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 پیش گفتار

فدراسیونی جهانی متشکل از نهاد های استاندارد ملی )اعضای  استاندارد( ایزو)سازمان بین المللی

تهیه استاندارد های بین المللی معموال از طریق کمیته های فنی سازما ن ایزو سازمان ایزو( است.

انجام میشود.هر یک از اعضای کمیته فنی که بسته به عالقه کمیته را تشکیل داده اند میتوانند در 

 در نیز ، ISO با ارتباط در ، دولتی غیر و دولتی ، المللی بین های ازمانس آن کمیته شرکت کنند.

 المللی ینب کمیسیون با الکتروتکنیک استانداردسازی موارد کلیه در ایزو کنند. می شرکت کار این

 میکند. نزدیکی همکاری( IEC) الکتروتکنیک

 تهگرف نظر در آن بیشتر نگهداری برای که مواردی و سند این تهیه برای شده استفاده روش های

است. قسمت اول: باید به تمامی معیار  شده داده شرح ISO / IEC های دستورالعمل در است شده

 های مختلف تایید شده برای اسناد ایزو توجه شود.این مدرک مطابق با قوانین تنظیم بخشنامه

( دیده www.iso.org/directives)قسمت دوم: در قسمت است. شده تهیه ISO / IEC های

 شود.

 باشد. اختراع ثبت حق بحث است توجه شود که برخی از عناصر این مدرک ممکن است ممکن

 هرگونه جزئیات. داشت نخواهد را اختراع ثبت حقوق این همه یا و یک شناسایی مسئولیت ایزو

 ISO لیست در یا/  و مقدمه بخش در ، باشد شده شناسایی سند تهیه طی در که اختراع ثبت حق

 ( www.iso.org/patents) .است شده دریافت اختراع ثبت های اعالمیه

 رنظ در کاربران متقاید برای که است اطالعاتی ، شود می استفاده سند این در که تجاری نام هر

 نیست. ای کننده تأیید و است شده گرفته

 ISO خاص اصطالحات و اصطالحات معنای ، استانداردها داوطلبانه ماهیت مورد در توضیح برای

 تجارت سازمان اصول در ISO پیروی به مربوط اطالعات همچنین و انطباق ارزیابی با رابطه در

کنید.  به لینک زیر مراجعه( TBT) تجارت فنی موانع در( WTO) جهانی

(www.iso.org/foreword.html) 
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 است. شده تهیه ریسک مدیریت ، ISO / TC 262 فنی کمیته توسط سند این

 و لغو است را شده اصالح فنی نظر از که را( ISO 31000: 2009) اول نسخه دوم نسخه این

 .کند می جایگزین

 :است زیر شرح به قبلی نسخه با مقایسه در اصلی تغییرات

 است. آن موفقیت اصلی معیارهای که ، ریسک مدیریت اصول بررسی -

 ریتمدی شروع با ، ریسک یکپارچه سازی مدیریت و عالی مدیریت توسط رهبری کردن برجسته -

 سازمان.

 می دجدی تحلیل و دانش ، تجارب اینکه به توجه با ، ریسک مدیریت ماهیت بر بیشتر تأکید -

 .شود فرآیند از مرحله هر در ها کنترل و اقدامات ، فرآیند عناصر در نظر تجدید به منجر تواند

هماهنگ کردن  برای باز های سیستم مدل پایداری بر بیشتر تمرکز با مطالب کردن تر ساده -

 محتوا. و نیازها
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 مقدمه

 موارد هب دستیابی و تنظیم ، گیری تصمیم ، ریسکها مدیریت با که است افرادی برای سند این

 .کنند می محافظت و ارزش ایجاد سازمان در عملکرد بهبود و اعتراضی

 موفقیت عدم که هستند روبرو داخلی و بیرونی تأثیرات و عوامل با ها اندازه و انواع با ها سازمان

 .کند می مشخص اهدافشان به رسیدن در را آنها

 و اهداف به دستیابی ، استراتژی تعیین در سازمانها به و است تکراری امری ریسک مدیریت

 .کند می کمک آگاهانه گیری تصمیم

 سطوح همه در سازمان مدیریت نحوه برای و است رهبری و مدیریت از بخشی ریسک مدیریت

 .کند می کمک مدیریت های سیستم بهبود به امر این. است اساسی

 می املش را ذینفعان با تعامل و است سازمان با مرتبط فعالیتهای کلیه از بخشی ریسک مدیریت

 .شود

 ار فرهنگی عوامل و انسانی رفتارهای جمله از ، سازمان درونی و بیرونی ساختار ، ریسک مدیریت

 .گیرد می نظر در

نشان داده  0در نمودار  سند این در شده بیان فرآیند و چارچوب ، اصول بر مبتنی ریسک مدیریت

 ، باشد داشته وجود سازمان در جزئی یا کامل طور به قبل از است ممکن ها مؤلفه این شده است.

 و رمؤث ، کارآمد ریسک مدیریت تا باشند بهبود یا هماهنگی به نیاز آنها است ممکن ، حال این با

 .باشد سازگار
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 فرآیند و چارچوب ، اصول -0نمودار 

 

 راهنما-مدیریت ریسک

 دامنه کاربرد 1

 این از استفاده. دهد می ارائه سازمانها ریسک مدیریت مورد در هایی راهنمایی سند این

 .کرد تنظیم آن زمینه ی و سازمان هر در توان می را ها دستورالعمل
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 ای صنعت مخصوص و دهد می ارائه را ریسک نوع هر مدیریت برای مشترک رویکرد یک سند این

 .نیست بخش

 از فعالیتی هر برای تواند می و گیرد قرار استفاده مورد سازمان زندگی طول در تواند می سند این

 .باشد استفاده قابل سطوح همه در گیری تصمیم جمله

 مراجع قانونی 2

 .ندارد وجود سند این در قانونی مرجع هیچ

 اصطالحات و تعاریف 3

 .شود می اعمال زیر تعاریف و اصطالحات ، سند این اهداف برای

ISO و IEC زیر های آدرس در سازی استاندارد در استفاده برای را اصطالحات های داده پایگاه 

 :کنند می حفظ

  http://www.iso.org/obp قرار دارد در: ISO آنالین مرور فرم پلت -

- IEC Electropedia :قرار دارد در http://www.electropedia.org 

 ریسک  3.1

 یا احتمال انجام نشدن کاری. اهداف در اطمینان عدم تأثیر

 و باشد دو هر یا منفی ، مثبت تواند می امر این. است انتظارات از انحراف اثر: ورود برای 0 تبصره

 نتیجه گیری کند. یا ایجاد ، بیاورد وجود به تهدیدها را و فرصتها تواند می

 سطوح در و باشند داشته مختلفی های بندی دسته و ها جنبه توانند می اهداف: ورود برای 2 نکته

 .هستند اجرا قابل مختلف

(. 0.3بالقوه ) . رویدادهای(0.3) شود می بیان خطر منابع نظر از معموالً خطر: ورود برای 0 نکته

 (.0.3آنها ) احتمال (. و0.3آنها ) عواقب

 مدیریت ریسک 3.2
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 .(0.0ریسک ) به توجه با سازمان کنترل و هدایت برای هماهنگ فعالیتهای

  ذینفع 3.3

 را خود یا گرفته اند و قرار تأثیر تحتیا  بگیرند قرار تأثیر تحت توانند می که سازمانهایی یا شخص

 .دهند قرار تأثیر فعالیت یا تصمیم اثر در

 .ودش استفاده "ذینفع" برای جایگزینی عنوان به تواند می "ذینفع" اصطالح: ورود برای 0 تبصره

 ریسک منبع 3.3

 (.0.0دارد ) را ریسک ایجاد پتانسیل ترکیبی صورت به یا تنهایی به که عنصری

 رویداد 3.3

 شرایط. از خاصی مجموعه تغییر یا وقوع

و  علت چندین تواند می و باشد داشته شرایط چند یا یک تواند می رویداد یک: ورود برای 0 نکته

 .(0.3باشد ) داشته شرایط وقوع

 ای نیفتد اتفاق رود می انتظار که باشد چیزی تواند می همچنین رویداد یک: ورود برای 2 نکته

 .دهد رخ رود نمی انتظار که چیزی

 .باشد ریسک منبع تواند می رویداد یک: ورود برای 0 نکته

 نتیجه 3.6

 تاثیر عوامل. (0.3رویداد ) یک نتیجه

 یا مستقیم اثرات تواند می و باشد نامشخص یا مشخص تواند می پیامد: ورود برای 0 تبصره

 .باشد داشته عوامل منفی بر یا مثبت غیرمستقیم

 .کرد بیان کمی یا کیفی نظر از توان می را پیامدها: ورود برای 2 نکته

 یابد. افزایش تجمعی و اثرات مستقیم طریق از تواند می پیامد هر: ورود برای 0 تبصره
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 احتمال 3.3

 چیزی. وقوع احتمال

 به اشاره برای "likelihood " کلمه از (،0.2) ریسک مدیریت اصطالحات در: ورود برای 0 تبصره

 ،تعریف کمی یا کیفی ، غیرمستقیم و موضوعی ، کاربردیهمجنین  .است شده استفاده احتمال

 یا احتمال یک مانند) ریاضی یا عمومی اصطالحات از استفاده با و شده تعیین یا گیری اندازه

 .است شده توصیف( خاص زمانی دوره یک در فرکانس

 در. ندارد مستقیم معادل زبانها از بعضی در "likelihood " انگلیسی اصطالح: ورود برای 2 نکته

 "انگلیسی  در ، حال این با .شود می استفاده اغلب "probability " اصطالح معادل ، عوض

probability" ًاصطالحات در ، بنابراین. شود می تعبیر ریاضی اصطالح یک عنوان به غالبا 

 گسترده تعبیر همان باید که شود می استفاده منظور این به "likelihood " از ، ریسک مدیریت

 .باشد داشته ، دارد انگلیسی از غیر به زبانها از بسیاری در "احتمال" اصطالح که را ای

 کنترل 3.3

 (.0.0کند ) می اصالح یا و حفظ را که ریسک گیری اندازه

 ای و شرایط سایر یا عمل ، دستگاه ، مشی خط ، فرآیند هر فقط شامل کنترل: ورود برای 0 نکته

 .شود نمی محدود ، شوند می ریسک اصالح یا حفظ باعث که دیگری اقدامات

 .باشد نداشته را شده فرض یا شده اصالح اثر همیشه کنترل است ممکن: ورود برای 2 نکته

 

  اصول 3

 نوآوری ، بخشد می بهبود را عملکرد این. است ارزش از محافظت و ایجاد ریسک مدیریت از هدف

 .کند می پشتیبانی اهداف به دستیابی از و کند می تشویق را
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راهنمایی هایی در مورد خصوصیات موثر و کارآمد ارائه میدهد.  2اصول بیان شده در نمودار 

 آن ارزش ارتباط خود را تعیین میکند. هدف و هدف توضیح و خود ارزش ارتباط ، ریسک مدیریت

 ایجاد هنگام در باید و است ریسک مدیریت اساس و پایه اصول آن ، این هدف و قصد توضیح و

 یک تواند می اصول شود. این گرفته نظر در سازمان ریسک مدیریت فرآیندهای و چارچوب

 .باشد شما اختیار در بتواند تا باشد توانمند راهکار سازمان
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بهبود 
مستمر

عوامل 
انسانی و 
فرهنگی

پوشش 
دادن
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جامع

پویا
شخصی 
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 اصول-2نمودار 

 

 است: توضیح قابل زیر شرح به و دارد نیاز 2عناصر نمودار  به مؤثر ریسک مدیریت

 .است سازمانی های فعالیت کلیه از ناپذیر جدایی بخشی ریسک یکپارچه مدیریت( الف
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 و اوممد نتایج به ریسک مدیریت برای جامع و یافته ساختار رویکرد یک جامع و یافته ساختار( ب

 .کند می کمک مقایسه قابل

 و بیرونی متن با متناسب منحصر به فرد و ریسک مدیریت فرآیند و چارچوب شخصی سازی( ج

 .است سازمان این فعالیتهای به مربوط سازمان داخلی

 برداشت و ها دیدگاه ، دانش شود می باعث ذینفعان موقع به و مناسب مشارکت بودن فراگیر( د

 .شود می آگاهانه ریسک مدیریت و آگاهی بهبود به منجر امر این. شود گرفته نظر در آنها های

 یرتغی ، ظهور توانند می پویاریسک های  ، سازمان یک داخلی و بیرونی های زمینه در تغییر با( ه

 را وقایع و تغییرات آن به پاسخ و تصدیق ، تشخیص ، بینی پیش ریسک مدیریت. شوند ناپدید یا

 .دهد می انجام موقع به و مناسب موقع به

 و فعلی و تاریخی اطالعات بر مبتنی ریسک مدیریت های ورودی دسترس در اطالعات بهترین( و

 به مربوط های قطعیت عدم و ها محدودیت صریحاً ریسک مدیریت. است آینده انتظارات همچنین

 دسترس در و واضح ، موقع به باید اطالعات. گیرد می نظر در را انتظاراتی و اطالعات چنین

 .باشد مربوط ذینفعان

 های جنبه همه بر توجهی قابل طور به انسانی فرهنگ و رفتار فرهنگی و انسانی عوامل( ی

 .گذارد می تأثیر مرحله و سطح هر در ریسک مدیریت

 .یابد می بهبود مداوم بطور تجربه و یادگیری با ریسک مدیریت مستمر بهبود( ح

 

 چارچوب 3

 عمومی 3.1

 و فعالیتها در ریسک مدیریت ادغام در سازمان به کمک ، ریسک مدیریت چارچوب از هدف

 تصمیم جمله از سازمان اداره در آن ادغام به ریسک مدیریت اثربخشی است. مهم کارکردهای

 .دارد عالی مدیریت ویژه به ذینفعان از حمایت به نیاز امر این. دارد بستگی گیری
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 در ریسک مدیریت بهبود و ارزیابی ، اجرای ، طراحی ، سازی یکپارچه شامل چارچوب توسعه

 .دهد می نشان را چارچوب یک های مؤلفه 0نمودار .باشد می سازمان

 

بهبود

ارزیابیپیاده سازی

یکپارچه

طراحی

رهبری و تعهد

       

 چارچوب -0نمودار 

 ار شکاف هرگونه ، کند ارزیابی را خود موجود ریسک مدیریت فرآیندهای و ها شیوه باید سازمان

 .کند بررسی چارچوب در را ها شکاف آن و کرده ارزیابی

 .شود تنظیم سازمان نیازهای با متناسب باید یکدیگر با کار نحوه و چارچوب های مؤلفه

 تعهد و رهبری 3.2

 ریسک مدیریت که کنند حاصل اطمینان باید ، لزوم صورت در ، نظارت و مدیریت عالی نهادهای

 :دهد نشان را خود تعهد و رهبری باید و شده ادغام سازمانی فعالیتهای کلیه در
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 .چارچوب های مؤلفه کلیه اجرای و سازی شخصی -

 .کند ایجاد را عمل دوره یا برنامه ، ریسک مدیریت رویکرد که سیاستی یا بیانیه صدور -

 .ریسک مدیریت به الزم منابع اختصاص از اطمینان -

 .سازمان داخل در مناسب سطوح در پاسخگویی و مسئولیت ، اختیار تعیین -

 :تا کند می کمک سازمان به این

 .کنید هماهنگ خود فرهنگ و استراتژی ، اهداف با را ریسک مدیریت -

 .آن داوطلبانه تعهدات همچنین و ، تعهدات کلیه به رسیدگی و شناختن رسمیت به -

 ایجاد ، شود ایجاد ریسک معیارهای تدوین هدایت برای است ممکن که را ریسکی نوع و میزان -

 .شوند می ابالغ آن ذینفعان و سازمان به آنها که کند حاصل اطمینان یا کند

 کنید. ابالغ آن ذینفعان و سازمان به را ریسک مدیریت ارزش -

 خطرات. بر منظم نظارت ترویج -

 .است سازمان با متناسب با متناسب ریسک مدیریت چارچوب که شود حاصل اطمینان -

 بر نظارت برای نظارتی نهادهای که حالی در است پاسخگو ریسک مدیریت برای ارشد مدیریت

 :است نیاز مورد یا و رود می انتظار اغلب ، مقابل در اجساد. هستند پاسخگو ریسک مدیریت

 فتهگر درنظر کافی اندازه به سازمان فعالیتهای تنظیم هنگام خطرات که کنید حاصل اطمینان -

 .است شده

 .کنید درک خود اهداف به دستیابی در را سازمان روی پیش ریسک -

 جراا عملی و مؤثر بطور ریسکهایی چنین مدیریت برای هایی سیستم که شود حاصل اطمینان -

 شوند. می

 .است مناسب سازمان اهداف با متناسب ریسک چنین که کنند حاصل اطمینان -
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 شده ابالغ درستی به آنها مدیریت و خطرات چنین مورد در اطالعات که کنید حاصل اطمینان -

 .است

 یکپارچه 3.3

 ، هدف به بسته ساختارها. دارد بستگی متن و سازمانی ساختار درک به ریسک مدیریت ادغام

 می مدیریت سازمان ساختار از قسمت هر در ریسک. است متفاوت سازمان پیچیدگی و اهداف

 .دارند عهده بر را ریسک مدیریت مسئولیت سازمان یک در افراد همه. شود

 برای را نیاز مورد اقدامات و فرایندها ، قوانین و آن درونی و خارجی روابط ، سازمان سیر حکومت

 و استراتژی به را دولت گیری جهت مدیریت ساختارهای. کند می راهنمایی خود هدف به رسیدن

 می تبدیل مدت طوالنی دوام و پایدار عملکرد مطلوب سطح به دستیابی برای مرتبط فعالیتهای

 اپذیرن جدایی اجزای ، سازمان در ریسک مدیریت پذیری ریسک و پذیری مسئولیت تعیین. کنند

 .است سازمان اداره در

 هنگفر و نیازها با متناسب باید و است مستمر و پویا فرایند یک سازمان در ریسک مدیریت ادغام

 ، تعهد و رهبری ، حاکمیت ، سازمانی اهداف از بخشی باید ریسک مدیریت. شود تنظیم سازمان

 .باشد عملیات و اهداف ، استراتژی

 طراحی 3.3

 آن زمینه و سازمان درک 3.3.0

 و بررسی را خود درونی و بیرونی زمینه باید ، ریسک مدیریت چارچوب طراحی هنگام سازمان

 .کند درک

 :شود نمی محدود موارد این به اما ، شود شامل است ممکن سازمان بیرونی زمینه بررسی

 زیست و اقتصادی ، فناوری ، مالی ، نظارتی ، حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی عوامل -

 .محلی یا ای منطقه ، ملی ، المللی بین از اعم محیطی

 سازمان. اهداف بر مؤثر کلیدی گرایشهای و محرکها -
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 خارجی. ذینفعان انتظارات و نیازها ، ها ارزش ، ادراک ، روابط -

 پیمانکاری. تعهدات و روابط -

 .ها وابستگی و ها شبکه پیچیدگی -

 :شود نمی محدود موارد این به اما ، شود شامل است ممکن سازمان داخلی بستر بررسی

 ارزشها. و رسالت ، بینش -

 .ها پاسخگویی و ها نقش ، سازمانی ساختار ، حاکمیت -

 سیاستها. و فعالیتها ، استراتژی -

 سازمان. فرهنگ -

 سازمان. توسط شده تصویب های مدل و ها دستورالعمل ، استانداردها -

 ، مردم ، زمان ، سرمایه مثال عنوان به) شوند درک دانش و منابع نظر از که هایی قابلیت -

 (.ها فناوری و ها سیستم ، فرآیندها ، معنوی مالکیت

 .اطالعات جریان و اطالعاتی های سیستم ، ها داده -

 .آنها های ارزش و ها برداشت گرفتن نظر در با داخلی ذینفعان با روابط -

 پیمانکاری. تعهدات و روابط -

 .ارتباطات و متقابل های وابستگی -

 کنید بیان را ریسک مدیریت تعهد  3.3.2

 از ریسک مدیریت به را خود مستمر تعهد باید ، لزوم صورت در ، نظارت و مدیریت عالی نهادهای

 مدیریت به را سازمان تعهد و اهداف روشنی به که دیگر اشکال یا بیانیه ، سیاست یک طریق

 نمی محدود موارد این به اما ، شود شامل باید تعهد. کنند بیان و بیان ، دهد می نشان ریسک

 :شود
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 آن. دیگر های سیاست و اهداف با پیوند و ریسک مدیریت برای سازمان هدف -

 سازمان. عمومی فرهنگ در ریسک مدیریت ادغام به نیاز تقویت -

 .گیری تصمیم و تجارت اصلی فعالیتهای در ریسک مدیریت ادغام رهبری -

 .ها پاسخگویی و ها مسئولیت ، مقامات -

 الزم. منابع تهیه -

 متناقض. اهداف با برخورد نحوه -

 سازمان. عملکرد های شاخص در دهی گزارش و گیری اندازه -

 .بهبود و بازبینی -

 .شود ابالغ ذینفعان به و سازمان یک در باید لزوم صورت در ، ریسک مدیریت تعهد

 پذیری مسئولیت و ها مسئولیت ، مسئوالن ، سازمانی های نقش تعیین 3.3.3

 ، مقامات که کنند حاصل اطمینان باید ، لزوم صورت در ، نظارت و مدیریت ارشد دستگاههای

 متما در ، ریسک مدیریت با رابطه در مربوطه های نقش به مربوط های مسئولیت و ها مسئولیت

 :باید و شود می ابالغ آنها به و شده واگذار سازمان سطوح

 .است اصلی مسئولیت یک ریسک مدیریت که کنید تأکید -

 اییشناس( ریسک صاحبان) دارند را ریسک مدیریت مسئولیت و پذیری مسئولیت که را افرادی -

 .کنید

 منابع تخصیص 3.3.3

 مدیریت برای مناسب منابع تخصیص باید ، لزوم صورت در ، نظارت و مدیریت عالی نهادهای

 :شود نمی محدود موارد این به اما ، شود شامل تواند می که ، کنند تضمین را ریسک

 مهارت. و تجربه ، ها مهارت ، افراد -
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 .گیرند می قرار استفاده مورد ریسک مدیریت برای که سازمانی ابزارهای و روشها ، فرایندها -

 مستند. مراحل و مراحل -

 دانش. و اطالعات مدیریت های سیستم -

 .آموزشی و ای حرفه توسعه نیازهای -

 .دهد قرار توجه مورد را موجود منابع مورد در موجود محدودیتهای و منابع باید سازمان

 مشاوره و ارتباط برقراری 3.3.3

 یک ، ریسک مدیریت از مؤثر استفاده در تسهیل و چارچوب این از حمایت منظور به باید سازمان

 با اطالعات گذاری اشتراک به شامل ارتباطات. کند ایجاد مشاوره و ارتباطات در مصوب رویکرد

 انتظار این با بازخورد مورد در کنندگان مشارکت شامل همچنین مشاوره. است هدفمند مخاطبان

 و ارتباطات و محتوا و روشها. باشد داشته نقش دیگر های فعالیت یا ها گیری تصمیم در که است

 .باشد ذینفعان انتظارات کننده منعکس لزوم صورت در باید مشاوره

 گذاری اشتراک به و سنتز ، آوری جمع ، آوری جمع از و باشد موقع به باید مشاوره و ارتباطات

 پیشرفت و شود می ارائه بازخورد و شود حاصل اطمینان ، مناسب صورت به ، مربوطه اطالعات

 .شود می حاصل هایی

 سازی پیاده 3.3

 :توسط را ریسک مدیریت چارچوب باید سازمان

 منابع. و زمان جمله از مناسب ای برنامه تدوین -

 چه توسط و سازمان سراسر در تصمیمات مختلف انواع چگونه و زمان ، کجا کردن مشخص -

 شود. می گرفته کسانی

 .لزوم صورت در اجرا قابل گیری تصمیم فرآیندهای اصالح -

 .تاس شده عملی و فهمیده روشنی به ریسک مدیریت برای سازمان ترتیبات اینکه از اطمینان -
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 می قادر را سازمانها امر این. است ذینفعان آگاهی و تعامل مستلزم چارچوب آمیز موفقیت اجرای

 حاصل اطمینان حال عین در ، کنند برطرف را گیری تصمیم در اطمینان عدم صراحت به تا سازد

 .ودش گرفته نظر در آن بروز هنگام در تواند می آن متعاقب یا جدید اطمینان عدم هرگونه که کنند

 فرایند که کرد خواهد تضمین ، شده اجرا و طراحی صحیح طور به ریسک مدیریت چارچوب

 ییراتتغ و است گیری تصمیم جمله از سازمان سراسر در فعالیتها کلیه از بخشی ریسک مدیریت

 .شود می ضبط کافی اندازه به داخلی و خارجی های زمینه در

 ارزیابی 3.5

 :باید سازمان ، ریسک مدیریت چارچوب اثربخشی ارزیابی برای

 شاخص ، اجرای های برنامه ، هدف برابر در را ریسک مدیریت چارچوب عملکرد ای دوره بطور -

 .کنید گیری اندازه خود انتظار مورد رفتار و ها

 .خیر یا است مناسب سازمان اهداف به دستیابی از حمایت برای آیا اینکه تعیین -

 بهبود 3.3

 بودن سازگار 3.3.1

 و خارجی تغییرات تا کند سازگار و رصد را ریسک مدیریت چارچوب مداوم طور به باید سازمان

 .بخشد بهبود را خود ارزش تواند می سازمان ، کار این انجام با. کند برطرف را داخلی

 بهبود مستمر 3.3.2

 نحوه و ریسک مدیریت چارچوب اثربخشی و کفایت ، بودن مناسب مستمر طور به باید سازمان

 .ببخشد بهبود را ریسک مدیریت فرآیند ادغام

 را خود وظایف و ها برنامه باید سازمان ، شوند می مشخص بهبودی فرصتهای یا شکافها که آنجا از

 ، رااج از پس. دهد اختصاص هستند پاسخگو برنامه اجرای برای که کسانی به را آنها و کند تدوین

 .باشد داشته نقش ریسک مدیریت تقویت در باید ها پیشرفت این
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 . فرآیند 5

 عمومی  5.1

 های فعالیت به ها رویه و ها رویه ، ها سیاست از منظم استفاده شامل ریسک مدیریت فرایند

 و ضبط ، بررسی ، نظارت ، ،ریسک معالجه ، ارزیابی ، ارزیابی و زمینه ایجاد ، مشاوره و ارتباط

 است. شده داده نشان زیر شکل در روند این. دهی گزارش

 

محتوا-محدوده-شاخص

بررسی ریسک

شناسایی ریسک
آنالیز ریسک

ارزیابی ریسک

درمان ریسک

مشاوره و 
ارتباط

پایش و 
بازنگری

ثبت و گزارش گیری

       

 فرآیند-3نمودار

 ، تارساخ در و باشد گیری تصمیم و مدیریت از ناپذیر جدایی جزئی باید ریسک مدیریت فرایند

 یا برنامه ، عملیاتی ، استراتژیک سطوح در توان می. شود یکپارچه سازمان فرآیندهای و عملیات

 .کرد استفاده ای پروژه یا
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 ابیدستی برای که داد قرار سازمان یک در را ریسک مدیریت فرآیند کاربردهای از بسیاری توان می

 سازی سفارشی ، شوند می اعمال آن در که داخلی و بیرونی های زمینه با متناسب و اهداف به

 .اند شده

 .شود هگرفت نظر در ریسک مدیریت فرآیند طول در باید انسان فرهنگ و رفتار متغیر و پویا ماهیت

 .است تکرارآمیز عمل در اما ، شود می ارائه متوالی صورت به اغلب ریسک مدیریت فرایند اگرچه

 مشاوره و ارتباط 5.2

 رد که است مبنایی ، ریسک درک در ذیربط ذینفعان به کمک ، مشاوره و ارتباط برقراری از هدف

 و آگاهی ارتقاء دنبال به ارتباطات. است خاص اقدامات به نیاز دالیل و شود می گیری تصمیم آن

 پشتیبانی برای اطالعات و بازخورد آوردن دست به شامل مشاوره که حالی در ، است ریسک درک

 و بودن محرمانه گرفتن نظر در با باید دو این بین نزدیک هماهنگی. است گیری تصمیم از

 ، موقع به ، واقعی اطالعات تبادل ، افراد خصوصی حریم حقوق همچنین و اطالعات یکپارچگی

 .کند تسهیل را فهم قابل و دقیق ، مرتبط

 ریسک مدیریت مراحل مراحل کلیه در باید داخلی و خارجی مناسب ذینفعان با مشورت و ارتباط

 .شود انجام

 :هدف با مشاوره و ارتباطات

 .کنید جمع ریسک مدیریت فرآیند از مرحله هر برای را تخصص مختلف های زمینه -

 نظرات ، ها ریسک ارزیابی هنگام و خطر معیارهای تعیین هنگام که کنید حاصل اطمینان -

 .است شده گرفته نظر در مختلفی

 .گیری تصمیم و ریسک نظارت تسهیل برای کافی اطالعات ارائه -

 .کنید ایجاد دارند قرار ریسک معرض در که افرادی بین در مالکیت و بودن فراگیر حس ایجاد -

 معیارها و زمینه ، دامنه 5.3
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 عمومی 5.3.1

 سنجی امکان ، ریسک مدیریت فرایند کردن سفارشی ، معیارها و زمینه ، دامنه تعیین از هدف

 و روند دامنه تعریف شامل معیارها و زمینه ، دامنه. است ریسک مناسب درمان و ریسک موثر

 .است داخلی و بیرونی های زمینه درک

 دامنه تعریف 5.3.2

 .کند تعریف را خود ریسک مدیریت فعالیتهای دامنه باید سازمان

 ، استراتژیک مثال عنوان به) مختلف سطوح در است ممکن ریسک مدیریت فرایند که آنجا از

 ، نظر مورد دامنه مورد در که است مهم ، شود اعمال( ها فعالیت سایر یا پروژه ، برنامه ، عملیاتی

 سازمانی. فعالیتهای با آنها هماهنگی و شود گرفته نظر در مربوطه موضوعات سازی شفاف

 :است زیر موارد شامل مالحظات ، رویکرد ریزی برنامه هنگام

 .شود اتخاذ باید که تصمیماتی و اهداف -

 .شود می برداشته مرحله این در که مراحلی از انتظار مورد نتایج -

 .خاص موارد و موارد ، مکان ، زمان -

 مناسب. ریسک ارزیابی فنون و ابزارها -

 .شود می نگهداری سوابق و ها مسئولیت ، نیاز مورد منابع -

 .ها فعالیت و فرایندها ، ها پروژه سایر با روابط -

 داخلی و خارجی محتوای 5.3.3

 ودخ اهداف به دستیابی و تعریف دنبال به سازمان آن در که است محیطی داخلی و بیرونی بستر

 .است
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 یم فعالیت سازمان آن در که داخلی و بیرونی محیط درک از باید ریسک مدیریت فرایند زمینه

 در کریس مدیریت فرآیند که باشد فعالیتی خاص محیط کننده منعکس باید و شود ایجاد ، کند

 .شود می اعمال آن

 :زیرا است مهم زمینه درک

 .گیرد می صورت سازمان فعالیتهای و اهداف چارچوب در ریسک مدیریت -

 .باشند ریسک منبع توانند می سازمانی عوامل -

 .باشد ارتباط در کلی طور به سازمان اهداف با است ممکن ریسک مدیریت فرایند دامنه و هدف -

مدیریت ریسک را بوجود می آورد با توجه به سازمان باید زمینه های بیرونی و داخلی فرآیند 

  (3.3.0عوامل ذکرشده در )

 خطر معیارهای تعیین 5.3.3

 یا اشدب داشته وجود است ممکن که ریسکی نوع و میزان اعتباری فعالیتهای به نسبت باید سازمان

 از حمایت و ریسک اهمیت ارزیابی برای معیارهایی باید همچنین. کند مشخص را نیست

 بقمنط ریسک مدیریت چارچوب با باید ریسک معیارهای. کند تعریف گیری تصمیم فرآیندهای

 ، ها ارزش باید ریسک معیارهای .شود تنظیم نظر مورد فعالیت خاص دامنه و هدف با و شده

 مدیریت مورد در باشد سازگار ها بیانیه و ها سیاست با و کند منعکس را سازمان منابع و اهداف

 .شود تعریف ذینفعان دیدگاههای و سازمان تعهدات گرفتن نظر در با باید معیارها این. ریسک

 در و ندهست پویا ، شوند تعیین ریسک ارزیابی فرایند ابتدای در باید ریسک معیارهای که حالی در

 .گیرند قرار اصالح و بازبینی مورد مداوم بطور باید لزوم صورت

 :شود گرفته نظر در باید زیر موارد ، ریسک معیارهای تعیین برای

 گذارندب تأثیر غیرمستقیم فعالیتهای و نتایج بر توانند می که هایی قطعیت عدم نوع و ماهیت -

 (.نامشخص هم و ملموس هم)
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 شوند. می گیری اندازه و تعریف احتمال هم و( منفی و مثبت) عواقب چگونه -

 زمان. با مرتبط عوامل -

 ها. گیری اندازه از استفاده در قوام -

 .ریسک سطح تعیین نحوه -

 شود. می گرفته نظر در متعدد خطرات توالی و ترکیب نحوه -

 سازمان. ظرفیت -

 ریسک ارزیابی 5.3

 عمومی  5.3.1

 .است ریسک ارزیابی و ریسک تحلیل ، ریسک شناسایی کلی روند ریسک ارزیابی

 نظرات و دانش و شود انجام مشارکتی و تکراری ، سیستماتیک بصورت باید ریسک ارزیابی

 ستفادها بیشتر تحقیق با لزوم صورت در ، موجود اطالعات بهترین از باید. کند ترسیم را ذینفعان

 .کند

 خطر شناسایی 5.3.2

 سازمان به تواند می که است ریسک ها توصیف و شناسایی ، یافتن ، ریسک شناسایی از هدف

 شناسایی در روز به و مناسب ، مرتبط اطالعات. شود خود اهداف به دستیابی مانع یا کند کمک

 .است مهم خطرات

 تاس ممکن که هایی قطعیت عدم شناسایی برای را ها تکنیک از وسیعی طیف تواند می سازمان

 در دبای عوامل این بین رابطه و زیر عوامل. کند استفاده ، دهند قرار تأثیر تحت را هدف چند یا یک

 :شود گرفته نظر

 . ریسک ملموس و ریسک منابع -

 وقایع. و علل -
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 فرصت. و تهدید -

 .ها قابلیت و ها پذیری آسیب -

 .داخلی و بیرونی زمینه در تغییر -

 ظهور. حال در ریسک های شاخص -

 منابع. و ها دارایی ارزش و ماهیت -

 .اهداف بر آنها تأثیر و عواقب -

 اطالعات. اطمینان قابلیت و دانش محدودیت -

 زمان. با مرتبط عوامل -

 .درگیر افراد عقاید و مفروضات ، تعصبات -

 داشت رنظ در باید. نه یا باشد آن کنترل تحت آنها منابع چه ، کند شناسایی را ریسک باید سازمان

 هایپیامد انواع به منجر است ممکن که ، باشد داشته وجود نتیجه نوع یک از بیش است ممکن که

 .شود نامشهود یا ملموس

 ریسک تحلیل 5.3.3

 سطح ، لزوم صورت در ، جمله از آن خصوصیات و ریسک ماهیت درک ، ریسک تحلیل از هدف

 ، بعواق ، ریسک منابع ، ها قطعیت عدم دقیق بررسی شامل ریسک تحلیل و تجزیه. است ریسک

 عواقب و علل تواند می رویداد یک. است آنها اثربخشی و ها کنترل ، سناریوها ، وقایع ، احتمال

 .بگذارد تأثیر مختلف فعالیتهای بر تواند می و باشد داشته متعددی

 ، موجود منابع و اطالعات اطمینان قابلیت و بودن دسترس در ، تحلیل و تجزیه از هدف به بسته

 و رایطش به بسته. شود می انجام پیچیدگی و جزئیات از مختلفی درجات با ریسک تحلیل و تجزیه

 .باشند هااین از ترکیبی یا کمی ، کیفی توانند می تحلیل و تجزیه های تکنیک ، نظر مورد کاربرد

 :بگیرد نظر در را زیر موارد مانند عواملی باید ریسک تحلیل
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 . آن پیامدهای و وقایع احتمال -

 . پیامدها بزرگی و ماهیت -

 رابطه بین عوامل. و پیچیدگی -

 زمان. به مربوط نوسانات و عوامل -

 موجود. کنترلهای اثربخشی -

 .اطمینان و حساسیت سطح -

 و ریسک درک ، تعصب ، نظر اختالف هرگونه تأثیر تحت است ممکن ریسک تحلیل و تجزیه

 ایه محرومیت و فرضیات ، استفاده مورد اطالعات کیفیت: از عبارتند اضافی تأثیرات. باشد احکام

 تندمس ، شود گرفته نظر در باید تأثیرات این. آنها اجرای نحوه و ها تکنیک محدودیت ، شده انجام

 .شود ابالغ گیرندگان تصمیم به و شود

 و تجزیه هنگام مسئله یک تواند می این. باشد دشوار تواند می نامشخص بسیار وقایع محاسبه

 طورب ها تکنیک از ترکیبی از استفاده ، مواردی چنین در. باشد شدید پیامدهای با حوادث تحلیل

 .دهد می ارائه را بیشتری بینش کلی

 ایدب آیا اینکه مورد در گیری تصمیم ، ریسک ارزیابی برای ای مقدمه ، ریسک تحلیل و تجزیه

 می ارائه ، ریسک درمان های روش و استراتژی ترین مناسب در و چگونه و شود درمان ریسک

 و ، شود می انجام ها انتخاب که جایی ، ها گیری تصمیم برای بینش آمده بدست نتایج. شود

 .است ریسک مختلف سطوح و انواع شامل ها گزینه

 ریسک ارزیابی 5.3.3

 یسکر آنالیز نتایج مقایسه شامل ریسک ارزیابی. است تصمیمات از حمایت ریسک ارزیابی از هدف

 جرمن تواند می این. است اضافی اقدامات انجام محل تعیین برای ریسک شده تعیین معیارهای با

 :شود گیری تصمیم به
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 ندهید. انجام دیگر کاری -

 بگیرید. نظر در را ریسک درمان های گزینه -

 .دهید انجام ریسک بهتر درک برای بیشتر تحلیل و تجزیه -

 .کنید حفظ را موجود های کنترل -

 عوامل. مورد در تجدیدنظر -

 یداخل و خارجی ذینفعان برای را شده درک و واقعی پیامدهای و تر گسترده زمینه باید تصمیمات

 .بگیرد نظر در

 .یابد اعتبار سپس و ابالغ و ثبت سازمان مناسب سطوح در باید ریسک ارزیابی نتیجه

 ریسک درمان 5.3

 عمومی  5.3.1

 شامل ریسک درمان. است ریسک با مقابله برای هایی گزینه اجرای و انتخاب ، ریسک درمان از

 :است زیر موارد از شونده تکرار روند یک

 ریسک. درمان های گزینه انتخاب و تدوین -

 درمان. آن اثربخشی ارزیابی -

 است. قبول قابل باقیمانده ریسک اینکه مورد در گیری تصمیم -

 .بیشتر درمان ، پذیرش عدم صورت در -

 ریسک درمان های گزینه انتخاب 5.3.2

 از حاصل احتمالی مزایای کردن متعادل ، ریسک درمان برای( ها) گزینه ترین مناسب انتخاب

 .است آن اجرای مضرات یا ها تالش ، ها هزینه برابر در اهداف به دستیابی
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 هب مربوط های گزینه. نیستند مناسب یا متقابل لزوماً  ریسک درمان های گزینه شرایطی هر در

 :باشد زیر موارد از مورد چند یا یک شامل است ممکن ریسک درمان

 ریسک از شود می ریسک ایجاد باعث که فعالیتهایی ادامه یا شروع مورد در گیری تصمیم با -

 .کنید جلوگیری

 فرصت. کردن دنبال برای ریسک افزایش یا گرفتن -

 .ریسک منبع بردن بین از -

 احتمال. تغییر -

 .عواقب تغییر -

 .(بیمه خرید ، قراردادها مانند) ریسک گذاشتن اشتراک به -

 .آگاهانه تصمیم با ریسک حفظ -

 اتتعهد ، سازمان تعهدات کلیه باید و است اقتصادی مالحظات از تر گسترده ریسک درمان توجیه

 با قمطاب باید ریسک درمان های گزینه انتخاب. بگیرد نظر در را ذینفعان های دیدگاه و داوطلبانه

 .شود انجام موجود منابع و ریسک معیارهای ، سازمان اهداف

 انذینفع بالقوه درگیری و ادراکات ، مقادیر باید سازمان ، ریسک درمان های گزینه انتخاب هنگام

 اندازه همان به اگرچه. بگیرد نظر در را آنها با مشورت و ارتباط برقراری های راه ترین مناسب و

 سایر از تر قبول قابل ذینفعان از بعضی برای تواند می ریسک های درمان از برخی ، است مؤثر

 .باشد افراد

 و نکند ایجاد را انتظار مورد نتایج است ممکن شود اجرا و طراحی دقت با اگر حتی ، ریسک درمان

 جدایی بخشی که است الزم بررسی و نظارت. باشد داشته همراه به را ناخواسته عواقب تواند می

 مؤثر و مؤثر درمان مختلف انواع که شود حاصل اطمینان تا باشد ریسک درمان اجرای از ناپذیر

 .هستند
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 .کند ایجاد شوند مدیریت باید که را جدیدی ریسک ها  تواند می همچنین ریسک درمان

 ار ریسک ها کافی اندازه به درمانی های گزینه اگر یا نباشد دسترس در درمانی های گزینه اگر

 .باشد مداوم بررسی تحت و شود ثبت باید ریسک ، ندهند تغییر

 سکری درمان از پس مانده باقی ریسک میزان و ماهیت از باید ذینفعان سایر و گیرندگان تصمیم

 رماند لزوم صورت در و بررسی ، نظارت معرض در و شده مستند باید باقیمانده ریسک. باشند آگاه

 .باشد بعدی های

 ریسک درمان های برنامه اجرای و تهیه 5.3.3

 انتخاب درمانی های گزینه اجرای چگونگی کردن مشخص ، ریسک درمان های برنامه از هدف

 رلکنت قابل طرح این مقابل در پیشرفت و شود درک درگیر افراد توسط تمهیدات تا ، است شده

 .دکن مشخص شود انجام ریسک باید آن در که را ترتیبی روشنی به باید درمانی برنامه. باشد

 فرآیندهای و مدیریت های برنامه در ، مناسب ذینفعان با مشورت با باید درمانی های برنامه

 .شوند یکپارچه سازمان

 :باشد زیر موارد شامل باید درمانی برنامه در شده ارائه اطالعات

 دست به برای انتظار مورد مزایای جمله از ، درمانی های گزینه انتخاب برای منطقی دلیل -

  .آوردن

 .هستند مسئول و پاسخگو طرح اجرای و تصویب در که کسانی -

 پیشنهادی. اقدامات -

 . احتمالی موارد جمله از ، نیاز مورد منابع -

 عملکرد. اقدامات -

 ها. محدودیت -

 نیاز. مورد نظارت و گزارش -
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 شود. تکمیل و شود انجام اقدامات رود می انتظار وقتی -

 بررسی و نظارت 5.5

 ندفرآی نتایج و اجرای ، طراحی در اثربخشی و کیفیت بهبود و اطمینان ، بررسی و نظارت از هدف

 یزیر برنامه از بخشی باید آن نتایج و ریسک مدیریت فرایند ای دوره بررسی و مداوم نظارت. است

 .است شده مشخص روشنی به آن های مسئولیت که باشد ریسک مدیریت برای شده

 معج ، ریزی برنامه شامل بررسی و نظارت. شود انجام فرآیند مراحل کلیه در باید بررسی و نظارت

 .است بازخورد ارائه و نتایج ضبط ، اطالعات تحلیل و تجزیه و آوری

 جدر سازمان عملکرد گزارش و گیری اندازه ، مدیریت فعالیتهای در باید بررسی و نظارت نتایج

 .شود

 گزارش و ضبط 5.3

. ودش گزارش و مستندسازی مناسب سازوکارهای طریق از باید آن نتایج و ریسک مدیریت فرایند

 :دارد قصد گزارش و ضبط

 کنید. برقرار ارتباط سازمان سراسر در را ریسک مدیریت نتایج و فعالیتها -

 .گیری تصمیم برای اطالعات ارائه -

 ریسک. مدیریت های فعالیت بهبود -

 عالیتف مورد در پاسخگویی و پذیری مسئولیت که کسانی جمله از ، ذینفعان با تعامل به کمک -

 .هستند ریسک مدیریت های

 اما ، ودش گرفته نظر در باید مستند اطالعات به دستیابی و نگهداری ، ایجاد به مربوط تصمیمات

 .داخلی و بیرونی بستر و اطالعات حساسیت ، آنها از استفاده: نباشد موارد این به محدود
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 از و خشدب ارتقا را ذینفعان با گفتگو کیفیت باید و است سازمان مدیریت از جزئی بخشی گزارش

 زارشگ برای باید که عواملی. کند پشتیبانی خود وظایف انجام در نظارت و مدیریت عالی ارگانهای

 :شوند می زیر موارد شامل بگیرند نظر در

 .آنها خاص اطالعاتی نیازهای و نیازها و مختلف ذینفعان -

 . دادن گزارش بهنگام و فراوانی ، هزینه -

 گزارش. روش -

 .گیری تصمیم و سازمانی اهداف با اطالعات ارتباط -
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