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عاطفه قوامي رف

نام خانوادگي :قوامي فر

شماره تماس ثابت129-44177544 :
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همراه11911151529 :

 پست الكترونيك:

تح

a_ghavamifar@itrc.ac.ir,
a.ghavamifar@gmail.com,

صيالت

 دکترای مدیریت اجرایي و کسب کار ( )Doctor of Business Administrationگرایش کارآفریني و سازمانهای
هوشمند ،دانشكده کارآفریني ،دانشگاه تهران  9519 ،درجه عالي.
 کارشناس ارشد فناوری اطالعات ،دانشگاه الزهرا -دانشكده فني مهندسي-گروه فناوری اطالعات ،درجه – عالي ،معدل
9545 ، 97/51
 کارشناس مدیریت صنعتي-دانشگاه شيراز ،معدل9542 ،97
 دیپلم ریاضي فيزیك (نظام قدیم) ،سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد -تيزهوشان) ،راهنمایي و دبيرستان
فرزانگان ، 9577 -9571 ،معدل 91.54

تجربيات شغلي

 عضو هيات علمي پژوهشكده فناوری اطالعات ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ( 9544تا کنون)
 مدیر سرمایه انساني و امور اداری ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ایران) ،بهمن 9519
 -خرداد 9514
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مدیر دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ایران)،
فروردین  9515تا بهمن .9519

 عضو هيات علمي گروه مدیریت دانش و سازمانهای الكترونيك ،پژوهشكده فناوری اطالعات ،پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ایران) ،آذر  9544فروردین .9515
 عضو کميته راهبری تدوین نظام جامع فناوری اطالعات کشور ،شورایعالي فناوری اطالعات کشور ،مرداد 9549تا آبان
.9549
 کارشناس ارشد فناوری اطالعات ،معاونت فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ( ،)ICTمرداد  9549تا
آذرماه .9544
 عضو تيم مدیریت تحقيق گروه مطالعات زیر ساخت فناوری اطالعات ،پژوهشكده فناوری اطالعات مرکزتحقيقات
مخابرات ایران -تير ماه  9545تا اردیبهشت ماه 9549

هش علم
ی
فعاليتهاي ژپو ي و ي و ارجا ي

 عضو تيم پروژه تدوی ن مدل کسب و کار بستر تست اینترنت اشيا ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،خرداد 9514
تا کنون


عضو تيم پروژه اصول و الزامات راهكارهای مواجهه و توسعه فناوری های مالي و پولي در فضای مجازی کشور،
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،مرداد  9514تا کنون

 عضو کميته حق اختراع ،سازمان فناوری اطالعات ایران ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،از تير  9514به مدت سه
سال
 دبير کميته های «سرمایه انساني» و «هيات اجرایي منابع انساني»« ،نظام پيشنهادها» پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات ،بهمن  9519تا خرداد 9514
 عضو کميته های انتصابات ،کميته راهبری و اصالح نظام اداری ،کميته ساختار و فرایندهای پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات؛ بهمن  9519تا خرداد 9514
 عضو گروه توسعه دهندگان حقيقي و حقوقي نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه و شرکتهای نوپا ،معاونت فناوری و
نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات9514- 9517 ،
 عضو تيم پروژه طراحي مرکز نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،شهریور  -9517اردیبهشت .9514
 عضو تيم نظارت پروژه استقرار پارک علم و فناوری  ICTشهریور  -9515خرداد 9517
 مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات9517 ،
 مسئول تيم بررسي "ساختار ،فرایندها و نحوه فعاليت شتابدهندهها در اکوسيستم کارآفریني" ،پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات ،دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت ،آبان ماه  9515اردیبهشت .9519
 مسئول تيم بررسي "چگونگي تجاری سازی دستاوردهای پژوهشي پژوهشگاه در اکوسيستم نوآوری و همكاری با
ذینفعان شبكه نوآوری" ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت ،آبان ماه
 9515تا کنون.
 مسئول تيم به گردآوری و به روز رساني افتخارات ،انتشارات و دستاوردهای تحقيقاتي و تهيه کتاب معرفي پژوهشگاه،
دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت ،مهر ماه  9515تا کنون.
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 دبيراجرایي کارگزاری بخش فناوری اطالعات سومين دوره جایزه ملي مدیریت تكنولوژی و نوآوری در همكاری با
انجمن مدیریت تكنولوژی ایران .شهریورماه  9515تا کنون.
 مسئول تيم تحقيقاتي اجرایي پياده سازی نظام نوآوری در پژوهشگاه ،دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت ،مهر ماه
 9515تا کنون.
 مسئول تيم بررسي "ساختار ،فرایندها و نحوه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشي موسسه تحقيقات فناوری اطالعات
بنياد قطر "، Qatar foundationپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت،
آبان ماه .9515
 مسئول تيم تدوین "آیين نامه مالكيت فكری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات" ،دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با
صنعت ،تيرماه  9515تا کنون.
 مسئول تيم تدوین "شيوه نامه ایجاد شرکت های زایشي دانش بنيان" در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،دفتر
انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت ،مردادماه  9515تا کنون.
 مسئول تيم بررسي "ساختار ،فرایندها و نحوه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشي موسسه تحقيقات فناوری اطالعات
کره جنوبي  "،ERTIپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت ،مرداد ماه 9515
 مسئول تيم بررسي "ساختار ،فرایندها و نحوه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشي موسسه تحقيقات فناوری اطالعات
استراليا  "،NICTAپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت ،تير ماه 9515
 مسئول پروژه "تدوین الزامات و ابعاد حاکميت مدیریت دانش در سازمانهای تحقيقاتي مبتني بر پروژه" ،پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات ،آبان  12تا کنون.
 عضو تيم پروژه "راهبری و پایش طراحي و پایلوت سامانه رضد فضای مجازی" ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات  ،مرداد  -12تا کنون.
 مسئول پروژه "تدوین مدل کسب و کار شبكه دانش متخصصان حوزه  ،"ITپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات،
خرداد  12تا مهر .12
 عضو تيم پروژه" تدوین  RFPسند راهبردی و سيستم مدیریت دانش پژوهشكده فناوری اطالعات" ،پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات ،تابستان .12
 عضو تيم پروژه" تدوین  RFPچارچوب و سامانه سنجش خدمات الكترونيكي و آمادگي دستگاههای متولي خدمات
الكترونيكي در قوای سه گانة کشور به منظور پایش و برنامهریزی توسعه خدمات الكترونيكي در فضای مجازی"،
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،بهار .12
 عضو تيم پروژه "راهبری و پایش پروژههای شبكه دانش و زیرساخت اشتراکگذاری محتوای الكترونيكي" ،پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات  ،زمستان .9519
 عضو تيم پروژه" تدوین  RFPاستقرار و پياده سازی مدیریت دانش در پژوهشگاه فضای مجازی" ،پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات  ،تابستان .19
 عضو تيم نظارت پروژه " طراحي داشبورد فناوری اطالعات برای پایش مدیریت اطالعات خدمات دولت الكترونيكي و
ارزیابي آمادگي الكترونيكي و پيادهسازی پایلوت در وزارت  ،"ICTپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات -9541 ،
.9519
 عضو تيم پروژه "راهبری و پایش پروژههای داشبورد فناوری اطالعات و قابليت همكاری دستگاههای دولتي" ،پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات .9519 -9511 ،
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 عضو تيم پروژه" تدوین  RFPسند راهبردی قابليت همكاری دستگاههای دولتي در کشور" ،پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات ،تابستان .9511
 مدیر پروژه "تدوین  RFPسيستم جامع دارویي کشور (سجاد) " ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ،معاونت
غذا و دارو ،بهار .11
 عضو تيم پروژه "ارائه چارچوب و استانداردهای مدیریت خدمات فضای تبادل اطالعات" گروه چارچوبها و مدل های
کالن فناوری اطالعات ،پژوهشكده فناوری اطالعات ،مرکز تحقيقات مخابرات ایران  -اسفند  9544تا دیماه .9541
 کارشناس و عضو گروه راهبری تدوین برنامه پنج ساله توسعه بخش فناوری اطالعات جمهوری اسالمي ایران ،دفتر امور
زیربنایي فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات زمستان  9547تا آذر ماه .9544
 عضو تيم مدیریت تحقيق پروژه" مطالعات و اندازه گيری اثرات  ICTبر ابعاد اقتصادی ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي
جامعه (با توجه به برنامه چهارم توسعه کشور و پيش زمينه برنامه پنجم توسعه کشور)" مرکز تحقيقات مخابرات ایران -
مهر  9545لغایت فروردین .9549
 عضو تيم مدیریت تحقيق پروژه" تهيه  RFPتدوین راهكارهای توسعه سازمانهای کوچك و متوسط حوزه  ITدر ایران"
مرکز تحقيقات مخابرات ایران ،تابستان  45تا بهار .9549
 عضو کارگروه  WG1-Vocabularyکميته فني فناوری اطالعات ( ISIRI-ITTC –SC 36متناظر با کميته فني استاندارد
بين المللي  )ISO/IEC JTCIموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران ،مرداد  9544تا کنون.


عضو کارگروه  WG5- Quality assurance and descriptive frameworksکميته فني فناوری اطالعات ISIRI-ITTC

 ، –SC 36موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران ،مرداد  9544تا کنون.


عضو کارگروه ) WG6- International Standardized profiles (ISPکميته فني فناوری اطالعات ISIRI-ITTC –SC

 ، 36موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران ،مرداد  9544تا کنون.
 عضو انجمنهای مدیریت ایران ،مهندسي صنایع ایران ،مدیریت پروژه ایران و انجمن مدیریت استراتژیك ایران
 مشاوره کارآموزی ،پروژه پایاني و پایان نامههای بيش از  91نفر از دانشجویان دوره های کارشناسي و کارشناسي ارشد
در حوزه های مدیریت فناوری اطالعات ،سازمانهای مجازی ،مدیریت دانش ،شبكه های اجتماعي و تجارت الكترونيك
 داور مقاالت چهارمین کنفرانس فناوری اطالعات و دانش  IKT2012و کنفرانس بین المللی  IST2012و برگزار کننده بیش از
 01مورد کارگاههای تخصصی مدیریت دانش و مدیریت خدمات فناوری اطالعات ،تجاری سازی و انتقال فناوری در دانشگاه
ها ،نمایشگاههای الکامپ ،تلکام و هفته پژوهش.

رتبه اه و افتخارات كسب شده
 دریافت گواهينامه شایستگي عمومي مدیران حرفه ای در سمت مدیریتي حرفه ای سطح مياني اسفند 9517
 دریافت لوح تقدیر از معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه به عنوان قدرداني از فعاليتهای انجام شده
جهت شكل دهي و احياء دفتر انتقال دانش فني و ارتباط با صنعت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  ،مهرماه
9515
 دریافت لوح تقدیر از دبير شورای عالي فناوری اطالعات کشور به عنوان "عضو کميته برگزاری همایش تدوین برنامه
فناوری اطالعات در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران" مهرماه  ،9544وزارت ارتياطات و فناوری اطالعات.
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 دریافت لوح تقدیر از دبير شورای عالي فناوری اطالعات کشور به عنوان "عضو کميته راهبری تدوین سند راهبردی
نظام جامع فناوری اطالعات جمهوری اسالمي ایران" مصوب اردیبهشت  9574هيات محترم دولت
 پژوهشگر نمونه هفتمين دوره هفته پژوهش دانشگاه ،دانشكده و گروه فناوری اطالعات ،دانشگاه الزهرا سال تحصيلي
45-49
 کسب رتبه سوم در بين دانشجویان کارشناسي ارشد فناوری اطالعات ورودی  9542دانشگاه الزهرا
 کسب رتبه سوم فارغ التحصيالن کارشناسي مدیریت (صنعتي و بازرگاني) ورودی  9574دانشگاه شيراز
 کسب رتبه دوم فارغ التحصيالن رشته ریاضي فيزیك دبيرستان فرزانگان بيرجند ،خرداد 9577
 پذیرفته شده در اولين مرحله پانزدهمين المپياد ریاضي کشوری ،بهار 9579
 کسب رتبه دوم در اولين مرحله سمپاد فيزیك کشوری دی ماه 9575
 کسب رتبه سوم در اولين سمپاد شيمي کشوری ،بهار 9575

زبانهاي خارجي
انگليسي (خوب)

عربي (متوسط)

فارسي (عالي-زبان مادری)

كتب ،مقاالت و ژپوهش اه
اتليف كتاب

« نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با نگاهی بر پروژه ای منتخب جایزه جهانی WSIS PRIZES
»2017؛ قوامی فر عاطفه ؛ بیگ لیال و سایر همکاران ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،انتشارات آراد کتاب ،پاییز .0931
« چارچوب معماری فناوری اطالعات کشور» ،شریفی ،علی؛ قوامی فر ،عاطفه؛ فسنقری ،مهدی؛ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات ؛ اذرماه . 9515
« مدیریت دانایی در جامعة دانش بنیان هزاره سوّم (مفاهیم ،مدل ها  ،فرایندها و حافظه سازمانی)» ،قوامیفر ،عاطفه؛ بیگ ،لیال؛ ناصری،
علی؛ انتشارات انیستیتو ایز ایران.
« جامعة دانایی محور و سرمایههای معنوی (مفاهیم ،الگوها و مدلهای ارزیابی)» ،بیگ ،لیال؛ قوامیفر ،عاطفه؛ ناصری ،علی  ،انتشارات
انیستیتو ایز ایران.
« دور کاری نیاز جامعه الکترونیکی» ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،انتشارات نص ،مهر 0911
 ،Information Technology Strategic Plan of Islamic Republic of Iran (English version) وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،انتشارات نص ،مهر 0911
 سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات جمهوری اسالمي ایران (نسخه فارسي) ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،انتشارات
نص،تیر 0911
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ورياستاري
0911  آذرماه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، دوره های عمومی و اختصاصی امنیت در فضای تبادل اطالعات
0911  دیماه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ) راهنمای ارزیابی زیر ساخت کلید عمومی (از دیدگاه حقوقی و فنی
0911  اسفند ماه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ) متن باز (نرم افزارهای پایه/ راهنمای نرم افزارهای سازمانی آزاد
0911  اسفند ماه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، )0  جلد- متن باز ( نرم افزارهای کاربردی/ راهنمای نرم افزارهای سازمانی آزاد
0911  اسفند ماه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، )2  جلد- متن باز ( نرم افزارهای کاربردی/ راهنمای نرم افزارهای سازمانی آزاد
0911  فروردین، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیریت سرمایه گذاری درفناوری اطالعات
0911  اردیبهشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،)  متن باز (سیستم عامل/ راهنمای نرم افزارهای سازمانی آزاد
0911  اردیبهشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،) متن باز (امنیت/ راهنمای نرم افزارهای سازمانی آزاد
0911  مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، نوآوری در فناوری و دگرگونی کسب و کار2121  چشم انداز
.0911  مهر، جلد اول، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،)ISMS(  دستورالعمل های اجرایی مدیریت امنیت اطالعات
0911  مهر، انتشارات نص، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، دور کاری نیاز جامعه الکترونیکی

ل
مقاالت اراهئ شده رد مجالت بين ا مللي

 Beig, L., Montazer, Gh., Ghavamifar, A., “Adoption a Proper Tool for E-readiness in Developing Countries
(Case study: Iran, Malaysia and Turkey), Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management
(JKEM), Volume II, pp. 54-69, Spring 2007.
 Mousavi, F., Ghavamifar, A., Beig, L., “Knowledge Management Process in Dynamic Virtual
Organizations”, Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management (JKEM), Volume III, Spring
2008.
 Beig, L., Ghavamifar, A., “The Role of Knowledge Management in IT projects”, Journal of Knowledge
Economy & Knowledge Management (JKEM), Volume III, Spring 2008.
 Beig,L., Eghbali, N., Ghavamifar, A., Kharrat, M. (2013), A Multi-Dimensional Framework for InterOrganizational Collaboration in a Knowledge Network, Archives of Sciences journal, vol. 66, no.1, 491-508 .

ل
مقاالت اراهئ شده ردكنفرانسهاي بين ا مللي

 Beig, L., Montazer, Gh., Ghavamifar, A., (2006) “Adoption a Proper Tool for E-readiness in Developing
Countries (Case study: Iran, Malaysia and Turkey)”, proceedings of 5th International Knowledge, Economy
and Management Congress, Turkey.
 Ghavamifar, A., Beig, L., Abdolahi, A., (2007) “Knowledge Management in IT Projects”, proceedings of 3rd
International Project Management Conference (IPMC), Iran (Indexed in Civilica)
 Beig, L., Ghavamifar. A., (2007) “Proposing a Conceptual Model for Organizational Memory Constructs in
Dynamic Virtual Organizations,” proceedings of 4th international conference on information technology:
New generations (ITNG), USA, IEEE press. (Indexed in IEEE Computer Security Proceeding and ACM
Portal).
 Mousavi, F., Ghavamifar, A., Beig, L., (2007) "The Comparison of different Knowledge management
Process models", proceedings of 5th International symposium On Management of technology (ISMOT),
China (Indexed in ISTP/ISSHP Database of ISI Web of Science).

E-mail: a_ghavamifar@itrc.ac.ir; a.ghavamifar@gmail.com
Phone: (0098)2184977584
Cell phone: (0098)9109030326

 Mousavi, F., Ghavamifar, A., Beig, L., (2007) “Knowledge Management Process in Dynamic Virtual
Organizations”, proceedings of 6th Knowledge, Economy and Management International Congress, Turkey.
 Beig, L., Ghavamifar, A., (2007) “The Role of Knowledge Management in IT projects”, proceedings of 6th
Knowledge, Economy and Management International Congress, Turkey.
 Montazer, Gh., Fallahi, M., Beig, L., (2007) "The Influence of E-Government on Reaching to Good
Governance", proceedings of 6th Knowledge, Economy and Management International Congress, Turkey.
 Beig, L., Ghavamifar, A., (2008) “Organizational Memory Building blocks of Virtual Organizations”,
proceedings of 3rd International Conference on Information & Communication Technologies: from Theory
to Applications (ICTTA), Syria, IEEE press.
 Ghavamifar, A., Beig, L., Montazer. Gh, (2008) “The Comparison of Different E-readiness Assessment
Tools”, proceedings of 3rd International Conference on Information & Communication Technologies: from
Theory to Applications (ICTTA), Syria, IEEE press
 Beig, L, Ghavamifar, A, (2018) “Different Perspectives for Combining Exploration and Exploitation
Strategies”, 13th World Congress on Engineering Asset management, Stavanger, Norway.
 Shokripour, Amin; Rasuli Majid; Ghavamifar Atefeh; Abbasi Shahkoh Kolsom; (2019), “A IoT Test-bed
Challenges”, International Conference on New Technologies in Intelligence Systems 26 Jul.

مقاالت اراهئ شده ردمجالت داخلي

 شماره، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر،"عاطفه؛ "خالقیت و مدیریت نوآوری مبتنی بر دانش ضمنی، قوامیفر، بیگ، محمد؛ لیال، فتحیان
. تهران، ایران،0911  آبان،011
 فصلنامه،" عاطفه؛ "نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه، بیگ؛ قوامیفر، محمد؛ لیال، فتحیان
. تهران،ایران،0918  بهار،18 شماره،مدیرساز
.تهران،  ایران،0918  مرداد، ماهنامه عصر فناوری اطالعات، " عاطفه؛ "فناوری اطالعات و آینده پیش روی آن، لیال؛ قوامیفر، بیگ
 ماهنامه عصر فناوری،" لیال؛"تغییر آمادگی الکترونیکی ایران جهت انطباق با الگوهای اقتصاد دانایی محور، عاطفه؛ بیگ، قوامیفر
. تهران، ایران،0918  شهریور،اطالعات
،0918  مهر، ماهنامه عصر فناوری اطالعات،")0(  لیال؛ "نقش فناوری اطالعات در مهندسی مجدد فرایندها، عاطفه ؛ بیگ، قوامیفر
. تهران،ایران
، ایران،0918  دیماه، 018 شماره، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر،" لیال؛ "فناوری اطالعات و سازمانهای امروزی، عاطفه ؛ بیگ، قوامیفر
.تهران
 فصلنامه،" فریبرز؛ "بررسی عوامل توانمند ساز مدیریت دانش در سازمانهای مجازی پویا، لیال؛ موسوی مدنی، عاطفه؛ بیگ، قوامیفر
. تهران، ایران،0911  پذیرش اسفند،علمی پژوهشی مدرس
 دانشنامه علمی،" ندا؛ "مدیریت دانش در کسبوکارهای خانگی مبتنی بر وب، محمود؛ اقبالی، لیال؛ خراط، عاطفه؛ بیگ، قوامیفر
. تهران، ایران،0932 تابستان،پژوهشی کارآفرینی دانشگاه تهران
 دانشنامه علمی پژوهشی،"  ندا؛ " شبکه دانش در کسبوکار خانگی مبتنی بر وب، محمود؛ اقبالی، عاطفه؛ خراط، لیال؛ قوامیفر، بیگ
. تهران، ایران،0932 تابستان،کارآفرینی دانشگاه تهران
 دانشنامه علمی،" محمود؛ " مهندسی دانش در کسبوکارهای خانگی مبتنی بر وب، عاطفه؛ خراط، لیال؛ قوامیفر، ندا؛ بیگ، اقبالی
. تهران، ایران،0932 تابستان،پژوهشی کارآفرینی دانشگاه تهران

E-mail: a_ghavamifar@itrc.ac.ir; a.ghavamifar@gmail.com
Phone: (0098)2184977584
Cell phone: (0098)9109030326

مقاالت اراهئ شده ردكنفرانسهاي داخلي
 قوامیفر ،عاطفه ،بیگ ،لیال؛ "مدیریت دانش کلید رهایی از عقب ماندگی سازمانی در جامعه دانایی محور" ،کنفرانس تجارت الکترونیک
اهواز ،تیر ماه 11
 بیگ ،لیال؛ قوامیفر ،عاطفه ؛ فتحیان ،محمد؛ " نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه" ،پنجمین کنفرانس
مراکز  R&Dصنایع و معادن ،آذرماه 0911
 قوامیفر ،عاطفه ،بیگ ،لیال؛ "نقش مدیریت دانش ضمنی در ایجاد خالقیت و مدیریت نوآوری"،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،
آذرماه 0911
 بیگ ،لیال؛ قوامیفر ،عاطفه؛ "نقش مدیریت دانش در ایجاد خالقیت واحدهای تحقیق و توسعه"،ششمین دوره هفته پژوهش دانشگاه
الزهرا ،آذرماه 0911
 قوامیفر ،عاطفه ،بیگ ،لیال؛ "آشنایی با فرایندهای مدیریت دانش"18/01هفتمین دوره هفته پژوهش (دانشگاه الزهرا)
 ناصری ،علی؛ قوامیفر ،عاطفه ،بیگ ،لیال؛" ارائه متدلوژی یکپارچه ایجاد شهرهای دانش بنیان" ،اولین کنفرانس بین المللی شهر
الکترونیک  ،تهران ،بهمن 11
 بیگ ،لیال؛ قوامیفر ،عاطفه؛ "ارائه مدل استراتژیک مدیریت دانش در ایجاد و توسعه شهر های دانش بنیان" ،ششمین کنفرانس بین
المللی مدیریت ،تهران0911،
 بیگ ،لیال؛ قوامیفر ،عاطفه؛ "ارائه مدل مفهومی حافظه سازمانی یادگیری سازمانهی مجازی پویا"  ،ششمین کنفرانس بین المللی
مدیریت ،تهران0911،
 قوامیفر ،عاطفه ،بیگ ،لیال؛ موسوی مدنی ،فریبرز؛ " ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش در محیط زایندۀ سازمان مجازی پویا" ،ششمین
کنفرانس بین المللی مدیریت ،تهران0911،
 بیگ ،لیال؛ قوامی فر،عاطفه؛ خراط ،محمود؛" تبیین مفهوم شهرهای دانش بنیاد و پیشنهاد چارچوبی برای تحقق آن" ،اولین کنگره
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،تهران ،بهار 0913
 بیگ ،لیال؛ قوامی فر،عاطفه؛ اقبالی ،ندا؛ خراط ،محمود؛ "ارائه فرایندی نوین برای مدیریت ریسک شبکه دانش :مطالعه موردی شبکه
دانش مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات" ،چهارمین کنفرانس مدیریت دانش ،تهران ،زمستان 0931
 قوامی فر،عاطفه؛ بیگ ،لیال؛ خراط ،محمود؛ "پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر چارچوب حاکمیت فناوری اطالعات COBIT 4.1
مطالعه موردی :پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات" ،پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ،تهران ،زمستان 0930
 قوامی فر،عاطفه؛ بیگ ،لیال؛ خراط ،محمود؛ " بکارگیری رویکرد مدیریت زنجیره تأمین در پیادهسازی شبکه دانش سازمان (مطالعه
موردی شبکه دانش بخش فناوری اطالعات و ارتباطات)" ،ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش،اسفند 0932.
 بیگ ،لیال؛ قوامی فر،عاطفه؛ میرسعیدقاضی ،عطیه؛ خراط ،محمود؛ "ارائه چارچوب فرایندی بهینه یادگیری الکترونیکی مبتنی بر
چارچوب فناوری اطالعات " ،COBIT 5هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
ایران،اسفند .0932
 شکری پور ،امین؛ رسولی دیسفانی ،مجید؛ قوامی فر ،عاطفه؛ عباسی شاهکوه کلثوم؛ «بررسی بسترهایتست و کاربرد آنها در
فناوریهای مختلف« پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار ،تهران ،مهر .0931
 شکری پور ،امین؛ رسولی دیسفانی ،مجید؛ قوامی فر ،عاطفه؛ عباسی شاهکوه کلثوم؛ «بررسی چالشها و مشکالت موجود در راهاندازی
مراکز تست اینترنت اشیا» ،هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات؛ تیر 0931

E-mail: a_ghavamifar@itrc.ac.ir; a.ghavamifar@gmail.com
Phone: (0098)2184977584
Cell phone: (0098)9109030326

