
 مهرناز محسنی

 دیجیتال کارشناس توسعه کسب و کار
 

 تماساطالعات 
 تهران محل سکونت

 83219032190 تلفن تماس

 m.mohseni.work@gmail.com آدرس پست الکترونیک
 

 سوابق کاری
 تا کنون 2931مرداد  شرکت بیمه دی راهبری تحول دیجیتالکارشناس 

 دستاوردها

 نامه مسافرتی مورد تایید مدیر مربوطهبیمه )شخصی و سازمانی(فروش دیجیتال مدل کسب و کار  طراحی •

 (برداریبهره حال در) تجاری شرکای با همکاری قرارداد انعقاد •

های پرداخت و سایت ای، شرکتکنندگان بیمهاز طریق تجمیع( شخصی و سازمانی) نامهبیمه فروش دیجیتال هایکانال توسعه •

 اختصاصی شرکت

 ن سند راهبردی تحول دیجیتال مورد تایید سازمانتدوی •

 (ید مهی)بتالیجیفروش د یندهایفرآ یو اجرا یسازادهیمشارکت در پ •

 USSD در بستر نامهمهیب نیفروش و صدور آنال یسازادهیمشارکت در پ •

 ید مهیدر ب تالیجینقشه راه تحول د نیتدو •

 کاریوهای کسبتدوین سند نیازمندی •

 

 هامسوولیتوظایف و 

 رقبا مستمر پایش و دیجیتال محصوالت توسعه و تحقیق •

 های تحول دیجیتال در سازمانراهبری پروژه •

 ای دیجیتالبیمه تمحصوال طراحی •

 نامههای صدور آنالین بیمهسرویسوب کیفیت کنترل •

 Visual Paradigm از استفاده با سازیمدل و دیجیتال فروش فرآیندهای تدوین و طراحی •

 دی بیمه دیجیتال اکوسیستم توسعه جهت تجاری شرکای با مذاکره •

 همکاری هاینامهتفاهم و قراردادها تنظیم •

 تجاری شرکای امور به رسیدگی •

 (ید مهی)بینترنتیمحتوا پورتال ا دتولی •

 
 

 سوابق تحصیلی
 2931تا  2939  کارشناسی مدیریت بیمه

 ییطباطبادانشگاه عالمه

 

 2933از سال                                                                           وکار الکترونیکارشد کارآفرینی گرایش کسب دانشجوی کارشناسی

 دانشگاه تهران
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 های آموزشیدوره
 

 (ییطباطبافن ترجمه دانشگاه عالمه یگواه ی)دارا یسیزبان انگل •

 آوران(فن ستمیس یآوران )گذراندن دوره آموزشفن ستمیبا س ییآشنا •

 (یسندگینو نهیو استان تهران در زم 2برتر در منطقه  یها)کسب رتبه یسندگیمهارت نو •

 ییطباطبادانشگاه عالمه یسوزآتش مهیب یگذراندن کارگاه آموزش •

 ICDL یدوره مقدمات •

 (تیوان یباشگاه کارآفرین) ییمحتوا یابیکارگاه جامع بازار •

 البرز( مهیصادره از شرکت ب یگواه یالبرز )دارا مهی/ بیو امور مال نامهمهیصدور انواع ب یساعت کارآموز 1۴8 •

 (یصنعت تیریاز سازمان مد یگواه یطرح کسب و کار )دارا یدوره طراح •

 پلنت( یاز خانه نوآور یگواه ی)دارا مهیو کاربرد آن در صنعت ب نیدوره بالکچ •

 (ید مهیاز شرکت ب یگواه ی)دارا یسازمان یدوره تعال •

 (ییاز دانشگاه عالمه طباطبا یگواه ی)دارا ییکسب و کار دانشگاه عالمه طباطبا لیدوره تحل •

 (ییاز دانشگاه عالمه طباطبا یگواه یمدل کسب و کار )دارا نیدوره تدو •

 
 

 افزارهاو نرم هامهارت
 مستندسازی فرآیند •سازی فرآیند و مدل یطراح •محصول  یطراح • تدوین طرح کسب و کار •کسب و کار سازی مدل

 مدیریت پروژه • Visual Paradigm •مایکروسافت آفیس  • فناوران یگرمهیجامع ب ستمیس •مفاهیم وب سرویس 

 راهبری پروژه در سازمان 
 

 های خارجیزبان
 پیشرفته انگلیسی

 


