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 تصويب كننده تأييدكننده كننده تهيه 

 مديريت عامل نماينده مديريت كارشناس فني  سمت

 الهام محمودی  اميرحسين رحماني  الهه تقي زاده بهجتي  نام و نام خانوادگي
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 :تذكر 
های  ستميكردن س يو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلي دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مديريتي

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل
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 هدف : -1

و كنترل عدم قطعيت های فضای كسب و كار و در حوزه هدف از تدوين اين روش اجرايي در حوزه ريسک ها، مديريت 

به روال های جديد ، ايجاد محصولات جديد ، گشايش بازار های جديد ، پرداختن به مشتريان جديد ، ايجاد فرصتها دستيابي 

يا مشتريان  مشاركت ها ، استفاده از فناوری جديد و ديگر امکانات مطلوب و مناسب و در نهايت پرداختن به نيازيهای شركت

 هچنين دستيابي هرچه بهتر و سريعتر به استراتژيها و اهداف شركت است . و

 

 : دامنه كاربرد -2

 اين روش در تمامي واحدها و فرايندهای موثر بر كيفيت خدمات مميزی و گواهي كردن  كاربرد دارد . -3

 

 :  تعاريف  -4

 ريسک: تاثير عدم قطعيت بر اهداف

 نگ شده برای هدايت و كنترل يک سازمان با توجه به ريسکمديريت ريسک: فعاليت های هماه

 صاحب ريسک:  فرد يا مقوله ای با مسئوليت و اختيار برای اداره ريسک

 ارزيابي ريسک: فرآيند كلي شناسايي ريسک، تحليل ريسک و سنجش ريسک

 شناسايي ريسک : فرآيند يافتن، به رسميت شناختن و توصيف ريسک ها

 عنصری كه به تنهايي يا به صورت تركيبي دارای قابليت ذاتي افزايش ريسک باشد. منبع / عامل ريسک:

 رخداد: وقوع يا تغيير مجموعه ای خاص از اوضاع و احوال

 كنترل:  اقدامي كه ريسک را تعديل مي كند.

 ريسک باقي مانده: ريسک باقي مانده پس از برخورد با ريسک
 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-4

 ظارت :مديريت عامل مسئوليت ن

 مسئوليت اجرا : نماينده مديريت  
 

   :شرح كار-۵
 

 ها ها و فرصت شناسایی ریسک -۵-1    

های  ها و فرصت كليه مسئولين واحدها همزمان با دوره پايش فرايندها، موظف هستندنسبت به شناسايي و ثبت ريسک 

از جمله اقدام نمايند.  PMS-FR-43-00با كد  "اه ها و فرصت ريسک"مطابق با فرم  حوزه های تحت اجرای خود،

 منابع انساني، راهبردها و تصميمات، عمليات، فرآيندها،مواردی كه بايستي در اين شناسايي لحاظ گردد مي توان به 

 و . . . نام برد. خدمات و دارايي ها يا وظايف، پروژه ها، محصولات
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 ها ها و فرصت تحلیل و ارزیابی ریسک -۵-2

را كه توسط مسئولين واحدها   PMS-FR-43-00به كد  "ريسک ها و فرصت ها"اينده مديريت وظيفه دارد تا فرم نم

تهيه شده اند ، جمع آوری كرده و با برگزاری جلسات عمومي و تخصصي با مديران ذيربط نسبت به تحليل و ارزيابي 

ات كليه افراد مرتبط با موضوع ضروريست. نتيجه اين اقدام كند. در اين تحليل كسب نظر ها ها و فرصت هريک از ريسک

مراه تعيين ارجحيت و الويت مديريت آنها مي باشد. لازم به ذكر ه جلسات و تحليل ها، تصديق وجود ريسک و فرصت به

ثبت و نگهداری مي  PMS-FR-43-00با  "ريسک ها و فرصت ها"است نتيجه اين تحليل و ارزيابي ها در همان فرم 

 گردد.

 

 ها ها و فرصت تعریف و اجرای اقدامات مرتبط با ریسک -۵-3

ها و با حضور نهايي مدير عامل )در صورت ضرورت( نسبت به  ها و فرصت در همان جلسات تحليل و ارزيابي ريسک

 تعريف اقدامات مرتبط با ريسکها و فرصتها عمل مي گردد. 

به منظور دنبال كردن  سکي، قبول ر سکيباشد : اجتناب از ر ريتواند شامل موارد ز يها م سکيپرداختن به ر یها نهيگز

و  آگاهانه یريگ ميتصم لهيبه وس سکير یعواقب ، به اشتراک گذار اياحتمال  ريي، تغ سکيفرصت ، حذف منبع ر کي

به  جديد ، گشايش بازار های جديد ، پرداختنخدمات همچنين فرصت ها مي توانند منجر به روال های جديد ، ايجاد 

مشتريان جديد ، ايجاد مشاركت ها ، استفاده از فناوری جديد و ديگر امکانات مطلوب و مناسب برای پرداختن به 

نيازيهای سازمان يا مشتريان آن شوند. هرگونه اقدامي كه جهت كنترل ريسک و يا دنبال كردن فرصت تعريف گردد 

ثبت شده و همچنين جهت كنترل و پيگيری اين  PMS-FR-43-00با كد  "ريسک ها و فرصت ها"بايستي در فرم 

بايستي به همراه مسئولين انجام گردد،  PMS-FR-43-00با كد  "ريسک ها و فرصت ها"اقدامات مطابق با همين فرم 

مسئولين پيگيری و منابع مورد نياز و مهم تر از همه با تعريف دوره پايش نسبت به ارزيابي اثر بخشي اين اقدامات اقدام 

دفعات پايش ريسکها و فرصتها ،به روشها و عوامل ريسک و فرصت كه توسط سازمان تعيين شده است،  كنند. تعداد مي

بستگي دارد درصورتي كه عوامل ريسک عملياتي و فرصت عملياتي به طوردائم و باسرعت دچار تغيير شوندلازم است 

انجام شود. چنانچه عوامل ريسک و يا ) زانه يا هفتگيبه طورمثال رو(پايش ريسک و يا فرصت درفواصل زماني كوتاهتر 

فرصت به طورجزئي و با روندی كند تغيير نمايند پايش ريسک و يا فرصت به تشخيص مديريتهای ذيربط و درفواصل 

 يشنهادی آنها انجام ميشود.پ زماني

اقدامات "بق با روش اجرايي در راستای اجرای مديريت ريسک چنانچه عدم انطباقي كشف گرديد بايستي مطا :1نکته 

 اين موضوع مديريت گردد.  PMS-PC-11-00    با كد  "اصلاحي و پيشگيرانه

گاهي اوقات يک ريسک مي تواند در عين اين كه ريسک هست در مقطعي ديگر فرصت تلقي گردد و برعکس. لذا : 2نکته

 تعريف و اجرای اقدامات عمل كرد. برای چنين مواردی بايستي با دقت بيشتری نسبت به تحليل ، ارزيابي و

چنانچه در ارزيابي ريسک ، بين افراد مرتبط تصميم گيرنده اختلاف نظری در خصوص شدت وقوع و يا احتمال : 3نکته

وقوع پيش آيد ، بايستي اين ارزيابي با دقت بيشتر و از نظر علمي و فني دقيق تر انجام گردد. اين نوع ارزيابي ريسک به 

کان را مي دهد تا دامنه و شدت اثر هر يک از مواقع محتمل الوقوع ناشي از عدم قطعيت فضای كسب و كار شركت اين ام

در اغلب روش ها، ارزيابي ريسک بر اساس دو مولفه احتمال وقوع . دستيابي به استراتژی هايش تحليل نمايد را برای

(Like hood, Probability ) و شدت(Impact, Severity )بر اساس تركيب روش های كمي و كيفي انجام    و معمولا

 .مي پذيرد
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 مستندات مرتبط   -6
 PMS-FR-43-00فرم ريسک ها و فرصت ها  -۶-1

 

 

 مراجع : -7
 جهت نهادهای صدور گواهي نامه های مديريتي  –سيستم  ارزيابي انطباق  ISO17021:2015استاندارد  -۷-1

 


