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اطالعات شخصي :
 نام ونام خانوادگي  :کلثوم نامی -پست الكترونيكي knami88@gmail.com :
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اطالعات تحصيلی و آموزشی :
ديپلم  :علوم تجربی
كارشناسي  :زمين شناسی
كارشناسي ارشد  :مديريت آموزشی .
کسب رتبه  2در ازمون ورودی کارشناسی ارشد.
کسب رتبه  1در دوره کارشناسی ارشد.




سوابق شغلي
قرارداد همکاری با مرکز ارزيابی کيفيت دانشگاه
تهران در زمينه ارزيابی درونی و شبکه کيفيت تدريس
–يادگيری.از اذرماه  1888تا کنون.
دستيار استاد در درس آمارو روش تحقيق در دانشگاه
تهران( آقای دکتر عباس بازرگان و به صورت غير
رسمی).
دستيار استاد در موسسه آموزش عالی مهر البرز
ازشهريور ماه  09و ادامه دارد.
مدرس مدعو دانشگاه پيام نور شهرستان بستک .





 كارگاههاي آموزشي :
کارگاه اموزشی کارآفرینی در شيراز در  72و 72
بهمن .9821
دومين کارگاه آموزشی چگونگی انتشار مقاله های
علمی در مجله های بين المللی در دانشکده
روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران درتاریخ
.22/97/92
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی.


پژوهشها و مقاالت :

1

 .1مقاله :کارآفرینی و تاثير فناوری اطالعات و ارتباطات بر
آن( چاپ شده در مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بين المللی
مدیریت ،نوآوری و کار آفرینی ).
 .2مقاله :بررسی برخی عوامل مرتبط با کيفيت تدریس اعضای
هيات علمی :مروری بر پژوهشهای قبلی .پنجمين همایش
ارزیابی کيفيت در نظام دانشگاهی.
 .8مقاله :بررسی رابطه ميزان استفاده اعضای هيات علمی از
فناوری اطالعات و ارتباطات و در ک و اعتقاد آنان در مورد
اثربخش بودن  ictدر تدریس.چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش
ملی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه آموزش.
 .4مقاله :فرصتها و چالشهای فراروی بکارگيری یادگيری
الکترونيکی در آموزش عالی .چاپ شده در مجموعه مقاالت
همایش ملی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه
آموزش.دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج9821،
 .5مقاله :اثربخش ترین الگوی آموزش سازمانی .چاپ شده در
مجموعه مقاالت اولين همایش مدیریت آموزش سازمانی.
دانشگاه شهيد بهشتی اسفند ماه 9821
 .6مقاله :برون سپاری آموزش راهبردی برای توانمند سازی
منابع انسانی .چاپ شده در مجموعه مقاالت اولين همایش
مدیریت آموزش سازمانی .دانشگاه شهيد بهشتی اسفندماه
9821
 .7مقاله :رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با انگيزش
تحصيلی و پيشرفت تحصيلی دانشجویان کارشناسی سال دوم و
سوم دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران .چاپ شده در
مجموعه مقاالت سومين همایش ملی آموزش  71 .72 ،اردبيهشت
 .9811دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی.
 .8سنجش ميزان آمادگی الکترونيکی تاسيسات انتقال نفت جنوب
شرق کشور با تاکيد بردسترسی اطالعات(.نفردوم مقاله) .
ارائه شده در دومين همایش علوم و فناوریهای نوین در
صنعت پاالیش نفت.
 .0مقاله :تعيين موانع ایجاد سازمان های یادگيرنده در
پاالیشگاه نفت بندرعباس .ارائه شده در دومين همایش علوم
و فناوریهای نوین در صنعت پاالیش نفت( .نفر اول ).
مقاله :مقایسه رویکردهای نوین آموزشی با رویکردهای
.19
سنتی (مزایا و معایب) .ارائه شده در نخستين همایش ملی
آموزش در ایران.9111

2

مقاله :بررسی ميزان استفاده از فناوری اطالعات و
.11
ارتباطات با خالقيت کارکنان در دانشکده روانشناسی و علوم
تربيتی دانشگاه تهران .ارائه شده در نخستين همایش ملی
آموزش در ایران.9111
مقاله :مدلی برای مدیرت سازمانهای یادگيرنده با هوش
.12
های چند گانه .ارائه شده در نخستين همایش ملی آموزش در
ایران.9111
طرح پژوهشی ارزیابي رضایت شغلي کارکنان ازمنظر
.18
هدفگذاري و ارائه راهکارهاي افزایش رضایتمندي کارکنان
دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.مجری
طرح دکتر مظفرالدین واعظی .واحد اجرا:دانشکده روان
شناسي وعلوم تربيتي.
طرح ارزیابی درونی گروه زبان و ادبيات فارسی
.14
دانشگاه تهران .مجری طرح :مرکز ارزیابی کيفيت دانشگاه
تهران
طرح ارزیابی برونی گروه روانشناسی دانشگاه تهران .
.15
مجری طرح مرکز ارزیابی کيفيت دانشگاه تهران.
طرح مصاحبه وپياده سازی اساتيد برتر دانشگاه تهران
.16
در شکبه کيفيت تدریس-یادگيری دانشگاه تهران.مجری طرح
دانشگاه تهران.
مقاله :بررسی رابطه ميزان استفاده اعضای هيات علمی
.17
از فناوری اطالعات و کيفيت تدریس آنان در دانشکده
روانشناسی و علوم تربيتی و دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران .ارسال به فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و
برنامه ریزی در آموزش عالی  .مقاله در دست داوری نهایی.
مقاله  :بررسی رضایت شغلي کارکنان ازمنظر هدفگذاري
.18
و ارائه راهکارهاي افزایش رضایتمندي کارکنان دانشکده
روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران .ارسال به مجله
علمی پژوهشی دانشگاه ازاد واحد گرمسار .در دست داوری.

10Examining acceptance of information technology: A longitudinal
Study of Iranian high school teacher, 2919 International Conference on
Management Technology and Applications(ICMTA 7191) Singapore, 19-12
September, 2919.
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