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 سید مهدی حسینی نسب   

  

 اطالعات فردی

 مهدی حسینی نسب سیدنام:  21/8/1372تاریخ تولد: 
 مجرد: تأهلوضعیت  (موارد خاص-غیر پزشکی) معافیت: وضعیت نظام وظیفه

 09129247712موبایل:  (021) 88555452: منزلتلفن 
 طبقه اول ،12تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسالمبولی، خیابان شانزدهم، پالک آدرس منزل: 

 
 

 تحصیالت

  )(1398 -1395دانشگاه تهران ) –کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات )گرایش مدیریت پروژه  
  (1395-1391دانشگاه شاهد ) -( افزارسختمهندسی کامپیوتر )گرایش کارشناسی  
 (1391-1387دبیرستان البرز ) -فیزیک و  رشته ریاضی  

 سوابق کاری

 تاکنون( -1399) بانک ایران زمین 
o وکار و بانکداری دیجیتالتوسعه کسب ارشد کارشناس 
o سازی اپلیکیشن آواتار )پلتفرم نئوبانک و مولتی کالب(مسئول پروژه عملیاتی 

 تاکنون( – 1399) وکار ماهانمدرسه عالی کسب 
o مدرس دوره تحول دیجیتال 

  (1399-1398) بهپرداز جهانشرکت 
o دبیر کمیته تحول دیجیتال 
o عضو تیم تحول دیجیتال با هدف توسعه و تدوین استراتژی تحول دیجیتال و اقدامات مقتضی 

 (1399-1398همراه اول ) هولدینگ - )بهپرداز همراه سامانه اول( شرکت بهسا 
o کارشناس ارشد تحول دیجیتال 
o های تابعه(عضو کارگروه راهبرد شرکت )با هدف تسری استراتژی همراه اول به شرکت 

  (1398-1395) (تحول دیجیتال گروه)دیتیجی 
o  اطالعات، از  ی( )به سفارش وزارت ارتباطات و فناور 1398-1397)  تالیجیتحول د یپروژه سند ملارشد کارشناس

 طرف دانشگاه تهران(

تعالیباسمه  
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o (1397)  )پروژه موسسه مهرالبرز( پروژه تحول دیجیتال ارشدارشناس ک 
o  پژوهشگر تحول دیجیتال 
o حرفه»دوره  مدعو در مقطع کارشناسی ارشد و مدرس( ای تحول دیجیتالDTP( »)1397) 
o تالیجیتحول د یفصلنامه تخصص ،«نامهتالیجید» هینشر  ریدب  
o  جایزه ملی تحول دیجیتالهای شرکت کننده در وکار و بلوغ دیجیتال سازمانهای تحلیل کسبتدوین گزارشهمکاری در 

(1397) 
o ( 1397همکاری در کنفرانس شب تحول دیجیتال ایران)، ( 1396کنفرانس ملی مدیران تحول دیجیتال)  سومین و

 ( 1395دانشگاه تهران ) -های اطالعاتی کنفرانس ملی سیستم
  (1396)  توسنشرکت 

o های نوپاایی و برقراری ارتباط با فینتکهمکاری در شناس 
o های اجتماعیتحلیل وضعیت واحد بوم مارکت در شبکه 
o  های اجتماعی برای واحد بوم مارکتتدوین استراتژی شبکههمکاری در 

 (1396ای کشور )کمیسیون اینترنت اشیا و کالن داده سازمان نظام صنفی رایانه 
o عضو کارگروه حقوقی و مقررات کمیسیون 
o  های حریم خصوصی و مقررات آن در اینترنت اشیا" "چالش نویسپیشتدوین 

 ( 1393وزارت جهاد کشاورزی) - کارآموزی 
o های کامپیوتریکارشناس شبکه 

 کارآموزی - (1394-1393) شرکت ایران پردازش ساحل 
o تولید محتوا و طراحی وبسایت شرکت ارشناسک 

 یخارج هایزبان

 عربی آلمانی انگلیسی
 مبتدی مبتدی ایحرفه

 

 برای ذخیره اطالعات تماس، اسکن کنید.
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