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متاهل 

 دارای کارت پایان خدمت، 1358، ت. ت.: 

 های فروش الکترونیک در سراسر کشور  مدیریت ، هدایت و نظارت بر عملکرد مراکز پایانه  توانمندی ها

  ساماندهی و کنترل منابع مالی ، نیروی انسانی در مراکز 

 بررسی حوزه های کسب و کار و توانمندی مجموعه 

  شناسایی ، رصد و نظارت عملکرد رقبا 

  آشنایی به اصول مشتری مداری وcrm 
 

تهران  آزاد دانشگاه های کوچک سب و کارکمدیریت کارآفرینی مدیریت ارشد کارشناسی  تحصیالت

 شمال 

 کاربردی علمی دانشگاه – سازی تجاری مدیریت کارشناسی

 دانشگاه علمی کاربردی -کاردانی مدیریت کسب و کار 

پردیس بین الملل توسعه علوم و فنون فارابی شعبه  –گواهینامه سطح چهارم  مدیریت کسب و کار 

 اتحادیه اروپا 

 دانشگاه تهران -)ناتمام(مدیریت دولتی کارشناسی 

 
 

وابق س

 وهشی پژ

 رابطه کیفیت خدمات پایانه های فروشگاهی و وفاداری مشتریان ررسی ب -

 نمودن عوامل موثر بر کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیک دله م -

تفسیری عوامل موثر بر وفاداری مشتریان استفاده کننده از خدمات پایانه -سازی ساختاریدل م -

 های فروشگاهی 

مورد مطالعه  بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و توسعه کسب و کار در صنعت آبزیان ایران -

 شیالت استان تهران ) پایان نامه کارشناسی ارشد ( 

 

 

          

 

         Karen.bankmellat@mail.comail: Em      

: موبایل  09199195695                      

mailto:Karen.bankmellat@mail.com
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 ( 02/1395 –شرکت پرداخت الکترونیک سداد ؛ مدیر ناحیه ) تاکنون   تجربیات کاری

  4و ناحیه بررسی نقاط ضعف موجود در الیه پشتیبانی در ناحیه تهران ، البرز و جزیره کیش 

  برنامه ریزی جهت پوشش نقاط ضعف شناسایی شده 

 نیاز مطابق با شاخص های عملیاتی  جذب و تامین نیروی انسانی مورد 

  آموزش پرسنل در الیه های ستادی ، اداری و پشتیبان 

  تدوین ، کنترل و نظارت برنامه عملیاتی مراکز 
 

 اقدامات و دست آوردها : 

  ( کاهش میانیگین زمان ارائه خدمات موردیem  از )ساعت کاری  4ساعت به زیر  70 

  دوره بازدید  7طی   %96پایانه های منصوبه در منطقه به  %70افزایش بازدیدهای ادواری از 

  افزایش و بازنگری در محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل پشتیبان 

  ایجاد بستر علمی و هم افزایی تحت عنوان کافه پوز 

  پرسنل خصوصاً ایجاد انگیزه در سطوح عملیاتی  روحیه کار گروهی تقویت و افزایش 

 در خصوص پایانه های مجهول المکان ، مفقود و تعطیل  پیشنهاد و ارائه راهکار 

  پیشنهاد و ارائه راهکار در خصوص افزایش رضایتمندی و وفادار کردن پذیرندگان 

  پیشنهاد و ارائه فرایند مربوط به واحد ارزیابی پذیرندگان در جهت نگهداشت پذیرنده 

 

 ( 7/1388 – 02/1395 شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی؛ مدیر ناحیه)
 مدیریت و نظارت بر مراکز پشتیبانی پایانه های فروش الکترونیکی بانک ملت در سراسر کشور 

   تعامل و هم افزائی با مدیریت شعب بانک ملت در سراسر کشور در جهت گسترش و توسعه

 بازار

  بررسی عملکرد رقبا و شناسایی بازار های بکر 

 رد نیاز مدیریت و تامین نیروی انسانی در سطوح مو 

 حضور فیزیکی و بازرسی میدانی از حوزه های تحت نظر 

  مدیریت و رهبری در سطوح مختلف نحوه نظارت بر 

  با رویه ها و دستور العملهای مصوبمطابق اجرایی کنترل انجام امور 

  بررسی و ارزیابی درخواستهای ثبت شده پذیرندگان پایانه های فروش الکترونیک 

  کنترل و مدیریت در کارامد سازی پایانه های صفر تراکنش و ناکارآمد 

  کنترل و بررسی تخلفات پرسنل مراکز 
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  کنترل و بررسی شکایات پذیرندگان پایانه های فروش الکترونیک 

  کنترل تنخواه و مخارج انجام شده در مراکز 

 

 (5/7138 – 6/1388شرکت بهسامان ملت ؛ مدیر مرکز)
 عملکرد پشتیبانان رت بر مدیریت و نظا 

  نحوه پاسخگویی پرسنل  مرکز تماس،و کنترل  بخش مدیریت 

 بررسی و اسیب شناسی پایانه های ناکار آمد و موارد درخواستی جهت جمع آوری 

  کنترل و بررسی وضعیت توزیع رول 

  پیگیری موارد ارجاع شده از سمت ستاد و مدیریت شعب 

 خاص  پیگیری و اقدام جهت جذب مشتریان 

  آموزش و ارتقاء سطح کار گروهی در سطح پرسنل مرکز 

  پیگیری و ترویج نکات تاثیر گذار در ارتقاء سطح وفاداری پذیرندگان 

  نظارت و کنترل عملکرد مسئولین کارگاه و ایجاد فضای رقابتی 

   پیگیری مشکالت پرسنل مرکز تا حصول نتیجه 

  کار آمد ، ناکار آمد و در محدوده خطر ( بررسی و کنترل وضعیت پایانه های فروشگاهی ( 
 

 (10/1386 – 4/1387تماس ) مرکز سرپرست واحدشرکت بهسامان ملت ؛ 

  آموزش و نظارت بر نحوه تعامل با پذیرندگان 

  نظارت بر کار آمد سازی و تماس جهت فعال نمودن پایانه های ناکار آمد 

  به حضور فیزیکی پشتیبان  بر نحوه ثبت سرویسهای موردی و تشخیص نیاز نظارت 

  کنترل تراکنشهای موفق و ناموفق 

  راهنمایی پذیرندگان جهت استفاده از سرویسهای موجود 

  پیگیری انجام سرویسهای موردی ثبت شده در زمان مقرر 

  انتقال و ثبت شکایات پذیرندگان به واحد مربوطه 

  نظارت بر نحوه بایگانی مستندات و قرار دادهای پذیرندگان 

  ارزیابی عملکرد پشتیبانان از نظر کیفی 

  شناسایی صنوف پرتراکنش و فصلی 
 

 (01/1386 – 9/1386شرکت بهسامان ملت ؛ پشتیبان پایانه های فروش الکترونیک  )
 ارائه سرویس ادواری بصورت ماهانه به تمامی پایانه های تخصیص داده شده در بلوک 

  ساعت  24انجام سرویس موردی در کمتر از 
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  شناسایی و جمع آوری پایانه های ناکار آمد در صورت تایید مرکز 

  ) تشویق پذیرندگان جهت افزایش میزان کارکرد ) تعداد و مبلغ 

  و بازار یابی  پر تراکنششناسایی پذیرندگان 

  ارزیابی درخواستهای آماده جهت تعریف و نصب 

  تعامل با شعب جهت جذب مشتریان خاص 

 موجود جهت تشویق مشتریان  استفاده از شابلونهای 

  توزیع رول به تناسب مصرف و نیاز پذیرندگان 

  آموزش اطالع رسانی در خصوص خدمات الکترونیکی 

  رعایت نکات تاثیر گذار در افزایش اطمینان پذیرنده 

 پوشش و انجام سرویسهای موردی در بلوکهای هم جوار 

 


