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 کاری رزومه
 نریمانی نام خانوادگي:                                                                             فاطمه     :نام

 تهران :محل تولد                                                                    1366      :سال تولد

 09124595539 تلفن:               f_narimani@yahoo.com            آدرس الکترونيکي:

LinkedIn :/a40367a9-narimani-https://www.linkedin.com/in/fatima 

 :سوابق تحصيلي

 معدل دانشگاه محل تحصيل گرايش تحصيلي مقطع تحصيلي

 صنایعمهندسی  کارشناسی
 دانشگاه علم و صنعت ایران

 روزانه
16.04 

 کارشناسی ارشد
 EMBA 

 دانشگاه تهران
 شبانه

18.94 

 ITمدیریت  دکتری
 دانشگاه عالمه طباطبایی

 روزانه
 ادامه دارد

 

  استاد ايران بانکي  صنعتتحول ديجيتال  اکوسيستمطراحي دکتری:  شدهپروپوزال تصويبموضوع(

 حنفي زاده(پيام راهنما دکتر 

 

  سوابق اجرايي:

 تاکنون(-97) ورزی سدادشرکت داده 

 همکاری در محصول دیجیتال بانک ملی 

 توسعه قابلیت ) طرح مشاوره بانکداری دیجیتال شرکت سداد رمدیshared customer insight  میان

تدوین نقشه جامع بانک  -اندازی دیجیتال دیزاین استودیوی سدادهمکاری در راه -افزاریهای نرمتیم

 (... -دیجیتال

 مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای  شرکت سداد مدیر بهبود فرآیندهای سازمانی(incident ،

change ،Request -  پیاده سازی فرآیندهای مرتبط باITIL بهبود  -ر شرکت پرنددر نرم افزا

شرکت سداد برای هماهنگی تیم های نرم افزاری  Jira softwareو  Jira service deskفرآیندهای 

 و ...( CMDBها و تشکیل CIشناسایی  -و عملیاتی

 

 (95-93) دفتر تحوّل بانک ملّي ايران 

  مبتنی بر  تحولهای تعریف شده در طرح پروژهو راهبری همکاری در تدوین فرآیندهای مدیریت
PMBOK 
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 اندازی ارائه طرح بانکداری جامع در بانک ملّی در ادامه طرح تحّول و تمرکز بر راهCorporate 

Banking 

 95ریزی راهبردی و عملیاتی سال همکاری در برنامه  

 در تهیه  مشاوره و راهبریRFPهای، پروپوزال و اجرای پروژه ITIL ،مدیریت پورتفوی دارایی و بدهی ،

سامانه های کشف تقلب و ضد پولشویی، طبقه بندی مشاغل، نظام نامه توسعه محصول، توسعه نظام 

 مدیریت استراتژیک

  ناظر مستقیم عضو هیات مدیره )آقای دکتر فاطمی( در کمیتهCAB های بانکو شناسایی سرویس 

 

 ساعتي و برحسب مورد( 97 -94) تامين اجتماعي 

  مشاوره ساعتی در پروژهITSM  شامل تهیه(RFPهای پیشنهادی، جلسه با ، بررسی پروپوزال

ها، انتخاب مجری، تدقیق و راهنمایی در مراحل انجام پروژه و پیشبرد پیشنهاددهندگان و ارزیابی طرح

 آن، ارزیابی تحقق انتظارات ذی نفعان از هر فرآیند و ...(

 

 (93-91) شرکت توسن 

  ژه پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات با سازمانی و تحلیلگر پروکارشناس توسعه

 20000و ایزو  ITIL 2011توجه به 

  تحلیلگر سیستمMCRM  مبتنی بر درخواست های سازمانی 

  تحلیلگر سیستمTFS  مبتنی برSRUM  

  طراحی و بهبود فرآیندهای سازمانی مبتنی برBPMN2  و با استفاده از نرم افزارPowerDesigner  

 

 (91-89)مهام)شرکت نماسامانه عصر(  یفاوا نگيهلد 

  کارشناس ارشد و تحلیلگر پروژه ی پیاده سازی سامانه لجستیک هوشمند ملی 

  کارشناس ارشد پروژه طراحی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات در یکی از سازمان های دولتی 

 پروژه پیاده سازی امکان سنجی بیمه الکترونیکی بیمه ایران  گر لیو تحل ارشد کارشناس 

 شرکت فرهنگی ورزشی سایپا اطالعات و ارتباطات  یگر تیم طرح جامع فناور لیکارشناس و تحل 

 کارشناس و تحلیل گر تیم طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات منطقه آزاد ارس 

 ازی کارت هوشمند ملی مسئول کنترل پروژه نظارت و مشاوره بر پیاده س 
 

  (89-88)شرکت راهبران مديريت امين 

 مسئول کنترل پروژه برنامه ریزی استراتژیک پژوهشگاه نیرو  
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 :و فعاليت های پژوهشي مقاالت

  تجربه تحول آفرینی در بانک ملی ایران )پذیرفته شده برای ارائه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی

 مدیریت(

  الکترونیکی با محوریت خدمات الکترونیکی صنعت بیمه )پذیرفته شده در اولین تعریف جامع بیمه

 کنفرانس بیمه الکترونیکی(

  چشم انداز، جایگاه و نحوه عملکرد نمایندگی ها در بیمه الکترونیکی  )پذیرفته شده در اولین کنفرانس

 بیمه الکترونیکی(

 اط یارائه خدمات فناور تیریارائه مدل اندازه گیری مد( العات و ارتباطاتITSM در سطح سازمانی )

کنفرانس  نیهفتم)پذیرفته شده در  (یرانیا یاز شرکت ها یکی یبا استفاده از روش فازی )مطالعه مورد

 (کیتجارت الکترون یالملل نیب

  شناسایی و اولوبت بندی شاخص های موثر در مکان یابی بنادر خشک در راستای ارتقای عملکرد رقابتی

)پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت صنعتی  DANPندری با استفاده از روش خدمات ب

 دانشگاه تهران(

  مترجم( کتاب استراتژی خدمات فناوری اطالعاتITIL 2011)- انتشارات دانشگاه تهران 

888&rnd=3993http://press.ut.ac.ir/book.asp?id= 
 ( مترجم کتاب طراحی خدمات فناوری اطالعاتITIL 2011)- انتشارات دانشگاه تهران 

687&rnd=3994http://press.ut.ac.ir/book.asp?id= 
 مترجم کتاب انتقال خدمات ف( ناوری اطالعاتITIL 2011)- انتشارات دانشگاه تهران 

738&rnd=3997http://press.ut.ac.ir/book.asp?id= 
 ( مترجم کتاب عملیات خدمات فناوری اطالعاتITIL 2011)- نانتشارات دانشگاه تهرا 

455&rnd=3996http://press.ut.ac.ir/book.asp?id= 
 ( مترجم کتاب بهبود مستمر خدمات فناوری اطالعاتITIL 2011)- انتشارات دانشگاه تهران 

154&rnd=3995ok.asp?id=http://press.ut.ac.ir/bo 
 

  :يخارج یزبان ها

  مکالمه، زبان انگلیسی(Reading ،Writing )خوب 
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