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 هدف:-1

 از تهیه این روش اجرایی ، طرح ریزی برای شناسایی و ارزیابی ریسکها و فرصت و نیز انجام اقداماتی متناسب با آنها می باشد . 

 دامنه کاربرد :  -2

 اجرایی در خصوص ارزیابی، شناسایی و کنترل ریسک و فرصت ها در حوزه های زیر در سازمان به کاربرده میشود:این روش 

 کنترل کیفیت 

 فروش و خرید 

 داراییها و ساختمانها 

 ریسکهای مالی موثر بر فرایندهای سازمان 

 تعاریف : -3

 انتظار مورد نتیجه یک برروی قطعیت عدم اثرریسک :  -3-1

 منفی یا مثبت . باشد می است انتظار مورد از آنچه انحراف یک تأثیر :1 یادآوری

  آن احتمال یا واقعه ،عواقب یک دانش از یا درک با اطالعات مرتبط کمبود از ناقص حتی است حالتی قطعیت عدم :2 یادآوری

 رود می کار به دارد وجود منفی عواقب احتمال که زمانی ریسک اصطالح :3 یادآوری

 

 شناسایی ریسک : فرآیند تشخیص وجود یک ریسک و مشخص نمودن ویژگی های آن . -3-2

 پیامد ریسک : تاثیرات ناشی از ریسک بر روی فرآیندها، محصوالت، خدمات و ... -3-3

از روشی است که سازمان برای ارزیابی ریسک ها و اجرای اقدامات کنترلی مورد نی :Risk Assessment ) )ارزیابی ریسک  -3-4

ایجاد کرده و برقرار نگه می دارد اطالق می شود و در واقع روشی برای شناسایی و برآورد ریسک برای اولویت بندی تصمیمات جهت کاهش 

 ریسک به یک سطح قابل قبول است .

 شدت  : درجه صدمات و آسیب های ناشی از ریسک بر روی فرآیندها، محصوالت، خدمات و ...می باشد . -3-6
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سک قابل قبول : به ریسکی اطالق می شود که به میزانی کاهش یافته که می تواند برای سازمان با توجه تعهدات قانونی و خط ری -3-7

 مشی های آن قابل تحمل باشد .

ریسک غیرقابل قبول: به ریسکی اطالق می شود که برای سازمان با توجه به تعهدات قانونی و خط مشی های آن غیرقابل تحمل  -3-8

 اشد .ب

 احتمال : مشخص می کند که علت بالقوه ریسک در چه تواتری رخ می دهد . -3-9

 وش اجرا:ر -4

و  9001جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 
و دریافت فایل کامل دستورالعمل ها، فرایندها،  13485

 09120135205.... با شماره  روش های اجرایی ،فرم ها و 
 دکتر امید صفرپور تماس حاصل نماید. 

 


