسی دوره دبیرستان 

 ژاپن، استرالیا، در کشورهاي آمریکا،
 سنگاپور و ایران

15/7/88 میزهرا کر   

 
 
 

ابراهیم 
 ریحانی

غالمعلی 
 احمدي

37.  
نقش تاریخ ریاضیات در ارتقاء دانش 
پداگوژیکی محتواي ریاضی در برنامه 

 درسی کارشناسی پیوسته ریاضی
12/7/88  

منوچهر 
 ساالروند

 
 

ابراهیم 
 ریحانی

بهرام صالح 
 صدق پور

درك معلمان ریاضی از اثبات و   .38
 استدالل

31 /6/89  
سید کاظم 

 مهدوي
یم ابراه

 ریحانی
بهرام صالح 

 صدق پور

39.  

مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت 
 ژاپن، دبیر ریاضی در ایران،

 سنگاپور،کره جنوبی و آمریکا
19/7/88  

زهره 
 فهیمی

 
 

ابراهیم 
 ریحانی

علیرضا 
 عصاره

40.  
بررسی تاثیر به کارگیري نقشه هاي 
16/6/88مفهومی به عنوان ابزاري در فرآیند   

فاطمه 
 احمدي

 
 
 

شهرناز 
 بخشعلی زاده
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فت یاددهی یادگیري روي پیشر
 تحصیلی و باورهاي ریاضی

دانش آموزان پایه دوم متوسطه رشته 
 ریاضی

 
ابراهیم 
 ریحانی

41.  

بررسی تاثیر آموزش با محوریت تجسم 
دانش آموزان  بر عملکرد حل مساله
 سال سوم راهنمایی

16/6/88  
رضا عرب 

 زاده

 
 

ابراهیم 
 ریحانی

جواد حاجی 
باییبا  

بررسی مهارت تعمیم جبري در دانش   .42
 آموزان دختر  سال اول متوسطه 

29/10/87  
مریم 

 صدیقی

 
ابراهیم 
 ریحانی

علی زعیم 
 باشی

43.  

بررسی تاثیر تغییرات کتاب درسی 
ریاضی و روش تدریس معلمان از لحاظ 

مفهومی و رویه اي بر عملکرد دانش 
آموزان پایه سوم راهنمایی بر اساس 

2003ز آزمون تیم  

2/6/87  
تریفه 
 معینی

 
 
 
 

ابراهیم 
 ریحانی

شهرناز 
 بخشعلی زاده

44.  

نقش نرم افزارهاي هندسه پویا در حل 
مسئله با تمرکز بر حدسیه سازي و 
آموزش آن در حل مسائل پایه دوم 

 دبیرستان

29/10/87  
فاطمه 
 فرمهر

 
 
 

ابراهیم 
 ریحانی

حمید 
 مسگرانی

45.  

ه بررسی بدفهمی هاي دانش آموزان پای
دوم رشته هاي تجربی و ریاضی در 

مورد مفهوم تابع در شهر استهبان در 
77-86سال تحصیلی   

29/10/87  
مهدي 
 توفیقی

 
 
 

ابراهیم 
 ریحانی

جوادحاجی 
 بابایی

 دکتري پایان نامه ها ي

 مشاور راهنمااستاد دانشجو تاریخ دفاع عنوان پایان نامه ردیف

1. 

بر  یمبتن سیتدر يالگو یطراح
 يچندگانه، برا هاي حلراه 

 دانش در وار یاضیتحقق تفکر ر
 متوسطه، آموزان

۱۷/۷/۹٥ 

 زهرا رحیمی

محمود 
 -مهرمحمدي

 ابراهیم ریحانی
 

فردانشهاشم   
 محسن ایمانی

2. 
طراحی محتواي برنامه درسی 

مسئله محور براي ریاضی 

۱/۹/۹٥ 
 زيسپیده نورو 

طالیی  ابراهیم 
ریحانیابراهیم   
 

فردانشهاشم   
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مفهوم کسر با استفاده از گونه 
 هاي متفاوت داستانی 

 

تجربیات آموزشیو   فعالیتها  
 .گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) دانشیار(عضو هیئت علمی 

 رورشش و پعضوشوراي برنامه ریزي درسی ریاضی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، وزارت آموز
)1388-1384.( 

زارت وزشی، نامه ریزي درسی ریاضی تربیت معلم سازمان پژوهش و برنامه ریزي آمومسئول شوراي  بر
  .آموزش و پرورش

تا  1373ال سدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از  دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد  تدریس در
 .زمان حاضر

ر، نف  46لفارغ التحصی(تعداد دانشجویان آموزش ریاضیراهنمایی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  
 نفر) 11تعداد دانشجویان در حال کار بر روي پایان نامه 

 د رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهی 1391دبیر علمی اولین همایش ملی اسالم و آموزش علوم، آبان

 .دانشگاه سمنان 1391ایران، شهریور عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی 

 دیهش ریدب تی. تهران، دانشگاه ترب1389بهشتیآموزش، ارد یمل شیهما مینی دوعلم تهیعضو کم
 ییرجا

 دیشه ریدب تی. تهران، دانشگاه ترب1390 بهشتیآموزش، ارد یمل شیهماسومین  یعلم تهیعضو کم
 ییرجا

 ریدب تی. تهران، دانشگاه ترب1392 بهشتیارد 25-26آموزش،  یمل شیهما نیپنجم یعلم تهیعضو کم
 . ییرجا دیشه

 برنامه سازمان پژوهش وی، وزارت آموزش و پرورش، اضیفصلنامه رشد برهان رهیئت تحریریه  عضو
  ی.آموزش يزیر

 پایا، انتشارات مبتکران.مجله ریاضی  هیریتحر ئتیعضو ه

 همکاري با مجالت علمی پژوهشی براي داوري مقاالت

 عضو همکار قطب آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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 1392-انجمن ریاضی ایران   "آموزش ریاضی"کمیسیون تخصصی  عضو

وزش و شوراي برنامه ریزي درسی ریاضی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، وزارت آمرئیس 
 -1393 پرورش

و  آموزش سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، وزارتمدیر واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی 
 )1393 -( پرورش

ربیت دبیر دانشگاه تتهران  1393دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور سیزیته علمی عضو کم
 .شهید رجایی

 شیراز.  1395،کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور  چهاردهمین عضو کمیته علمی

 بوشهر.  1396،کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور پانزدهمین  عضو کمیته علمی

 

 اتتالیف

، علی ایرانمنش، محسن جمالی، حمیدرضا ربیعی .سال دوم آموزش متوسطه  2 ریاضیات •
ران سی ایابراهیم ریحانی، احمد شاهورانی و وحید عالمیان. شرکت چاپ و نشر کتاب هاي در

 ).1391چاپ چهارم 1388 چاپ اول(
 ،درسهانتشارات م .ریحانی ابراهیم هوشنگ شرقی/حسین شفیع زاده/،آموزش المپیاد ریاضی •

 ).1389پنجم چاپ  /1379(چاپ اولسازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی 
ر بهمن اصالح پذیر، ناص  ظري(رشته ي ریاضی فیزیک).ن -آموزش متوسطه ، سال سومحسابان •

شر پ و نبروجردیان، ابراهیم ریحانی، محمد تقی طاهري تنجانی و وحید عالمیان. شرکت چا
 ).1391چاپ سوم   1389چاپ اولکتاب هاي درسی ایران (

 عضو تیم تالیف کتاب هاي: •
 )1392ریاضی هفتم (چاپ اول  •
 )1393اپ اولچریاضی چهارم ابتدایی( •
 )1393اپ اول چریاضی هشتم ( •
 )1394اپ اول چریاضی پنجم( •
 )1394اپ اول چریاضی نهم( •
 )1395اپ اولچریاضیات پایه ششم( •
 )1395اپ اول چریاضیات پایه دهم( •
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 )1396اپ اول حسابان پایه یازدهم(چ •
 )1396ریاضی تجربی پایه یازدهم(چاپ اول  •

 
از وزارت آموزش  2010رسال دبرنده جایزه -مسکو  چاپکتاب به زبان روسی( •

 ) 2017روسیه، تجدید چاپ 

• Розов Н.Х., Рейхани Э., Боровских А.В. Узлы в школе. Уроки 

развития пространственного мышления. М.:КДУ, 2007,112с. 

• Розов Н.Х., Рейхани Э., Боровских А.В. Узлы в школе. Уроки развития 

пространственного мышления. М.: ЧеРо, 2006. 128 с. Перевод на 

болгарский язык. 


