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  - پردیس دانشگاهی شهید باهنر کرمان - میدان پژوهش

 ساختمان ماهانی  291اطاق  - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
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 micstaff.uk.ac.ir/rafiepourhttp://acade   
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  اطالعات شخصی

  محل تولد: تهران؛                              ؛1358وردین فر 4تاریخ تولد : 

  محدودیت فیزیکی: ندارم؛                                                   ملیت: ایرانی؛

  وضعیت تأهل: متأهل. 
 

  موضوعات مورد عالقه

 در آموزش ریاضی؛  هاسازي و کاربردمدل 

o نقش تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی؛ 

o غیر رسمی (ریاضیات قومی) در آموزش رسمی ریاضی؛هاي نقش یادگیري 

o مطالعه فرآیند حل مسئله و طرح مسئله؛ 

 تدریس ریاضی به وسیله فناوري هاي نوین؛ 

o تفکر محاسباتی؛ 

 مطالعات تطبیقی در آموزش ریاضی؛ 

o مطالعات برنامه درسی در ریاضی؛ 

 آموزش معلمان ریاضی. 
 

  مهارت زبان 

  )در حد پایهزبان عربی: (                     )عالیزبان فارسی: (               )خوب: (زبان انگلیسی
  

  مهارت در کامپیوتر 

Office (Word, excel, PowerPoint …)                                                             عالی  

  عالی          وزش ریاضی              آم هاي مرتبط با رشتهجستجو در محیط اینترنت و پایگاه

  عالی            نرم افزارهاي مرتبط                    استفاده از با کمی و کیفی تحلیل داده هاي 

  متوسط           برنامه نویسی                                                                                 
  

  وزشییش زمینۀ آمپ

  1389مرداد ا  دکتراي تخصصی ریاضی / آموزش ریاضی 
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  ایران.   -تهران -شهید بهشتیدانشگاه 

طراحی چارچوبی بـراي رسـیدن بـه تعـادل در     "عنوان پایان نامه دکتري: 

  با نمرة عالی "برنامۀ درسی ریاضی متوسطه در ایران

  

  کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

  .  ایران -تهران -دانشگاه شهید بهشتی

چرا عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی "عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد 

 با نمرة عالی "در تیمز منحصر به فرد بود؟

  

  1382دي 

  کارشناسی دبیري ریاضی 

  ایران.   -زنجان -دانشگاه زنجان
  

  1379اسفند 

  خارجیفرصت مطالعاتی و سفرهاي تحقیقاتی 
 

تدریس ریاضی با موضوع اصـالحات   بیست وچهارمین مطالعه بین المللی

  ژاپن –برنامه درسی 

  1397آذر 

  1397شهریور  – 1396شهریور   کانادا.   -دانشگاه براك درفرصت مطالعاتی 

  1395تیر     آلمان -سیزدهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی

  1395بهمن    ایرلند -دهمین کنگره بین المللی اروپایی آموزش ریاضی

  1393بهمن    جکهوري چک -بین المللی اروپایی آموزش ریاضی نهمین کنگره

  1393اسفند  -1392بهمن     آشنایی با موسسات آموزش ریاضی در آمریکادوره کوتاه مدت 

  1391تیر      کره جنوبی -دوازدهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی

  1391بهمن     ترکیه -هشتمین کنگره بین المللی اروپایی آموزش ریاضی

  1388خرداد-1387شهریور  استرالیا.  -دانشگاه ملبورن درفرصت مطالعاتی 

    و ...
 

   سوابق شغلی
  

  1396تا دي  1396شهریور   در دانشگاه براك، کانادا  استاد مدعو

  تا کنون  1393بهمن   )دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان ( عضو هیأت علمی

   1393تا بهمن  1389مهر   )استادیارن (دانشگاه شهید باهنر کرما عضو هیأت علمی

در دوره تحصیلی هاي مختلف ریاضی و آموزش ریاضی تدریس درس

  سال؛ 3در دانشگاه شهید بهشتی به مدت دکتري، 

  1387مهر-1384مهر 

در در دوره تحصیلی دکتري،  هاي ریاضی و آموزش ریاضیتدریس درس

  سال؛ 1دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 

  1389مهر-1388مهر 

وزارت آمـوزش و  ، در مقطـع متوسـطه   هـاي مختلـف ریاضـی   تدریس درس

  پرورش، در استان تهران؛

  1387مهر -1380مهر 

  79بهمن  - 76بهمن در درس هـاي حسـاب دیفرانسـیل     در دوره کارشناسـی:  مدرس حل تمرین
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سـال در دانشـگاه    3و جبرخطـی بـه مـدت      1، معادالت دیفرانسـیل، جبـر   2و1

  زنجان؛

  

  سوابق اجرایی

  

  1395اول شهریور   مسئول برگزاري روز آموزش آمار در سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

  1395شهریور  5تا  2  عضو کمیته اجرایی سیزدهمین کنفرانس آمار ایران 

  1395شهریور  – 1394آبان   شیراز؛ -عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

دانشگاه شهید باهنر  - و پشتیبانی دانشکده ریاضی و کامپیوتر معاون اجرایی

  کرمان

   1396تا شهریور  1394آبان 

  1393شهریور  - 1392اسفند   سمنان؛ - عضو کمیته علمی چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران

  1393شهریور  - 1392اسفند   تهران؛ - عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

  تا کنون  1392آذر   و هیأت تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی؛عض

   1395آذر تا  1392آذر   ویراستار ارشد مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی؛ 

   1395مهر تا  1391مهر   ریاضیات کشور؛ هاينایب رییس هیأت مدیره شوراي خانه

  1391تا اسفند  1390آبان   مدیر خانه ریاضات کرمان؛ 

  1392خرداد   می دومین همایش آموزش ریاضی و بزرگداشت دکتر زهرا گویا؛دبیر عل

  1391آبان   دبیر علمی چهارمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان؛ 

  1390آبان   دبیر علمی سومین جشنواره خانه ریاضیات کرمان؛

  1387مهر -1384مهر   هاي استان تهران به مدت سه سال؛هاي آموزشی شهرستانعضو گروه

  79بهمن  - 76بهمن   ؛)دانشگاه زنجاندوره کارشناسی (سال در  3مسؤول سایت کامپیوتر به مدت 

  

  در دوره کارشناسیتدریس شده هاي درس 

  

  سال تحصیلی   دانشگاه   عنوان درس

تکنولوژي و آموزش 

  ریاضی 

  1396تا دي  1396شهریور   کانادا  –دانشگاه براك 

کاربرد نرم افزار در 

  ی آموزش ریاض

  

دانشگاه فرهنگیان پردیس 

خواجه نصیر و پردیس شهید 

  کرمانباهنر 

  ؛1395-96 تحصیلی سال دومسال نیم

  

برنامه ریزي درسی در 

  آموزش ریاضی 

دانشگاه فرهنگیان پردیس 

خواجه نصیر و پردیس شهید 

  کرمانباهنر 

  ؛1395-96 تحصیلی سال اول سالنیم

  

هاي مفاهیم و روش

  تداییریاضی اب تدریس

  ؛1394- 95سال اول سال تحصیلی نیم  کرماندانشگاه شهید باهنر 

  

دانشگاه خوارزمی و دانشگاه   )2آموزش ریاضی (

  شهید باهنر کرمان

  1388- 89سال دوم سال تحصیلی نیم

  1389- 90سال دوم سال تحصیلی نیم
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دانشگاه خوارزمی و دانشگاه   )1آموزش ریاضی (

  شهید باهنر کرمان

  1388- 89تحصیلی  ل سالسال اونیم

سال و نیم  1389-90سال اول و دوم سال تحصیلی نیم

  ؛1391-92و  1390- 91تحصیلی  هاياول سال

  ؛1393-94سال  دوم سال تحصیلی نیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان  )2ریاضی عمومی (

 1390-91و  1389-90تحصیلی  هايسال اول سالنیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان  ریاضی و آمار 

  1394-95و 1391- 92و 

  ؛ 1389-90سال اول و دوم سال تحصیلینیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان  )1ریاضی عمومی (

  ؛1390- 91سال اول سال تحصیلی نیم

  1387  دانشگاه شهید بهشتی  معادالت دیفرانسیل

طراحی و مطالعه 

مسایل یادگیري و 

  آموزش ریاضی 

  1385-86ال دوم سال تحصیلی سنیم  دانشگاه شهید بهشتی

ریاضیات پایه و 

  مقدماتی 

  1387تا  1385  دانشگاه شهید بهشتی

  

  در دوره هاي تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتري)تدریس شده هاي درس 

 

و کاربرد در  سازيمدل

  آموزش ریاضی 

  (کارشناسی ارشد)

  ؛ 1389-90لیسال اول و دوم سال تحصینیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  ؛ 1390- 91سال دوم سال تحصیلی نیم

؛ 1392- 93؛ 1391-92هاي تحصیلی سال اول سالنیم

  1395- 96؛ و 1394-95؛  94-1393

هاي روش مبانی 

   ات آموزشیتحقیق

  (کارشناسی ارشد)

- 91؛ 1389-90تحصیلی  هايسال  دوم سالنیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  ؛1395- 96 ؛1392- 93؛ و 1391- 92؛ 1390

  اصول آموزش ریاضی

  (کارشناسی ارشد)

  ؛1395- 96؛ و 1390-91سال  اول سال تحصیلی نیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  ؛ 1391-92نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 

- 94؛ 1392-93تحصیلی  هايسال  دوم سالنیم

  ؛1395- 96 ؛1394- 95؛ 1393

  سمینار آموزش ریاضی

  (کارشناسی ارشد)

  گاه آزاد کرماندانش

  

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

؛ نیم سال اول و 1389-90سال  دوم سال تحصیلی  نیم

  ؛ 1390- 91دوم سال تحصیلی 

-93؛ 1391- 92تحصیلی  هاينیم سال اول و دوم سال

  ؛ 1393-94؛ و 1392

  ؛1394-95سال تحصیلی و دوم نیم سال اول 

مباحثی در روش 

  تحقیق (دکتري)

-95؛  1390-91تحصیلی  هايسال دوم سالنیم  باهنر کرمان دانشگاه شهید

  ؛1394

  ؛1392- 93؛ 1391-92تحصیلی  هاينیم سال اول سال

روانشناسی آموزش 

  ریاضی

  (کارشناسی ارشد) 

  ؛1394- 95؛ 1393-94هاي تحصیلی سال اول سالنیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان
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آزمون هاي روانی و 

  تربیتی 

  )(کارشناسی ارشد

  ؛1393- 94سال دوم سال تحصیلی نیم  دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکنولوژي و آموزش 

  ریاضی 

  1396دي  -1396شهریور   دانشگاه براك 

  

  مقاالت چاپ شده در ژورنال هاي تخصصی 

 بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژي محتواي معلمان ابتدایی). 1398کاظمی، ف.، رفیع پور، الف. و فدایی، م. ( .1

 ریزي درسیپژوهش در برنامهفصلنامه . و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهاي ریاضی دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد . نشریه علمی پژوهشی برنامه ریزي درسی)- (دانش و پژوهش در علوم تربیتی

  .120-104 صفحات ،60پیاپی  33شمارة  دوم، دورة شانزده،  . سالخوراسگان (اصفهان)

ارزشیابی یک آزمون درباره بدفهمی اعداد گویا با استفاده ). 1397دري ، محمد مهدي،  و رفیع پور، ابوالفضل. ( .2

  .126 -103.  صص 32. سال هشتم، شماره فصلنامه اندازه گیري تربیتی. از مدل راش

هاي درسی ریاضی پایه کتاب). لزوم بازاندیشی در محتواي 1396احمدپور، ف.، فدایی، م. و رفیع پور، الف. ( .3

 .  59-84، صص 46، شماره 12. سال فصلنامه مطالعات برنامه درسیهفتم و هشتم از منظر استدالل و اثبات. 

4. Kazemi, F. & Rafiepour, A. (2018). Developing a Scale to Measure Content Knowledge and 

Pedagogy Content Knowledge of In-Service Elementary Teachers on Fractions. International 

Journal of Science and Mathematics Education. 16:737–757. DOI: 10.1007/s10763-016-9792-0. 

5. Rafiepour, A. (2017). The Gap between Theory and Action through a Model for Classroom 

Inquiry. International Journal on Emerging Mathematics Education (IJEME). Vol. 1, No. 2, pp. 

185-192. DOI: http://dx.doi.org/10.12928/ijeme.v1i2.6698 

فصلنامه نگاري فرشبافان کرمانی. ). ریاضیات قومی: مطالعه قوم1396مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. ( .6

 . 54تا   35. صص 131. شماره پیاپی 1396. پاییز 3، شماره 33. سال تعلیم و تربیت

موزان پایه نهم در حل آسازي دانش). پدیدارشناسی چرخه مدل1396عبداهللا پور، کاظم و رفیع پور، ابوالفضل. ( .7

 . 248تا  237. صص 3. شماره 11. جلد فناوري آموزشیک مسئله اصیل. 

بررسی کیفی نقش بازتاب در حل مسئله ). 1396فیروزیان، فریبا، فدایی، محمدرضا و رفیع پور، ابوالفضل. ( .8

 . 70- 51. صص 74شماره  19سال . فصلنامه آموزش مهندسی ایران. ریاضی دانشجویان مهندسی

در آموزش » سازيرویکرد کاربرد و مدل«). ظرفیت هاي بالقوه و موانع استفاده از 1394پور، ابوالفضل. (رفیع .9

سال ششم، شماره دوازدهم. انجمن دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. ریاضی دانشگاهی. 

 . 173-198برنامه درسی ایران. صص: 

سنجی مقیاس باورهاي ). بررسی ویژگی هاي روان1394چاري، م. (حسین فرامرزپور، ن.، رفیع پور، الف. و .10

. دانشگاه عالمه طباطبایی. دوره ششم، پژوهشی اندازه گیري تربیتی-فصلنامه علمیتحصیلی ریاضی. 

 . 173-188. صص 19شماره 

ن ایرانی پایۀ هشتم آموزا). شناسایی عوامل موثر در پیشرفت ریاضی دانش1394اسماعیلی، م.، رفیع پور، الف. ( .11

. 53. وزارت آموزش و پرورش. شماره مجلۀ علمی پژوهشی نوآوري هاي آموزشی. 2011در مطالعۀ تیمز 

  . 56- 76صص 

فصلنامه آموزان. ). باورهاي جنسیتی مربوط با ریاضی در ذهن دانش1393فرامرزپور، ن.، رفیع پور، الف. ( .12

 .  117-132، صص 34. سال ششم، شماره مطالعات برنامه درسی ایران
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دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه سازي و کاربردها: گزارش یک پژوهش. ). مدل1393پور، ابوالفضل. (رفیع .13

  . 116-93. سال دوم، شماره سوم. دانشگاه خوارزمی با همکاري انجمن برنامه درسی ایران. صص: درسی

14. Kazemi, F., Rafiepour, A., & Fadaie, M. (2014). The Effect of a Metacognitive Innovative 

Approach on University Students’ Attitude and Academic Achievement in Mathematics. Indian 

Journal of Scientific Research. Vol. 4, No. 3. Pp: 69-81.  

15. Mehraein, S. & Rafiepour, A. (2014). Gender and Mathematical Modelling Competency: Primary 

Students’ Performance and Their Attitude. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 128. 

Pp: 69-81.  

پژوهش در برنامهفصلنامه آموزان. ). بررسی نقش نوع مدرسه در استدالل تناسبی دانش1393پور، الف. (رفیع .16

دانشگاه آزاد . نشریه علمی پژوهشی )برنامه ریزي درسی-ریزي درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی

 . 24- 33 صفحات ،42 پیاپی 15شمارة  دوم، دورة دهم، . سال یازاسالمی، واحد خوراسگان (اصفهان)

آموزان در ). بررسی نقش جنسیت و پایه تحصیلی در عملکرد ریاضی دانش1392پور، الف. و جوکار، ل. (رفیع .17

. وزارت آموزش و پرورش. ایران. مجلۀ علمی پژوهشی نوآوري هاي آموزشیحل یک مسئله غیر معمولی. 

 . 27-44. صص 48. شماره 1392زمستان 

). بررسی رابطه بین باورها و مولفه هاي ساخت و سازگرایی در 1392م.؛ و رفیع پور، الف. (احمدپو، ف.؛ فدایی،  .18

-ریزي درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتیپژوهش در برنامهفصلنامه محیط کالس درس ریاضی. 

 دورة ،دهم . سالدانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان (اصفهان). نشریه علمی پژوهشی )برنامه ریزي درسی

 . 87-97 صفحات ،63پیاپی  9شمارة  دوم،

). باورهاي معلمان ریاضی دوره متوسطه نسبت به ریاضی و حل 1391احمدپو، ف.؛ فدایی، م.؛ و رفیع پور، الف. ( .19

 . 220-203، صص 24. سال ششم، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایرانمسئله ریاضی. 

فصلنامه مطالعات سازي. واي مسایل کتاب حسابان بر اساس رویکرد مدل). تحلیل محت1391رفیع پور، الف. ( .20

 . 156-135، صص 24. سال ششم، شماره برنامه درسی ایران

21. Rafiepour, A.; Stacey, K. & Gooya, Z. (2012). Investigating Grade Nine Textbook Problems for 

Characteristics Related to Mathematical Literacy. Mathematics Education Research Journal.vol. 

24, no. 4, pp. 403-421.  Springer. 

نشریه علمی پژوهشی فناوري ). ارایه مدلی براي تحقیق در کالس درس ریاضی. 1391رفیع پور، الف. ( .22

 . دانشگاه شهید رجایی تهران. ایران.  315-305. صص 4، شماره 6. سال ششم، جلد آموزش

). ضرورت و جهت تغییرات آموزشی در برنامه درسی ریاضی مدرسه اي در ایران 1389، الف و گویا، ز. (رفیع پور .23

. وزارت آموزش و پرورش. ایران. بهار مجلۀ علمی پژوهشی نوآوري هاي آموزشیاز دیدگاه معلمان ریاضی. 

 . 120-91. صص 33. شماره 1389

 

   ترویجی- مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

). مطالعه بیست و چهارم کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی، کالس هاي 1398ور، الف.  و گویا، ز. (رفیع پ .1

   .132درس در سرزمین آفتاب.   فصلنامه رشد آموزش ریاضی . سال سی و ششم. شماره 

. انجمـن  ترویج علمدوفصلنامه  ). نقش متقابل ریاضیات و فرهنگ.1395مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. ( .2

 .   22 -7، صص 10شماره ، 7ترویج علم ایران. دوره 

). تحلیل نیومنی روي خطاي دانش امـوزان پایـه پـنجم در حـل مسـایل      1395اسماعیلی، م. و رفیع پور، الف. ( .3

نشریه آموزشی و پژوهشی اتحادیه انجمن هاي علمی آموزشی معلمان ریاضی ایـران (مجلـه   کالمی، 

 . 12و  11. شماره اتحاد
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مجلـۀ رشـد   . سـازي مـدل در حل یک مسئله رویکرد انتقادي ). استفاده از 1395زندي، ب. و رفیع پور، الف. ( .4

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامـه ریـزي آموزشـی، وزارت    125، شمارة آموزش ریاضی

 .11-6آموزش و پرورش. صص 

آمـوزش تجـویزي   «از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر درك بنی  ).1395رفیع پور، الف. و فرامرزپور، ن. ( .5

ترویجـی فرهنـگ و    -مجلـۀ علمـی  ). 1973اي نوشته شده توسط استنلی ارلـوانگر،  (مقاله ترجمه» فردي

 .159-183. انجمن ریاضی ایران. صص 58. شماره اندیشه ریاضی

مجلـۀ رشـد   ، سازي ریاضییک مسئله مدل نتخاب اپراتور تلفن همراه:ا ).1393احمدي، ح. و رفیع پور، الف. ( .6

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامـه ریـزي آموزشـی، وزارت    116، شمارة آموزش ریاضی

 .21-18صص آموزش و پرورش. 

. ترویجی فرهنگ و اندیشه ریاضی -مجلۀ علمیهاي پس از ریاضی جدید. واکنش ).1393رفیع پور، الف. ( .7

 .1-11ن ریاضی ایران. صص . انجم54شماره 

هـاي ریاضـیات: تبیـین نقـش بـی بـدیل آن هـا در عمـومی کـردن ریاضـیات.           ). خانـه 1392رفیع پور، الـف. (  .8

 . 1392، پاییز و زمستان 5سال چهارم، شماره . انجمن ترویج علم ایران. ترویج علمدوفصلنامه 

، دفتـر  112، شمارة جلۀ رشد آموزش ریاضیمریاضیات و تلفن همراه.  ).1392احمدي، ح. و رفیع پور، الف. ( .9

 .16-21انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 

مجلـۀ رشـد   قوانین نانوشته در مورد سن کاپیتان چـه مـی گوینـد؟.     ).1392فرامرزپور، ن. و رفیع پور، الف. ( .10

ت کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامـه ریـزي آموزشـی، وزارت    ، دفتر انتشارا112، شمارة آموزش ریاضی

 .4-9آموزش و پرورش. صص 

، مجلۀ رشد آموزش ریاضیالمللی آموزش ریاضـی.  گزارشی از دوازدهمین کنگره بین ).1391رفیع پور، الف. ( .11

و پـرورش.   ، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشـی، وزارت آمـوزش  110شمارة 

 .54-59صص 

(ویـژه نامـه اسـتاد پرویـز      109، شـمارة  مجلۀ رشد آموزش ریاضیمالقات با اسـتاد.   ).1391رفیع پور، الف. ( .12

شهریاري)، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریـزي آموزشـی، وزارت آمـوزش و پـرورش.     

 .57-56صص

مجلـۀ رشـد   دیده گرفتن عقل سلیم در حـل مسـایل دنیـاي واقعـی.     ). نا1391کریمیان زاده، ا. رفیع پور، ا. ( .13

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامـه ریـزي آموزشـی، وزارت    107، شمارة آموزش ریاضی

 .37-44آموزش و پرورش. صص 

ـ  حیدر آباد هنـد.   –گزارشی از کنگره بین المللی ریاضیدانان   ).1390رفیع پور، الف. ( .14 د آمـوزش  مجلـۀ رش

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشـی، وزارت آمـوزش و   103، شمارة ریاضی

 .50-57صص  پرورش.

، دفتـر  103، شـمارة  مجلۀ رشـد آمـوزش ریاضـی   چکیده گسترده رساله دکتري.   ).1390رفیع پور، الف. ( .15

 .25-28وزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آم

مجلۀ رشد آمـوزش  گزارشی از سی و پنجمین کنفرانس روانشناسی آموزش ریاضـی.   ).1390رفیع پور، الف. ( .16

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشـی، وزارت آمـوزش و   106، شمارة ریاضی

 .56-62پرورش. صص 

، دفتـر  100، شـمارة  مجلۀ رشـد آمـوزش ریاضـی    .هاي تیمزمروري کوتاه بر یافته  ).1389رفیع پور، الف. ( .17

 .57-62انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 



 

8 

 

مجلـۀ  . ايي درسی ریاضی مدرسهچرایی و چگونگی آموزش هندسه در برنامه). 1386رفیع پور، ا. و گویا، ز. (   .18

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سـازمان پـژوهش و برنامـه ریـزي آموزشـی،      90، شمارة رشد آموزش ریاضی

 .26-33وزارت آموزش و پرورش. صص 

، دفتـر انتشـارات   76، شـمارة  مجلۀ رشد آموزش ریاضـی  ). روایت معلمان ، باز هم اتحاد.1383رفیع پور، ا. ( .19

 .33-34زي آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ری

مجلـۀ  ). چرا عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در تیمز منحصـر بـه فـرد بـود؟     1383رفیع پور، ا. و گویا، ز. ( .20

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سـازمان پـژوهش و برنامـه ریـزي آموزشـی،      75، شمارة رشد آموزش ریاضی

شده در ششمین کنفرانس ساالنه آموزش ریاضـی ایـران، شـیراز، ایران.}صـص      وزارت آموزش و پرورش. {ارایه

21-14. 

، دفتـر  73، شـمارة  . مجلۀ رشـد آمـوزش ریاضـی   ). آشنایی با سایت هاي آموزشی دنیـا 1382رفیع پور، ا. ( .21

 .54-57صص  انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.

). مقاومت در برابر یادگیري مبحث معادالت کسري و رادیکالی در کتاب ریاضـی ویـژة علـوم    1382ر، ا. (رفیع پو .22

، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریـزي  74، شمارة مجلۀ رشد آموزش ریاضیانسانی. 

 .29-34صص  آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.

، شـمارة  مجلۀ رشد آموزش ریاضـی ام آموزش و پرورش شش کشور دنیا. ). آشنایی با نظ1381رفیع پور، ا. ( .23

-27، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 70

17. 

 

  ها مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس

. در حـل مسـائل کالمـی ریاضـی؛ نقـش معلمـان      نادیده گرفتن عقل سلیم  ).1397خزایی، ز و رفیع پور، الف. ( .1

 . بابلسر. ایران.  1397امرداد  12الی  9. شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

عدد  مفاهیم تدریس در ابتدایی اول پایه معلمان هاي دیدگاه ). بررسی1397دري، فاطمه و رفیع پور. ابوالفضل. ( .2

 . بابلسر. ایران.1397امرداد  12الی  9. ضی ایرانشانزدهمین کنفرانس آموزش ریا تفریق. و جمع و

ارایه شده در شانزدهیمن کنفـرانس آمـوزش ریاضـی    ). آموزش ریاضی و فناوري. 1397رفیع پور، الف. ( .3

 ، بابلسر.1397. امرداد ایران

ارایه شده در دومین سمینار علوم ریاضی و . عمـومی ). افت کمی و کیفی در اموزش 1398رفیع پور، الف. ( .4

 ، مشهد مقدس. 1398اردیبهشت  6و  5. چالش ها (راهکارهاي ارتقاي کمی و کیفی)

زبانه هاي ایران در مناطق آذربایجان شـرقی، فـارس و خراسـان رضـوي     -). دو1396امانی، م. و رفیع پور، الف. ( .1

، بوشـهر.  1396. بهمـن  پـانزدهمین کنفـرانس آمـوزش ریاضـی ایـران      ریاضی را چگونه یاد می گیرنـد؟ 

http://uimecedu.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa&sid=1 
-آمـوزان: انـدازه  سازي ابزاري براي توسعه درك مفهـومی دانـش  ). مدل1396عبداهللا پور، ك. و رفیع پور، الف. ( .2

ــاحت.  ــري مسـ ــرانسگیـ ــانزدهمین کنفـ ــران  پـ ــی ایـ ــوزش ریاضـ ــن آمـ ــهر. 1396. بهمـ ، بوشـ

http://uimecedu.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa&sid=1   
ضی مدرسـه اي  ). تاثیر ریاضیات غیر مدرسه اي در توسعه دانش ریا1396کریمیان زاده، الف و رفیع پور، الف. ( .3

ــر ضــرب اعشــار.   ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی ای ــوزش ریاض ــرانس آم ــانزدهمین کنف ، بوشــهر. 1396. بهمــن پ

http://uimecedu.ir/browse.php?mag_id=3&slc_lang=fa&sid=1   
رگیر شدن دانشجویان در بازي مسایل کالمی ریاضی: نادیده گرفتن عقـل  ). د1396خزایی، ز و رفیع پور، الف. ( .4

 . 63تا  58. کرمان. ایران. صص1396. مهر نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورسلیم. 
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). آموزش معکوس: رویکردي نوین در تدریس ریاضی مبتنی بـر تکنولـوژي.   1396خصالی، ن. و رفیع پور، الف. ( .5

. 1396. دانشـگاه آزاد اسـالمی. شـهریور    آموزش ریاضی ایران، فرصت ها و چالش هـا  اولین همایش ملی

 تهران.  

اولـین همـایش    ). تاثیر بازنمایی تصویري در حل مسایل کالمـی تفسـیري.  1396خزایی، ز. و رفیع پور، الف. ( .6

 ن.  . تهرا1396. دانشگاه آزاد اسالمی. شهریور ملی آموزش ریاضی ایران، فرصت ها و چالش ها

اولین همایش ملی زبانه هاي منطقه آذربایجان. -). آموزش ریاضی در بین دو1396امانی، م. و رفیع پور، الف. ( .7

 . تهران.  1396. دانشگاه آزاد اسالمی. شهریور آموزش ریاضی ایران، فرصت ها و چالش ها

اعـداد گویـا در بـین دانـش      ). تداخل نامناسب دانش اعداد طبیعی در مسـایل 1395دري، م. و رفیع پور، الف. ( .8

چکیده مقـاالت چهـاردهمین کنفـرانس آمـوزش     آموزان پایه پنجم ابتدایی: ساخت ابزاري براي سنجش. 

 . شیراز، ایران.  ریاضی ایران

). برتري آزمون هاي شفاهی نسبت به آزمـون هـاي کتبـی در بـه کـار      1395حسین زاده، ج. و رفیع پور، الف. ( .9

 . شیراز، ایران.  الت چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایرانچکیده مقاگیري عقل سلیم. 

چکیده مقـاالت  ). بررسی اضطراب ریاضی در میان دانش آموزان پایه دهم شهر کرمان. 1395جعفري، فریبا. ( .10

 . شیراز، ایران.  چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

ي عملـی بـراي   ی، بررسی ریاضـیات فرشـبافان، ایـده   ). ریاضیات قوم1395رفیع پور، الف و مرادعلی زاده، الف. ( .11

 . همدان، ایران. چهاردهمین همایش ساالنه انجمن برنامه درسی ایرانبرنامه درسی مدرسه اي. 

). مدلسازي با داده هاي دنیاي واقعی به عنوان بخشی از سواد آماري. چـاپ شـده در   1395پور، ابوالفضل. (رفیع .12

 . کرمان. ایران.  انس آمار ایرانمجموعه مقاالت سیزدهمین کنفر

). نادیده گرفتن عقل سلیم در حل مسایل کالمی ریاضی: نقش 1394پور، ابوالفضل. (دري، محمد مهدي و رفیع .13

مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش ابتدایی و بزرگداشـت اسـتاد غالمحسـین    اصالت. چاپ شده در 

 . بیرجند. ایران.  586الی  575. صص شکوهی

هشتمین سمینار جبر ). استفاده از رویکرد مدلسازي و کاربردها در تدریس جبرخطـی.  1394، الف. (رفیع پور .14

 . سنندج. ایران.  خطی و کاربردهاي آن

). تحلیل محتواي کتاب هاي ریاضی جدیـد التـألیف دوره ابتـدایی بـر اسـاس      1394پور، الف. (خانی، ن. و رفیع .15

 . تهران، ایران.ت هفتمین همایش ملی آموزشمجموعه مقاالرویکرد مدلسازي. چاپ شده در 

). مسایل مدلسازي ریاضی به عنوان جایگزین مسـایل  1394پور، الف. (کریمیان زاده، الف.، اسماعیلی، م. و رفیع .16

. تهـران،  مجموعه مقاالت هفتمین همـایش ملـی آمـوزش   کالمی در ریاضیات دوره ابتدایی. چاپ شده در 

 ایران.

). کـاووش عواطـف معلمـان و بررسـی میـزان آمـادگی آن هـا بـراي ورود         1394، الـف. ( پورمحسنی، م. و رفیع .17

 . تهران، ایران.مجموعه مقاالت هفتمین همایش ملی آموزشمدلسازي به کالس درس. چاپ شده در 

. چـاپ  آموزان در حل مسایل کالمـی تأثیر پایه تحصیلی بر عملکرد دانش). 1394پور، الف. (و رفیعجعفري، ف.  .18

 . تهران، ایران.مجموعه مقاالت هفتمین همایش ملی آموزشدر  شده

مجموعـه  . چـاپ شـده در   رابطه بین باورهاي ریاضی و مدلسازي ریاضـی ). 1394پور، الف. (و رفیعرحمانی، ز.  .19

 . تهران، ایران.مقاالت هفتمین همایش ملی آموزش

ایرانی در -فیتی براي معرفی فرهنگ اسالمی). ریاضیات قومی: ظر1393مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. ( .20

 . 970تا  967. کرمان. ایران. صص: پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیتبرنامه درسی. 
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 مسائل ترسیمی حل در راهنمایی سوم پایه آموزان دانش رایج ). اشتباهات1393فرامرزپور، ن. و رفیع پور، الف. ( .21

شـهریور. دانشـگاه    17-20. ین کنفرانس آموزش ریاضی ایرانسیزدهمبردارها. چکیده چاپ شده در کتاب 

 شهید رجایی. تهران. ایران.

). ریاضیات قومی، رویکرد جدید براي برنامه 1393مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. و یاري دهنوي، م. ( .22

انشگاه شهریور. د 17-20. سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایراندرسی. چکیده چاپ شده در کتاب 

 شهید رجایی. تهران. ایران. 

 استفاده با کالمی مسایل حل پنجم در پایه آموزاندانش خطاهاي ). تحلیل1393اسماعیلی، م. و رفیع پور، الف. ( .23

شـهریور.   17-20. سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایـران نیومن. چکیده چاپ شده در کتـاب   روش از

 دانشگاه شهید رجایی. تهران. ایران.

چهارمین همایش تخصصـی  ). ریاضی فرهنگ و فرهنگ ریاضـی.  1393مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. ( .24

 ، تهران.   موزه علوم و فناوري ایران

کارشناسی. چاپ شده در  دروه در ریاضیات درسی برنامه کیفیت تطبیقی ). مطالعات1393رفیع پور، الف. ( .25

 عالی وابسته به انجمن آموزش درسی برنامه در کیفیت المللیبین کنفرانس مجموعه چکیده مقاالت اولین

. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان. ایران. ص 1393آبان  2مهر تا  30ایران.  درسی برنامه مطالعات

550 . 

انـش  ). بررسی تفاوت جنسیتی در آموزش مسایل مدلسازي و کاربرد بـه د 1392پور، الف. (مهرآیین، س. و رفیع .26

. تهـران، ایـران.   مجموعه مقاالت پنجمین همـایش ملـی آمـوزش   آموزان پایه ششم ابتدایی. چاپ شده در 

 .74ص

المللـی. چـاپ شـده در ویـژه نامـه      آموزان ایرانی در مطالعات بـین ). عملکرد ریاضی دانش1392پور، الف. (رفیع .27

 9و  8دانشـگاه شـهید بـاهنر کرمـان.      دومین همایش آموزش ریاضی به همراه بزرگداشت اسـتاد زهـرا گویـا در   

 .42. ص 1392خرداد 

. چکیده نوشتن طرح درس ذهنی: بازسازي تعامالت پداگوژیکی کالس درس). 1392رفیع پور، الف. ( .28

 . 22-19. مشهد، ایران صصچهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشورمبسوط چاپ شده در 

اي ریاضیات (یک مرکز علمی متناسب با نیازهاي بومی). هآموزش غیر رسمی در خانه ).1392رفیع پور، الف. ( .29

 ، تهران.  سومین همایش تخصصی موزه علوم و فناوري ایران

). کنکاشی بر عواطف دانش آموزان به انواع مسایل ریاضـی.  1391اسماعیلی، ف. اسماعیلی، م. و رفیع پور، الف. ( .30

 شهریور. سمنان، ایران. 12-15. ایراندوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی چکیده چاپ شده در کتاب 

).ریاضیات و تلفن همراه: چگونگی برخورد دانش آموزان بـا مسـایل دنیـاي    1391احمدي، ح. و رفیع پور، الف. ( .31

شـهریور. سـمنان،    12-15. دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایـران واقعی. چکیده چاپ شده در کتاب 

  ایران.

).بررسی عملکرد خبره و تازه کار در طرح مسئله ریاضی. چکیده چـاپ  1391. (یان چشمه، الف. و رفیع پور، الف .32

 شهریور. سمنان، ایران. 12-15. دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایرانشده در کتابچه 

).قوانین نا نوشته درباره سن کاپیتان چه می گویند؟ چکیـده چـاپ شـده    1391فرامرزپور، ن. و رفیع پور، الف. ( .33

  شهریور. سمنان، ایران. 12-15. ازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایراندودر کتاب 

آمـوزان در حـل   سازي دانـش ).تعیین سطوح شایستگی مدل1391عبداهللا پور، ك.؛ رفیع پور، الف. و فدایی، م. ( .34

 12-15. دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایـران یک مسئله دنیاي واقعی. چکیده چاپ شده در کتـاب  

 منان، ایران.شهریور. س
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). آموزش حسابان با توجه به رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار. چاپ شده در مجموعه 1391رفیع پور، الف. ( .35

 . 308-310آبان. شیراز، ایران. صص  3- 4. پنجمین همایش ملی تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نورمقاالت 

پنجمین همایش ملی جموعه مقاالت ). جاي خالی طرح مسئله. چاپ شده در م1391رفیع پور، الف. ( .36

 . 311- 313آبان. شیراز، ایران. صص  3- 4. تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور

مجموعـه  ). رویکرد مدل سازي و کاربرد به یاددهی و یادگیري ریاضـی. چـاپ شـده در    1390رفیع پور، الف. ( .37

 .423 -427د، ایران. صص . مشهمقاالت اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران

سازي ریاضی در برنامه درسی آموزش عمومی: بودن یا نبودن؟ ). مدل1390آگاه، ز، فدایی، م. و رفیع پور، الف. ( .38

. مشـهد،  مجموعه مقاالت اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایـران چاپ شـده در  

 .522-526ایران. صص

). مدل سازي: راهی براي ورود دنیـاي واقعـی بـه کـالس درس.     1390یع پور، الف. (احمدپور، ف. فدایی، م. و رف .39

. مشـهد،  اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسـی ایـران  چاپ شده در مجموعه مقـاالت  

 .516-521ایران. صص 

مجموعه مقاالت ر ). آموزش معلمان ریاضی در حوزه مدل سازي و کابردها. چاپ شده د1390رفیع پور، الف. ( .40

 .74. تهران، ایران. صسومین همایش ملی آموزش

). استفاده از مسایل مدل سازي و کـاربرد در برنامـه درسـی ریاضـی دانشـگاهی. چکیـده       1390رفیع پور، الف. ( .41

 .  187-190. رفسنجان، ایران صص چهل و دومین کنفرانس ریاضی کشورمبسوط چاپ شده در 

).ارایه پاسخی خطی به یک مسـئله غیـر خطـی. چکیـده مبسـوط      1390ده، اعظم. (رفیع پور، الف و کریمیان زا .42

 .191-194. رفسنجان، ایران. صص چهل و دومین کنفرانس ریاضی کشورچاپ شده در 

مجموعـه مقـاالت   ). پیش بینی برخی از نتایج دانش آموزان ایرانی در پیـزا. در  1387رفیع پور، ا. و گویا، ز. ( .43

 . 237-246، یزد، ایران. صص  87، مرداد ریاضی ایران نهمین کنفرانس آموزش

. چـاپ  2008). پیش بینی برخی از نتایج دانش آموزان ایرانـی در تیمـز پیشـرفته    1386رفیع پور، ا. و گویا، ز. ( .44

، زاهـدان، ایـران.   1386، شـهریور  مجموعه گزیده مقاالت نهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایـران شده در 

 .111-118صص 

). برنامۀ درسی ریاضی براي رشته هاي غیر ریاضی دانشگاهی (مطالعۀ موردي: 1385ور، ا. و گویا، ز. (رفیع پ .45

مجموعه مقاالت سی و هفتمین کنفرانس ساالنه انجمن ریاضی چاپ شده در  رشتۀ جامعه شناسی).

 . 208-211صص   ، تبریز، ایران.1385. شهریور ایران

 

مجموعه برنامه ریزي درسی مدرسه محور، افسانه یا واقعیت؟!. چاپ شده در ). 1384رفیع پور، ا. و گویا، ز. ( .46

-292، کرمان، ایران. صص 1384. اسفند مقاالت پنجمین کنفرانس ساالنه انجمن برنامه درسی ایران

308 . 

یـده  گزدر آموزش ریاضی. چاپ شده در کتاب  ICT ). هفت موقعیت براي تلفیق 1383رفیع پور، ا. و گویا، ز. ( .47

 .79-90صص  ، سنندج، ایران.1383، شهریور مقاالت هفتمین کنفرانس ساالنه آموزش ریاضی ایران

چاپ شـده در کتـاب   در آموزش ریاضی.   ICT). چارچوبی براي تلفیق 1383( و خلیفه، ز. رفیع پور، ا. و گویا، ز. .48

-165صـص  ایـران.   ، تهـران، 1383، دي مقاالت کنفرانس دومین همایش آموزش الکترونیکـی  مجموعه
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 ) .به آدرس اینترنتی: دانشنامه ایرانی برنامه درسی). مدخل برنامه درسی جبر. در 1394رفیع پور، الف .

http://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/article/13/dr_%20rafipour_%20algebra%20curricula_

%2018_7_94.pdf  1394بهمن  7؛ تاریخ بازیابی . 

 مقاالت بـه مناسـبت بزرگداشـت     ). ارتباط آموزش ریاضی و تربیت شهروندي. در مجموعه1391پور، الف. (رفیع

مقام علمی دانشمند فرهیخته استاد دکتر مهدي رجبعلی پور. چاپ فرهنگستان علوم جمهوري اسـالمی ایـران.    

 .84-75تهران. ایران. صص

  

  دکتري، پایان نامه کارشناسی ارشد، پروژه کارشناسی؛ رسالهراهنمایی 

  دانش «ریاضی محض با گرایش آموزش ریاضی با عنوان در رشته  فرهاد کاظمیراهنمایی رساله دکتري آقاي

(دانش محتوا و دانش پداگوژي محتوا) معلمان مدارس ابتدایی در موضوع کسرها و تأثیر آن بر توانایی حل 

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 25/5/1396تاریخ دفاع ، »آموزانمسئله دانش

 با عنوان بررسی تأثیر کالس درس معکوس  خصالی اقطاعینجمه نامه کارشناسی ارشد خانم راهنمایی پایان

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 20/6/1396آموزان دختر پایه هفتم. تاریخ دفاع یادگیري ریاضی دانش بر

 با عنوان تصورات دانشجو معلمان از استدالل و  جالل حسین زادهنامه کارشناسی ارشد آقاي راهنمایی پایان

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 26/1/1396باور و تجربیات گذشته با تصورات. تاریخ دفاع اثبات: ارتباط 

 هاي با عنوان بدفهمی هاي اعداد گویا در پایه محمد مهدي درينامه کارشناسی ارشد آقاي راهنمایی پایان

 کرمان).  . (دانشگاه شهید باهنر29/4/1395مختلف تحصیلی: گرایش به اعداد طبیعی. تاریخ دفاع 

 با عنوان رابطه علی اضطراب و نگرش ریاضی با  فریبا جعفرينامه کارشناسی ارشد خانم راهنمایی پایان

. (دانشگاه شهید باهنر 27/10/1394تاریخ دفاع ، آموزان دختر پایه دهممشکالت یادگیري ریاضی دانش

 کرمان). 

 بررسی تعامل اعمال شناختی و با عنوان دم محمد پاکزاد مقنامه کارشناسی ارشد آقاي راهنمایی پایان

. (دانشگاه 27/10/1394تاریخ دفاع آموزان سال سوم ریاضی، در حین حل مسئله ریاضی؛ فراشناختی دانش

 شهید باهنر کرمان). 

 تأثیر اصالت مسایل کالمی هندسی، روي با عنوان  پورمسعودينامه کارشناسی ارشد آقاي رضا راهنمایی پایان

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 12/6/1394تاریخ دفاع آموزان، نگرش و عملکرد تحصیلی دانش انگیزش،

 آموزان پایه با عنوان ساخت مفهوم تابع توسط دانش مریم محسنینامه کارشناسی ارشد خانم راهنمایی پایان

 دانشگاه شهید باهنر کرمان). . (12/6/1394تاریخ دفاع ، نهم با استفاده از رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار

 آموزش اعداد اعشاري بر اساس دیدگاه با عنوان  اعظم کریمیان زادهنامه کارشناسی ارشد خانم راهنمایی پایان

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 29/10/1393تاریخ دفاع مدار، آموزش ریاضی واقعیت

 عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی با عنوان  هر ریزيبتول زندي گونامه کارشناسی ارشد خانم راهنمایی پایان

. (دانشگاه شهید باهنر 7/10/1393تاریخ دفاع ، 2013هاي تیمز آموزان ایرانی پایه هشتم با توجه به دادهدانش

 کرمان). 

 با عنوان بررسی توانایی معلمان ریاضی در  ایمان شمس الدینینامه کارشناسی ارشد آقاي راهنمایی پایان

 (دانشگاه شهید باهنر کرمان). . 9/6/1393هاي دنیاي واقعی، تاریخ دفاع هاي آماري به کمک دادهدرسنوشتن 

 بافان کرمانی: نگاري فرشمطالعه قومبا عنوان: افسانه مرادعلی زاده نامه کارشناسی ارشد خانم راهنمایی پایان

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 9/6/1393تاریخ دفاع اي. درسی ریاضی مدرسههایی براي برنامهایده

 مطالعه باورهاي معلمان ریاضی و دانش با عنوان نوشین فرامرزپور نامه کارشناسی ارشد خانم راهنمایی پایان

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 24/1/1393تاریخ دفاع آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی. 
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 آموزان پایه مدل پیشرفت ریاضی دانشبا عنوان مریم اسماعیلی م نامه کارشناسی ارشد خانراهنمایی پایان

. (دانشگاه 15/8/1392تاریخ دفاع . 2011هاي تیمز هشتم ایرانی بر اساس متغیرهاي منتخبِ برگرفته از داده

 شهید باهنر کرمان). 

  هاي تغییر در انیسمشناسایی مکبا عنوان  الهدي تهامیسیده بنتراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

. 27/6/1392اي معلمان. تاریخ دفاع اي براي توسعه حرفهبه عنوان شیوه پژوهیدر فرایند درستدریس معلم 

 (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 

  سازي در هاي مدلبا عنوان تأثیر آموزش فعالیت سمیرا مهرآیینراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

. (دانشگاه آزاد اسالمی 8/11/1391آموزان پایه ششم. تاریخ دفاع سازي ریاضی دانشی مدلسطوح شایستگ

 واحد کرمان). 

  با عنوان بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به  احمد محیاپورراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقاي

 زاد اسالمی واحد کرمان). . (دانشگاه آ30/6/1391یادگیري ریاضی با استفاده از فناوري. تاریخ دفاع 

  با عنوان تحلیل عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی  حمیده احمديراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

تاریخ دفاع . 2008ریاضیات دانش آموزان ایرانی پایه دوازدهم شرکت کننده در مطالعه تیمز پیشرفته 

  (دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان).. 30/6/1391

  با عنوان بررسی تأثیر آموزش مسایل مدل سازي  فرشته اسماعیلیراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

. (دانشگاه 28/6/1391بر احساسات دانش آموزان پایه دوم دبیرستان نسبت به انواع مسایل ریاضی. تاریخ دفاع 

 آزاد اسالمی واحد کرمان).

 سازي با عنوان مطالعه سطوح شایستگی مدل پورکاظم عبداهللاقاي راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آ

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان).11/5/1391آموزان سال اول و دوم دبیرستان. تاریخ دفاع دانش

 هنمایی بیش از ده پروژه براي دانشجویان کارشناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان.ار 

 

  ارشناسی ارشد؛دکتري، پایان نامه ک رسالهمشاوره 

  بررسی «در رشته ریاضی محض با گرایش آموزش ریاضی با عنوان  فاطمه احمدپورمشاوره رساله دکتري خانم

. (دانشگاه شهید 20/06/1397، تاریخ دفاع »فرایند اثبات و استدالل در در دو ساله نخست دوره متوسطه اول

 باهنر کرمان). 

  بررسی «در رشته ریاضی محض با گرایش آموزش ریاضی با عنوان  نفریبا فیروزیامشاوره رساله دکتري خانم

. 8/5/1396تاریخ دفاع  ،»نقش فراشناخت در عملکرد حل مسئله ریاضی دانشجویان سال اول مهندسی

 (دانشگاه شهید باهنر کرمان). 

  مربوط به  با عنوان تحلیل محتواي مسایل طاهره پوربهاءالدینیمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

. (دانشگاه شهید باهنر 10/10/1393) دانشگاهی. تاریخ دفاع 1و انتگرال در درس ریاضی عمومی (مشتق 

 کرمان).

  با بررسی میزان ثمر بخشی نرم افزار جئوجبرا در  معصومه فداییمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

 د باهنر کرمان).. (دانشگاه شهی1391/ 7/11آموزش مبحث تابع. تاریخ دفاع 

  مسئلهبا عنوان بررسی توانایی دانش آموزان در طرح  منیره فرزندمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم 

ریاضی و رابطه آن با خالقیت و دانش ریاضی (هندسه) در بین دانش آموزان سال سوم متوسطه در دبیرستان

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان).1391/ 8/11هاي استعداد درخشان شهر کرمان. تاریخ دفاع 

  هاي یادگیري استدالل ریاضی در با عنوان فرصت آسیه عبداللهیمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان).1391/ 8/11توضیحات معلمان. تاریخ دفاع 
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  تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر  با عنوان بررسی مرضیه معینیمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

نگرش، خالقیت، تثبیت و پایداري مطالب از دیدگاه معلمان ریاضی مدارس غیر انتفاعی هوشمند در دوره 

 . (دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان).1391/ 7/11ابتدایی. تاریخ دفاع 

  تأثیر حل مسئله به صورت کارگروهی بر با عنوان  پورسمیرا شفیعیمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

شهر کرمان. تاریخ  2روي تفکر انتقادي و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 

 . (دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان).1391/ 30/6دفاع 

  ه دانشجویان در حل با عنوان تحلیل رفتار حل مسئل مهدي ضیاییمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقاي

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان).28/10/90مسایل انتگرال با استفاده از مدل فراشناختی فوونگ. تاریخ دفاع 

  بر  2007با عنوان بررسی سواالت ریاضی تیمز   اهللا دامیدهروحمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقاي

ر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. تاریخ دفاع اساس طبقه بندي بلوم و تحلیل رگرسیون عوامل موث

 . (دانشگاه شهید باهنر کرمان).20/6/1390

  با عنوان باورهاي معلمان ریاضی متوسطه و  فاطمه احمدپور مبارکهمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم

 کرمان).. (دانشگاه شهید باهنر 13/6/1390تاثیر آن بر تدریس و محیط کالس درس. تاریخ دفاع 

 

  هاو مناظره هاسخنرانی

  سخنرانی مدعو

 ) .دومین سمینار علوم ریاضـی و  ارایه شده در . افت کمی و کیفی در اموزش ریاضی). 1398رفیع پور، الف

 ، مشهد مقدس. 1398اردیبهشت  6و  5. چالش ها (راهکارهاي ارتقاي کمی و کیفی).

 ) .ارایه شده در شانزدهیمن کنفـرانس آمـوزش ریاضـی    ). آموزش ریاضی و فناوري. 1397رفیع پور، الف

 بابلسر.، 1397. امرداد ایران

 ) .ارایه شده در . مدلسازي و کاربرد در برنامه درسی ریاضی مدرسه اي: موانع و راهکارها). 1396رفیع پور، الف

  شیراز.  1395شهریور . کنفرانس آموزش ریاضی ایران چهاردهمین

 1394فهان پیرامون نظریه هاي وارداتی در حوزه آموزش ریاضی؛ اسفند مناظره در خانه ریاضیات اص. 

 ) .هاي چندگانه و سایر عوامل موفقیت تحصیلی، مرکز استعدادهاي درخشان کرمان، هوش ).1394رفیع پور، الف

 .  1394دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر پردیس خواهران کرمان. امرداد 

 ) .اي. مرکز استعدادهاي درخشان خراسان در مورد درك و فهم ابزاري و رابطهسخنرانی  ).1394رفیع پور، الف

 . 1394رضوي. مشهد، فروردین 

 ) .دومین همایش آموزش ریاضی نتایج عملکرد دانش آموزان ایرانی در تیمز و المپیاد.  ).1392رفیع پور، الف

 ؛1392، ایران، کرمان، خرداد و بزرگداشت استاد دکتر زهرا گویا

  ارایه شده در دوازدهمین ). مدلسازي و کاربرد: یک حوزه تحقیقاتی در آموزش ریاضی. 1391پور، الف. (رفیع

 سمنان. ، 1391شهریور . کنفرانس آموزش ریاضی ایران

 ) .سخنران مدعو در مجمع سالیانه نقش طرح مسئله ریاضی در یادگیري مفهومی ریاضی.  ).1391رفیع پور، الف

 ؛1391ات کشور، نیشابور، شهریور یشوراي خانه هاي ریاض

  

مقاالت ذکر شده در بخش مجموعه مقاالت کنفرانس، با سخنرانی نفر اول همراه بوده است. سایر 

 سخنرانی ها در این بخش آمده اند. 

1. Rafiepour, A. (2018). ‘Revisiting the Role of Common Sense in Math Word Problem Solving’, 
presented at Brock University Research Forum, St. Catharines. Canada.  
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2. Rafiepour, A. & Stacey, K. (April 2009). Developing a theoretical framework for mathematical 
literacy to compare Grade 9 mathematics textbooks in Iran and Australia. Invited speakers in 
Mathematics Education Research colloquia program at Monash University. Melbourne, 
Australia. 

3. Rafiepour, A. (Feb 2009). Mathematics literacy as a null curriculum in Iranian School 
mathematics curricula. In Melbourne -Monash research day (one day seminar in mathematics 
education). Melbourne, Australia. 

4. Rafiepour, A. (Dec 2008). ‘Iranian teachers’ opinions about possible results of Iranian students in 
PISA’. In 15th annual graduate research conference at the university of Melbourne. Melbourne, 
Australia.  

سخنرانی آموزش ضمن خدمت . نقش بدفهمی ها در تدریس و یادگیري ریاضی. )1386رفیع پور، ا. ( .5

 ، ورامین، تهران، ایران. معلمان

سخنرانی آموزش ضمن خدمت ریاضی.  مسئله). نقش دانش فراشناختی در فرآیند حل 1385رفیع پور، ا. ( .6

 ، شهریار، تهران، ایران. معلمان

، سخنرانی آموزش ضمن خدمت معلمانریاضی مدرسه اي.  ). اصول و استانداردهاي1384رفیع پور، ا. ( .7

 اسالمشهر، تهران، ایران. 

سخنرانی آموزش ).تحقیقات در حوزه آموزش ریاضی چه نتایجی براي تدریس دارند؟ 1383رفیع پور، ا. ( .8

 ، تهران، ایران. ضمن خدمت معلمان

  هاي ضمن خدمت ها و دورهبرگزاري کارگاه

 ، مشهد، ایران. 1398سمینار افت کمی و کیفی علوم ریاضی و چالش ها. اردیبهشت سخنرانی مدعو در دومین  .1

سخنرانی و کارگاه در مورد درسهاي آموخته شده از انجمن معلمان ریاضی سایر کشورهاي جهان، استرالیا،  .2

 . 1397آموزشی معلمان ریاضی ایران، کرمان. آذر  -کانادا و ژاپن. اتحادیه انجمن هاي علمی

 . 1397شهید باهنر کرمان، مهر در دانشگاه کانادا از فرصت مطالعاتی  گزارشینی سخنرا .3

سخنرانی مدعو در شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، بابلسر، در مورد تکنولوزي و اموزش ریاضی،  .4

 . 1397امرداد  

 . 1395کارگاه حل مسئله پردیس خواهران، سال  .5

 . 1395در پردیس برادران سال کارگاه در مورد بدفهمی هاي ریاضی  .6

آموزان. مرکز استعدادهاي سازي و کاربرد در آموزش ریاضی. براي معلمان و دانشبرگزاري کارگاه با عنوان مدل .7

 . 1395 اسفنددرخشان. مشهد، 

 .1395کارگاه مدلسازي و کاربرد در دوره متوسطه، چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی، شیراز، شهریور  .8

) آموزشی که هر معلم باید بداند. در  خانه ریاضیات کرمان. 1+2+3ارگاه با عنوان شش نظریه (برگزاري ک .9

 . 1395اردیبهشت 

سخنرانی در خانه ریاضیات کرمان در جمع برگزیدگان مسابقه تورنمت شهرها. با عنوان سفیران ریاضیات ناب  .10

 . 1394. اسفند I Love Mathباز هم در نقد برنامه 

دانشکده ریاضی خوانسار و همایش راهبردي انجمن ریاضی ایران در مورد مضرات برنامه هایی سخنرانی در  .11

 . 1394. اسفند I Love Mathهمچون 

  . 1394در اصفهان. خانه ریاضیات اصفهان. اسفند  I Love Mathمناظره با مجریان برنامه  .12

وره اول متوسطه استان کرمان در کارسوق آموزان منتخب دسازي و طرح مسئله ویژه دانشبرگزاري کارگاه مدل .13

). یادواره شهید برهانی. دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر پردیس خواهران 1394(

 . 1394کرمان. امرداد 

 آموزان. مرکز استعدادهايسازي و کاربرد در آموزش ریاضی. براي معلمان و دانشبرگزاري کارگاه با عنوان مدل .14

 . 1394درخشان. مشهد، فروردین 
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ها در فرآیند یاددهی و یادگیري ریاضی. در  اداره هاي ریاضی و نقش آنبرگزاري کارگاه با عنوان بدفهمی .15

 . 1393آموزش و پرورش بردسیر، دي 

برگزاري کارگاه با عنوان حل مسئله و روانشناسی آموزش ریاضی. در  مرکز آموزش استثنایی ناحیه یک. آذر  .16

1393 . 

هاي روانشناسی در آموزش ریاضی. در  خانه ریاضیات کرمان. آبان برگزاري کارگاه با عنوان کاربست نظریه .17

1393 . 

هاي درسی ریاضی. در  سازمان پژوهش و برنامه ریزي سازي و کاربرد در کتاببرگزاري کارگاه با عنوان مدل .18

 . 1393آموزشی. آبان 

). مرکز تربیت 1393آموزان منتخب دروه راهنمایی تحصیلی در کارسوق (انشسازي ویژه دبرگزاري کارگاه مدل .19

 معلم خواجه نصیر کرمان.  

سازي و کاربردها با تمرکز بر دوره ابتدایی؛ ویژه مدرسین خانه ریاضیات برگزاري کارگاه با عنوان آشنایی با مدل .20

 .1392کرمان؛ اسفند 

اي معلمان آموزان براي ارتقا سطح دانش حرفهي منطقی دانشبرگزاري کارگاه با عنوان استفاده از خطاها .21

 . 1392ریاضی، شهر بابک، آذر 

 . 1392تهران، آبان  5سازي و کاربردها براي معلمان ریاضی منطقه برگزاري کارگاه مدل .22

بیت ). مرکز تر1392آموزان منتخب دروه راهنمایی تحصیلی در کارسوق (سازي ویژه دانشبرگزاري کارگاه مدل .23

  معلم خواجه نصیر کرمان.  

  

هاي درسی تازه تألیف، آشنایی با برگزاري چهار کارگاه با عناوین مختلف (مرتبط با حوزه برنامه درسی، کتاب .24

ها و نادیده گرفتن عقل سلیم در حل مسایل دنیاي واقعی) براي دوره ضمن خدمت دبیران ریاضی بدفهمی

 .1391- 92ناحیه یک کرمان در طی سال تحصیلی 

 . 1392برگزاري دوره ضمن خدمت براي دبیران ریاضی ناحیه یک و دو کرمان، خرداد  .25

هاي درسی تازه تألیف، آشنایی با برگزاري چهار کارگاه با عناوین مختلف (مرتبط با حوزه برنامه درسی، کتاب .26

ناحیه یک کرمان در طی  ها و نادیده گرفتن عقل سلیم در حل مسایل دنیاي واقعی) براي دبیران ریاضیبدفهمی

 . 1391- 92سال تحصیلی 

در حاشیه مجمع عمومی » . طرح مسئله: ظرفیتی براي همگانی سازي ریاضی«برگزاري کارگاهی با عنوان  .27

 . نیشابور. 1391شهریور  2-1شوراي خانه هاي ریاضیات کشور. 

 . 1390اه ولیعصر رفسنجان، دي ماه در دانشگ» برنامه درسی ریاضی در سطح دانشگاه«برگزاري کارگاه با عنوان  .28

در دانشگاه ولیعصر » آشنایی با مکاتب فلسفی ریاضی و کاربردهاي آن در تدریس«برگزاري کارگاه با عنوان  .29

 . 1390رفسنجان، دي ماه 

، دانشگاه 1390سازي و کاربردها در سومین جشنواره خانه ریاضیات کرمان، آبان طراحی و برگزاري کارگاه مدل .30

 باهنر کرمان. شهید 

کرمان، براي معلمان ریاضی دوره راهنمایی با عنوان بررسی کتاب هاي درسی جدید  2ه ضمن خدمت ناحیه ورد .31

 .1389التألیف. در سال 

کرمان، براي معلمان ریاضی دوره راهنمایی با عنوان بررسی کتاب هاي درسی جدید  1دوره ضمن خدمت ناحیه  .32

 .1389التألیف. در سال 

 

  ر مجامع علمی ایران و جهانعضویت د

  2017انجمن آموزش ریاضی ایالت انتاریو، کانادا، از اکتبر . 
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  عضویت در موسسهFIELDS  ؛2017پژوهش هاي آموزش ریاضی؛  از اکتبر  –دانشگاه تورنتو 

 ) عضو جامعه بریتانیایی براي تحقیق در یادگیري ریاضیBSRLM ؛1395)، از سال 

 ضی (عضو شوراي ملی معلمان ریاNCTM به مدت یک سال؛ 1392) از سال 

 ) عضو انجمن اروپایی آموزش ریاضیERME ؛1391)، از سال 

 ) گروه تحقیقی آموزش ریاضی در استرالیاMERGA( میالدي؛ 2009؛ از سال 

 المللی تحقیق در روانشناسی آموزش ریاضی (گروه بینPME(  میالدي؛  2008از سال 

 ان (انجمن مطالعات برنامه درسی ایرICSA(  ؛1384از سال 

 ) انجمن ریاضی ایرانIMS ؛1390العمر از مهر پیوسته، عضویت مادام 1383پیوسته و از سال نا 1380)؛ از سال 

  ي پژوهشیهمکاري در اجراي طرح ها

  به عنوان مجري در طرح هاي پژوهشی 

   مسئله غیـر روتـین   آموزان در حل یک بررسی عوامل مؤثر در عملکرد دانش«طرح پژوهشی با عنـوان

). در پژوهشـکده  1391(مجري طـرح). ( »  مربوط به حوزه تناسب: جنسیت، پایه تحصیلی، و نوع مدرسه

 ریاضی ماهانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.  

  بررسی ویژگی هاي کتاب هاي درسی ریاضی با توجه به رویکرد سواد ریاضی«طرح پژوهشی با عنوان  «

 ژوهشکده ریاضی ماهانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.  ). در پ1390(مجري طرح). (

  در 1389(مجـري طـرح). (   »ارایه مدلی براي توسعه حرفه اي معلمان ریاضـی « طرح پژوهشی با عنـوان .(

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.  

   مجـري   »بررسی عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در مطالعات بین المللـی «طرح پژوهش با عنـوان)

 )، در دانشگاه شهید بهشتی.1385( طرح).

  مجـري  » چرا عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در تیمز منحصر به فرد بود؟«طرح پژوهشی با عنوان)

 ). موسسه پژوهشی برنامه درسی و نوآوري هاي آموزشی،  وزارت آموزش و پرورش.1383طرح). (

 به عنوان همکار در طرح پژوهشی

 2017اسباتی؛ مجري طرح: جرج گادانیدیز، (دانشگاه لندن انتاریو) (از اکتبر عضو گروه پژوهشی تفکر مح.( 

  1393مجري: مسعود کبیري، ( ،دبستان سوم تازه تألیف ریاضی هايکتاب طرح ارزشیابیهمکاري در .( 

  1393مجري: سهیال غالم آزاد، ( ،تازه تألیف ریاضی پایه هفتم هايکتاب طرح ارزشیابیهمکاري در .( 

 مجري: مسعود کبیري،  ،دبستان ششم و دوم تازه تألیف ریاضی هايکتاب طرح ارزشیابیکاري در هم

)1391 .( 

  .2009(همکاري و ارایه بازخورد در رابطه با تدوین سند برنامه درسی ملی استرالیا .( 

     ي حاصـل از  مشارکت در پروژه هاي تحقیقاتی آموزش ریاضی در دانشگاه ملبـورن: یـافتن روبریـک در داده هـا

) و همکـــاري در جمـــع آوري داده هـــاي تحقیقـــی در پـــروژه SMART1آزمـــون هـــا در پـــرژه اســـمارت (

RITHEMATH)2( از سپتامبر) 2009تا جوالي  2008؛  .( 

 ؛1383(مجري: معصومه صمدي،  ،نقش دانش فراشناختی در حل مسایل ریاضی( 

  معرفان علمی 

  آموزش ریاضی؛ استاد زهرا گویا؛ پروفسور 

  Zahra_Gooya@sbu.ac.irو  Zahra_Gooya@Yahoo.com رس پست الکترونیکی: آد

                                                
1 Supporting personalized learning in secondary schools through the use of specific mathematics 
assessments that reveal thinking (SMART). 
2 Real world problems and Information Technology enhancing mathematics (RITHEMATH).  
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