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بسمه تعالی
مقدمه
ريسكك پذيري قسكك ج اياين پذپذير ر بسككك ر بذري اهككجا
«فعذلكج اقرصكككذيي يع ن رگذريكري ب ذرن ب وپن رراي ي
عيم اط ك ذك ر ريسك

ه ذك به يبرر پكرريرابر ير ي ه  0791ع واك بري،

دي يا پذبن

»ا ت هذ چكزي به ير بوري دي يا قنعن اهكككج،

اهجا رررهن ذي تذريخن به توهط يبرر يرابر اپجذم شيا ركذپگر اي بوضوع روي به يهركذرن ره

ع لگري اقرصذيي رهرر رذ عيم اط ك ذك ركشرر ر ره عبذرت ييگر ،رذ ريس پذيري ركشرر راا اهج.
ريسك

پكرر ررپسكرك  ،0اقرصكذيياك ر برخصك

ريس  ،رر اي رذرر اهج به تفگري اهذهن به بحيريا ر برز رك زبذك

اييي (بيرك) ر يذشكره را تعكك بن پ ذيي ،بهذرت ير ريسك

بحسكوم بنشويا ابررزا اي اعرقذي راوي ياري به حكذت

هكذزبذك ذ ير شكراينن به ير بحكط ذي بسك ر بذر ،تیككر ر تحوب ره ابري بسر ر تبييل شيا اهج ،ت هذ ره بييريج
ريسك

يرهج ر يقك رسرگن ياريا بذ ير شرايط ر لحظذت عيم اط ك ذك زپيين بنب كما رذزار ذي رقذررن ،اهذپن شيك،

هكي ذ ر بواپن ،ربوي اقرصكذيي ،تیككر ف درري ،ا گ ،تیككر شكرايط اوي ر بواريي از اي قبكل ريس
بخرلف ايجذي بنب يا ير صككورتن به ريسكك

ذين رذ يراذت

ذي هككذزبذك ذ ره دورن بييريج پشككوي ،طولن پخوا ي بشكككي به ي

هذزبذك پكشرر ر بوف ير هنح رك ال لل ره هذزبذپن پكرر ر پذبوف تبييل شوي ر از يپكذي رقبذرج دذرج شويا پ وپه رذرز
اي بوضكوع شكربج تولكيب يا تلف

ذي

راا يع ن پوبكذ اهكجر شربرن به تذ هذب  2102ازء شربج ذي بوف رذ

حذشكه هوي رذال بحسوم بن شي ،ابذ ير ب رر از  2هذب از عرصه رقذرج اهذپن ره طور بذبل دذرج شيا ر ذرراي  ،تعريف ر
اهرقرار هكسرم بييريج ريس
دپهه بسكلم اهج ريس
بييريج ريسك

ير ارعذي بخرلف هذزبذك ذ ابري حكذتن بحسوم بن شويا

حوزا ذي علوم بييريج بوري رثوق قرار يرفره اهج ر كچ حوزا اي را پ ن تواك ريرك تواه ره

ير هكذزبذك ذ رذ بوفقكج پكذيا پ ويا بييريج ريسك

ير ت ذبن حوزا ذ پظكر تجذرت ،هذدر ذك ،پرر ا،

تولكي ،رذزاريذرن ر به رر ير رك حسككذرياراك ر حسككذررهككذك ير راهككرذي حف هككذزبذك ر بذر از دنرات غكرقذرل ابراك،
ا كج شكگرفن يذفره اهكجا ره ع واك بثذب ،ير تعريف حسذررهن يادلن بن تواك ا كج ريس
اط ك ذك رخش ر بشككذررا اي بسككرقل از طري ارزيذرن فردي ي ذي را بري ،ريس ك

را بشذ يا برير فعذلكرن

ر ب ررب ذي يادلن ره ب ظور ارز

افزاين ر رهبوي هذزبذكا
مدیریت ریسک در مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه
بربز تحقكقذت ر توهكعه بييريج پرر ا شكربج بييريج توهكعه ص ذين پرررشك ن ير راهرذي بربوريج ر ا ياو دوي ،ره
توهعه بيب ذي ر هكسرم ذي بخرلف ير حوزا ذي بخرلف بييريرن از ا له ارزيذرن هذزبذك ذ ر تعذلن هذزبذپن (رذلغ
رر  01هكذزبذك ر شكربج تويط اي بربز ارزيذرن شكيا اهكج) ،بييريج را بري ،طراحن هذدرذر ذ هذزبذپن ر فردي ي ذي
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بخرلف هذزبذك ،بييريج  ،ITبييريج رحراك ،بييريج زبذك ،بييريج زي ه ،بييريج بكفكج ر

ه ك ارائه را گذر ذي

رهبوي پريادره اهجا يگن از حوزا ذين به اي بربز ره دك تواه ريژا ياشره اهج ،حوزا بييريج ريس
(را بريي ،ع لكذتن ،بحكنن ،پرر ا اي ر اااا) رويا اهكجا اي بربز ير

ير ارعذي بخرلف

ك راهرذ اقيام ره ترا ه ر ترلكف چ يي برذم

ر بقذله پ ويا اهج به از ا له به رري دپهذ عبذرت ي از:
 بييريج ريس  ،هذب اپرشذر 0831
 بييريج ريس

(ترف ي ذي حرفه اي رراي بييراك ،هذب اپرشذر 0878

 بيب رلوغ بييريج ريس  ،هذب اپرشذر0872 ،
 بييريج ريس

ير هذزبذك ذ (ير يهج اپرشذر)

ه ك اي بربز رراي بييريج ريسك

ير ارعذي بخرلف ياراي بيب ،بريرلو ي ر هكككسرم بييريج ريس

بن رذشي به

ير هكذزبذك ذي بخرلف دك را ره اارا يذاشكره اهكجا افزرك رر اي اي بربز ير اهرقرار  ISO 31000پكز ير هذزبذك ذ
شربج ذ بشذربج ياشره اهجا ره طور بلن فعذلكج ذين به اي بربز ير شربج ذي بخرلف ير حوزا تعريف ر اهرقرار
هكسرم ذي بييريج ريس

ير هذزبذك ذ اپجذم يايا اهج عبذرت ي از:

 بييريج ريس

شربج PIDMCo

 بييريج ريس

شربج پرررشك ن بذريذك

 بييريج ريس

شربج ام ص عج بذراك

 بييريج ريس

شربج اپرقذب يذز ايراك

 بييريج ريس

شربج اپر ي هپهر

 بييريج ريس

پرر ا ذ (ركش از  21پررزا ير حوزا پفج ،يذز ر پرررشك ن)

الزم ره ذبر اهككج ير حوزا دبوز
ريسك  ،تگ ك

برتبط رذ ريسكك

از قبكل بييريج ع وبن ريسكك  ،بيب ذ ر رر

ذي بييريج ريسك  ،فردي ي ذي بييريج ريسك  ،بييريج ريس

ذي اهككرذپياري

ير پرر ا ذ ر غكرا ركش از  21يررا

دبوزشن اذبن رراي شربج ذ ر هذزبذك ذ ر بييراك رريزار بريا اهجا
اي بربز ير راهكرذي بييريج ريسك

ر تقويج ب ررب ذي يادلن يررك هككذزبذك ذ ره طور بلن ديبذتن را ير ير رخش

ع يا شكذبل الف -اهكرقرار هككسكرم بييريج ريسك

ير هكذزبذك ذ ر م -ديبذت پكذيا هكذزي بييريج ريس

پ

از

اهرقرار را ارائه بن پ ذييا
الف) استقرار سیستم مدیریت ریسک در سازمان ها
به كيهكككن بكذلن ر بييريج يگپذرچه ريسككك  ،رركفه ب ررب ريسككك

ذ را رر عهيا يرفره ر رذ ارائه را گذر ذي پوي ر

را بري ذي ريين تواپسكره رراي شربج ذ ر ر گذا ذي تجذري ،تولكيي ر ديبذتن رر

ذي پظذب يي دل ب يا ره طور
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ره صورت فردي يبحور ير بحكط دوي بسرقر پ ذي ي ر راوي تفگر ه رن ير اي رذرا

كچ ب گن ره هذزبذك ذ پخوا ي بريا
ر ذرراي  ،اي بربز رراي اهكرقرار بييريج ريسك
تر ،بيريج ريسك

ير هكذزبذك ذ از ي

رريگري فردي يبحور پكرري بن ب يا ره ركذك هذيا

ذ از شك ذهكذين يذ ارائه پذهك ره دپهذ رذيي رر اهكذس يگسري فردي ي ر

ب ذهكك صكورت يكريا پكش از اي رر
اي بربز پكز رراي اهرقرار بييريج ريس

ذي بخرلفن رراي بييريج ريسك
از اي رر

ير ر گذا ذ ر هذزبذك توهعه يذفره اهج به

ذ ر ذ ره پكذز هذزبذك ذ اهرفذيا دوا ي بري:

 هكسرم بييريج ريس

ISO 31000

 هكسرم بييريج ريس

هذزبذپن ببر ن رر بيب COSO

طب تعريف ير هككسكرم فوق ،بييريج يگپذرچه ريسك

ه ك راوي زيرهذدج ذي

ره صورت زير تعريف بن شوي« :فردي يي هكسر ذتك

کنترل داخلی به ره ب ظور اط ك ذك از ااراي دط بشكككن ذي كذت بييرا ،ب

در نظام

ره بحق شكككيك ا ياو شكككربج ر

بحذفظج از ياراين ذ ر ثررت هكهذبياراك ر هكذزبذك شكگل بن يكريا يو هككسككرم بييريج ريس  ،بييريج ر ب ررب
يگپذرچه ريسك

ذي هكذزبذك اهج»ا ير راقن بييريج ريس

ره طور يگپذرچه رذ تواه ره «را بري هذزبذك يذ شربج» ر

«ب ررب ذي يادلن» ير هككراهككر هككذزبذك توهككط بييريج ر بلكه بذرب ذك ره طور بسككر ر اع ذب بن يرييا ره طور بلن
چذرچوم هكسرم بييريج ريس

رر اهذس اي ير هكسرم ير تصوير  0ارائه شيا اهجا

تصویر  :1چذرچوم بالك اهرقرار هكسرم بييريج ريس

ير ر گذا ذ

ر ذرراي  ،بربز تحقكقذت ر توهكعه بييريج پرر ا رراي اهكرقرار هكسرم بييريج ريس
ي

از ير هكسرم فوق ،فعذلكج ذي زير را (بنذر تصوير  )2اپجذم بن ي يا

ير هذزبذك ذ رسره ره اپرخذم ر
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ش ذدج رضن
بواوي

تعريف ر طراحن
هذدرذر

تعريف فردي ي ذ

ذي

تيري رر
ااراين ر
يهرورالع ل ذ
ذي
تيري رر
ه جش رضذيج

تصویر  :2براحل اهرقرار هكسرم بييريج ريس

ير ر گذا ذ

 -0ش ذهذين رضن بواوي
ير اي برحله فعذلكج ذي بلن زير ير هذزبذك ذ رراي اهرقرار بييريج ريس

صورت بن يكري:

 رررهن زيرهذدج ذي بواوي ير هذزبذك
 رررهن هذدرذر هذزبذپن
 رررهن فردي ي ذي اصلن هذزبذك
 رررهن يايا ذي اذري ير ارتبذط رذ الزبذت هكسرم بوري پظر
 ارائه يزار

رضن بواوي ره بذرفربذ

 -2تعريف ر طراحن هذدرذر
ير اي برحله فعذلكج ذي بلن زير ير هذزبذك ذ رراي اهرقرار بييريج ريس

صورت بن يكري:

 تعريف هذدرذر هذزبذپن رذ رريگري اهرقرار بييريج ريس
 تعكك بس ولكج ذ ،ادركذرات ر ارتبذطذت بذري بذرب ذك بوثر رر هكسرم بييريج ريس
 ب

ره تعكك ر اپرخذم پ ذي يا بييريج ،ب كزاك يادلن ر تعكك اذيگذا دپهذ ير هذدرذر هذزبذپن

 تيري شرح ررذيف پكرري اپسذپن ،رررهن شذيسرگن بذرب ذك ير هنوح بخرلف
 تيري شرايط احراز شیلن
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 پكذزه جن دبوزشن ر تيري ررپذبه دبوزشن هذالپه
 رريزاري يررا ذي دبوزشن تشريح الزبذت ر بسر يهذزي هكسرم بييريج ريس

رراي بذرب ذك

 -8تعريف فردي ي ذ
ير اي برحله فعذلكج ذي بلن زير ير هذزبذك ذ رراي اهرقرار بييريج ريس

صورت بن يكري:

 ش ذهذين فردي ي ذ ر تيري ش ذه ذبه ذي فردي يي
 تهكه پقشه فردي ي ذي هذزبذك
ذي ااراين ر يهرورالع ل ذ

 -1تيري رر

ير اي برحله فعذلكج ذي بلن زير ير هذزبذك ذ رراي اهرقرار بييريج ريس
 تيري رر


ااراين بوري پكذز ير رارنه رذ اپجذم اقيابذت اصالحن ر پكشگكراپه

تيري رر

 تيري رر

ااراين تحلكل علل ر رفن بشگل ر چگوپگن پذيش اثررخشن اقيابذت اپجذم شيا
ااذرين ب ررب بيارک ر هوار

 تيري اه ذي ر بيارک بوريپكذز رراي ااراي بييريج ريس
 oرر

ير هذزبذك شذبل:

ااراين ش ذهذين ريس

 oرر

ذ ر يهرورالع ل ذي تحلكل ريس

 oرر

ذ ر يهرورالع ل ذي راب ش ره ريس

 oرر

ذ ر يهرورالع ل ذي بييريج ر ب ررب ريس

 -0تيري رر

صورت بن يكري:

ذي ه جش رضذيج

ير اي برحله فعذلكج ذي بلن زير ير هذزبذك ذ رراي اهرقرار بييريج ريس
 تيري شذد

صورت بن يكري:

فردي ي ذ ر پذيش ر اپيازا يكري فردي ي ذ

 اپجذم ب كزي يادلن هكسرم بييريج ريس


گذري بشذرر ير رريزاري السه رذزپگري بييريج

ب -خدمات پیاده سازی مدیریت ریسک پس از استقرار
رسككذري از هكذزبذك ذ ر ر گذا ،ب گ از علكرغم اهكرقرار هككسكرم بييريج ريس
بييريج ريسككك

را ره ي

ركشكرري بييريج ريسك

پهذي ركررپن رايذار ب ي تذ پ

از دبوز

ير هذزبذك دوي ،ر خسرك برحله از

ر فر گ هكككذزي الزم ،ير براحل رعيي رذ دپذيين

را ره صورت يررك هذزبذپن اپجذم ي يا اي بذر ابگذك بذ ش اشربذ ذت ر

ه ك يذييكري را
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رراي هكذزبذك ر پكرري اپسكذپن دك فرا م بن ب يا تصكوير  8ر تصكوير  1چگوپگن ر چذرچوم بييريج ريس

را رر اهذس

بيب  COSOپشذك بن ي ي.

تصویر  :3بيب COSO

بوزر ا ياو ر اازاي ب ررب ذي يادلن يگپذرچه چذرچوم ب ررلهذي يادلن را اي گوپه تعريف بن ب ي به فراي يي اهككج
برذثر از ك ج بييرا ،بييراك ر هكذير پره ل ،به رراي اط ك ذك بعقوب از يهركذرن ره ا ياو بقوله ذي زير طراحن شيا
اهج:
 ا ياو اهرراتژي
 اثررخشن ر بذراين ع لكذت
 قذرلكج اط ك ذك يزارشهذي بذلن
 اپنبذق رذ قواپك ر بقررات
بن رذيسج ريس

ذي بواوي برتبط رذ اي چهذر يو ير چهذر رعي به ير زير درريا شيا اپي ش ذهذين ر بييريج شوپيا

اي چهذر رعي عبذرت ي از:
 ر گذا
 ايارات
 رخش
 بذربري ذ يذ ررذيف
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هذزبذپن ب نب رذ بيب COSO

ر ذرراي  ،بربز تحقكقذت ر توهككعه بييريج پرر ا رذ تواه ره تجرركذتن به ير رارنه رذ تعريف ر اهككرقرار هكككسككرم بييريج
ريسك

ياري ،ديبذت بييريج ريس

از اهرقرار هكسرم ير ي

را پ

برحله يذ ي

راپي رر عهيا بن يكري تذ ير هذزبذك

يذييكري الزم صكورت يكريا رراي اي بذر رسكره ره هكسرم تعريف شيا ير هذزبذك (هكسرم  ISO 31000يذ  )COSOاقيام
ير هذزبذك ذ ر ر گذا ذي اقرصذيي بن پ ذييا فردي ي بييريج ريس

ره پكذيا هكذزي بذبل بييريج ريسك

ره طور بلن

ير تصوير  0ارائه شيا اهجا

پظذرت

اطالعذت ر
ارتبذطذت

اپجذم
فعذلكج
ذي
ب ررلن

راب ش ره
ريس ذ

ارزيذرن
ريس ذ

ش ذهذين
ذ
ريس

يو
يذاري

ارزيذرن
بحكط
يادلن

تصویر  :5فردي ي ذي بييريج ريس

ره ركذك ييگر اي بربز ير ر ي

از  1رعي ي

پكذيا هككذزي فردي ي ذ بييريج ريسكك
يزارشهذي بذلن ر

هككذزبذك يع ن هككنح ر گذا ،ايارات ،رخش ذ ر

ه ك ررذيف اقيام ره

از حكا چهذر يو اهككرراتژي  ،اثررخشككن ر بذراين ع لكذت ،قذرلكج اط ك ذك

ه ك اپنبذق رذ قواپك ر بقررات بن پ ذييا

