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ابوطالب گرامی
 مدیر دپارتمان خدمات مدیریت ریسک شرکت توف نورد ایران قائم مقام مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران -مشاور طراحی و استقرار سیستم مدیر ریسک در سازمان های مختلف

 مدرس دورههای آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ،مدیریت ریسک پروژه و مدیریت قابلیتاعتماد در آکادمی توف نورد ایران
 مدرس دوره های آموزشی مدیریت ریسک در شرکت IMQ مدرس دورههای آموزشی مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت ریسک پروژه در مرکز مشاورهو آموزش مدیریت کیفیت
 مدرس دورههای آموزشی مدیریت ریسک سازمانی در انجمن حرفهای صنعت بیمه -ارزیاب مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران

 سر ممیز سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 ممیز سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001تحصيالت:

-

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  -گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی -دانشگاه تهران

سوابق کاری .:
سال  9312تاکنون

 مدیر پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت ریسک در شرکت کارگزاری بانک مسکن طراحی مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران در انجمن حرفه ای صنعت بیمه مشاور شرکت بیمه ملت در حوزه مدیریت ریسک سازمانی مشاور شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در حوزه مدیریت ریسک مشاور شرکت ملی خدمات انفورماتیک در حوزه مدیریت ریسک عضو اصلی پروژه "طراحی و استقرار نظام مدیریت ریسک شرکت مپنا" عضو کمیته علمی و فنی مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران داور و ارزیاب مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک ایران ترجمه کتاب استاندارد مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ایزو 00333ترجمه کتاب مدیریت ریسک به عنوان یکی از  01کتاب موسسهی چارتر لندن که به عنوانیکی از جدیدترین و مهمترین مراجع مدیریت ریسک در کشور انگلستان مطرح میباشد.
 ارزیابی شرکت بیمه رازی در سطح مقدماتی  0بلوغ مدیریت ریسک سازمانی ارزیابی شرکت بیمه کوثر در سطح مقدماتی  0بلوغ مدیریت ریسک سازمانی ارزیابی شرکت بیمه سامان در سطح مقدماتی  0بلوغ مدیریت ریسک سازمانی ارزیابی شرکت بیمه ما در سطح مقدماتی  0بلوغ مدیریت ریسک سازمانی1
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 طراحی و تدوین نقشه راه مدیریت پروژه در یکی از سازمانهای کشور طراحی و تدوین نقشه راه برای سه مرکز توسعه فناوری -طراحی فرآیندهای استراتژیک در یکی از صنایع سازمان هوافضا

 برگزاری  work shopبا عنوان " مدیریت ریسک کسب و کار با رویکرد استاندارد ایزو 00333" در دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع -بهمن ماه  -0031دانشگاه تهران
 برگزاری  work shopبا عنوان " ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک سازمانی " در سیزدهمینکنفرانس بین المللی مدیریت -دیماه  -0031مرکز همایشهای برج میالد

سال  9331تا 9319

 طراحی سیستم مدیریت ریسک پروژه های سیستمی سازمان هوافضا برنامه ریزی استراتژیک شرکت لیندو برنامه ریزی استراتژیک شرکت ملی صادرات گاز ایران -طراحی و استقرار سیستم مدیریت پایانه های فروش بانک اقتصاد نوین

سال  9333تا 9331

 تدوین ،تحلیل و مهندسی مجدد فرآیندهای بانک صنعت و معدن در بانک صنعت و معدن برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برنامه ریزی استراتژیک شرکت برق منطقه ای فارس تدوین  BPبرای شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در خصوص طرح استقالل شرکتهایتوزیع از برق منطقهای
 برنامه ریزی استراتژیک شرکت پخش Can Do سنجش رضایت مشتریان و انجام  BPRدر فرآیندهای مؤثر بر مشتریان با اهمیت در بنادرشهید رجایی و انزلی(سازمان بنادر و کشتیرانی)

 طرح پژوهشی با عنوان " تجزیه وتحلیل پروژههای بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک(مورد مطالعه در پروژههای پتروشیمی -پارس جنوبی ،الفین پنجم) " -دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.
 ویراستاری علمی کتاب " نقشه استراتژی :تبدیل داراییهای نامشهود به داراییهای مشهود "،نویسندگان :رابرت کاپالن و دیوید نورتون ،ترجمه حسین اکبری ،مسعود سلطانی و امیر ملکی.
گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
 تدوین و استقرار سیستم مدیریت فرآیند با استفاده از کارت امتیازی متوازن در پژوهشکدهسیستمهای دفاعی

 برگزاری بیش از  033دوره آموزشی کارگاهی مدیریت ریسک در سازمان ها و صنایع
مختلف (آکادمی توف نورد ایران ،شرکت نفت ایرانول ،شرکت یدکی موتور ایران ،سپاهان باتری،
نیلپر ،ایران اسپیرال ،شرکت مینو ،شرکت پاکسان ،شرکت سینره ،هواپیمایی یاس ،آفا شیمی،
صنایع شیمیایی اصفهان ،مدیریت درمان تأمین اجتماعی زنجان ،بیمارستان امید ابهر ،مرکز
تحقیقات خدمات انفورماتیک ،مپنا بویلر ،سیمان داراب ،سیمان سامان غرب ،سیمان آبیک،
2
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سینادارو ،شرکت لیکا ،پتروشیمی پارس ،پتروشیمی تبریز ،اپیک ،شرکت مخابرات تهران،
شرکت توربین های برق آبی (توبا) ،انجمن حرفهای صنعت بیمه ایران ،بیمه ملت ،بیمه کوثر ،بیمه
سینا ،شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران ،شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران،
صنایع تابعه ساصد ،صنایع تابعه سازمان هوافضا و )...

 برگزاری دوره آموزشی قابلیت اعتماد بر اساس استاندارد  IEC 60300:2003در
شرکت ایران تایر
 برگزاری بیش از  20دوره آموزشی کارگاهی طرح ریزی استراتژیک در سازمان ها و
شرکت های دولتی و خصوصی
 ارائه بیش از  03عنوان مقاله در کنفرانس های بین المللی برق ،مدیریت پروژه،
مهندسی صنایع و بازاریابی


ارائه سه مقاله  ISIدر حوزه مدیریت ریسک در ژورنال های زیر :
Computer & Industrial Engineering
Applied Mathematic
International Journal of civil Engineering

در سال های  7002تا 7000
چاپ و ارایه مقاله با عنوان " ارائه مدلی برای درنظرگیری وابستگی عدم قطعیتها
تخصص و

در شبببیهسببازی مونت کارلو به منظور بهبود فرآیند تحلیل کمی ریسببک پروژه" – به

توانمندیهای

عنوان مقاله برتر در سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه .ایران .تهران.

تخصصي:

 مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ( ISO/IEC 31000از منظر طراحی ،آموزش،
اجرا و پیادهسازی)
 تکنیک های ارزیابی ریسک بر مبنای استاندارد ( ISO/ IEC 31010از منظر آموزش،
اجرا و پیادهسازی)
 مدیریت ریسک پروژهها (از منظر آموزش ،اجرا و پیادهسازی)
 برنامه ریزی استراتژیک و تدوین نقشه استراتژی با استفاده از مدلهای فرد آر دیوید،
جان ام برایسون ،کارت امتیازی متوازن (از منظر آموزش ،اجرا و پیادهسازی)
 سیستم مدیریت فرآیندها (از منظر آموزش ،اجرا و پیادهسازی)
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)( (از منظر آموزش و اجراBusiness process Reengineering)  مهندسی مجدد
IEC 603000  مدیریت قابلیت اعتماد بر اساس استاندارد
EFQM  وOHSAS 18000 وISO 9000 
(System Engineering)  مهندسی سیستم

: عناوین مقاالت
 چاپ و ارایه مقاله با عنوان "برنامه ریزی تولید نیروگاه های کشور با استفاده از روش برنامه ریزی تولید

 تهران، ایران،سلسلهمراتبی" – بیستمین کنفرانس بین المللی برق
: چاپ مقاله با عنوان
"Using Extended Monte Carlo Simulation Method for Improvement of Risk
Management: Consideration of relationships between uncertainties", .
Volume 190, Issue 2, 15 July 2007, Pages 1492-1501

2332  در سال، "Applied Mathematics and Computation" ISI در ژورنال
: چاپ مقاله با عنوان
Safety Interval Analysis: A Risk-Based Approach to Specify Low-Risk Quantities of
Uncertainties for contractor’s Bid Proposals., Volume 56, Issue 1, February 2009, Pages 152156

2009 " در سالComputers & Industrial Engineering" ISI در ژورنال

: چاپ مقاله با عنوان
A Comprehensive Framework for Integrated Management of Opportunities and
Threats by Using System Dynamics., Volume 7, Number 3 (9-2009)
2009  در سالInternational Journal of Civil Engineering ISI در ژورنال
 محور به منظور تعیین مقادیر کمی- رویکردی ریسببک: چاپ مقاله با عنوان " تحلیل بازههای اطمینان

، ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه-"عدم قطعیتها برای تهیه پروپوزال مناقصبه
تهران
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 چاپ و ارایه مقاله با عنوان " ارائه مدلی برای درنظرگیری وابسببتگی عدم قطعیتها در شبببیهسببازی

مونبت کارلو به منظور بهبود فرآیند تحلیل کمی ریسببک پروژه" – به عنوان مقاله برتر در سببومین
کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه .ایران .تهران.
 چاپ مقاله با عنوان " ارایه مدل یکپارچه برای مدیریت سببد پروژههای سازمانهای پروژه -محور "-
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،ایران ،تهران.
 چاپ مقاله با عنوان " ارایه یک ساختار جامع شکست ریسک در پروژه های ساخت با بکارگیری کارت

امتیازی متوازن" ،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،ایران ،تهران.
 چاپ مقاله با عنوان " استقرار سیستم مدیریت فرآیند با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن (مورد

مطالعه در یک مرکز تحقیقاتی -صنعتی)" در اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژی با استفاده
از کارت امتیازی متوازن .ایران.
 چاپ و ارایه مقاله با عنوان" ارائه یک رویکرد پیشنهادی به منظور ارزیابی عملکرد عادالنه نمایندگیهای

یک شبکه توزیع؛ مطالعه موردی :یک شرکت شبکهای در ایران" در دومین کنفرانس بینالمللی
بازاریابی .ایران.
 چاپ و ارایه مقاله با عنوان " ارایه یک چارچوب جامع برای مدیریت یکپارچه ریسک ها (فرصتها
و تهدیدها) با استفاده از سیستم دینامیک" در چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه .ایران.
تهران
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