
مدیریت ریسک  
Risk Management

PMBOK  مطابق با پیکرة دانش مدیریت پروژه

Project Management Body Of Knowledge

PMIبراساس استانداردهاي مؤسسۀ   

Project Management Institute

خنثى كردن یك بمب ساعتى 



 مقدمه     
 کلیات    
 متدولوژى هاى مدیریت پروژه         

         الگوهاى مدیریت پروژه 
         مفهوم مدیریت پروژه

         محدوده هاى اصلى مدیریت پروژه
         مراحل و چرخه حیات پروژه

        مدیریت ریسک 
ریسک چیست              

         انواع ریسک
         ریسک هایی که می توانند در پروژه تأثیرگذار باشند

         مدیریت ریسک چیست
         مراحل مدیریت ریسک

    فاکتورهاى ریسک در یک سازمان واقعى 
       نتیجه گیرى 



مقدمه
. ریسك وجود دارد، هرجا آینده ناشناخته باشد - 

جه            ریسك محصول احتمالى یك پیشامد است وهروقت پروژه  با آن پیشامد موا- 
. بوقوع مى پیوندد  ،شود

 اگر حداقل دوپیشامد ممكن باشد ، ریسك وجود دارد   - 
. ریسك همواره دو مفهوم آینده و شك با خود دارد - 
. ریسك بزرگتر است  ، هرچقدر قابلیت پیش بینى پیشامد آینده كمترباشد     - 

  . تبدیل آینده و شك به فرصتهاى ارزشمند- 
 را  با مدیریت صحیح وتصمیم گیرى درست میتوان تا سطح قابل قبولى ، ریسك  - 

.كاهش داد

صفحه اصلي  



متدولوژي هاي مدیریت پروژه 

ل دوره حیات چرخۀ عمر    متدولوژي مجموعه فرآیندها و رویه هاي سازگار و تکراري است که در طو         
. پروژه و در جهت رسیدن به اهداف پروژه اعمال می گردد      

.اربرد و جایگاه ویژه خود را دارندمتدولوژي هاي عمدتاً مبتنی بر سیستم هاي مکانیزه هستند و هر کدام ک
 

پنج عامل اصلی متدولوژي هاي مدیریت پروژه

                  (Project Management Guide line) راهنماي مدیریت پروژه•

(Project Management Life Cycle)       چرخۀ حیات مدیریت پروژه   •

(Project Management Tools)                ابزار مدیریت پروژه•

)(project Management Technique     تکنیک هاي مدیریت پروژه•

(Project Management Templates)      الگوهاي مدیریت پروژه•



ه از طریق اعمال این استانداردها      این الگوها شامل مجموعه اي از مستندات استانداردي است که مدیر پروژ             
به اجراي پروژه می پردازد     

:عمده ترین متدولوژي ها عبارتند از   

• PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)

• PRINCE2 (Project In Controlled Environment)
 

• PROMPT (Project Resource Organization Management & Planning)

• IDEAL (Initiation Diagnostice Establishing Action Learning)

• 5STEPS (5 Steps To Ensure Project Success)

• SUPRA

Project) (پروژه مدیریت الگوهاي Management Technique



PMBOK استاندارد در پروژه تعریف

خدمات مشخص  مجموعه تالشهاي موقت، براي تحقق یک تعهد وایجاد یک محصول یا ارائۀ    

A Project is A temporary Endeavor to create unique product or service 

موقتى بودن•
یكتا بودن نتایج•

که شروع ، خاتمه     مشخص تشکیل گردیده ) فرآیند (پروژه از چند وظیفه  : PMBOKتأکید 
. و وضعیت اجراي هر کدام باید مشخص گردد  



پروژه مدیریت مفهوم
بکارگیري دانش ، مهارت، ابزار و تکنیک هاي الزم، در جریان اجراي       

فعالیت ها براي رفع نیازها از طریق پیاده سازي فرآیندهاى پنج گانه        

  ارتباط میان گروههاي فرآیندي مدیریت پروژه    

  ىفرآيندها  
ى اختتام  

  ىفرآيندها  
ى كنترل  

  ىفرآيندها
آغازين

  ىفرآيندها  
ى اجرا 

ىفرآيندها
برنامه ريزى 



سطح فعاليت

ىفرآيندهاي اجراي

ى برنامه ريزىفرآيندها

مرحله آغازين  ىفرآيندهاي كنترل

مرحله شروعزمانمرحله خاتمه

ى اختتامىفرآيندها

اجراى همزمان گروه هاى فرآیندى



فرآیندها تعامل

 .ده اندگروههاي فرآیندي پنجگانه از مجموعه فرآیندهاي مشخص و مرتبط تشکیل ش      

خروجی ها  ، ابزار و  تکنیک ها    ، ورودي ها  هر فرآیند از سه بخش تشکیل شده است،  

فرآیندهاي
 آغازین

فرآیندهاي برنامه ریزي

 فرآیندهاي
اصلی

فرآیندهاي
جانبی 

فرآیندهاي اجرایی 

فرآیندهاي اجرایی 
پروژه

فرآیندهاي 
جانبی

فرآیند کنترلی 
فرآیندهاي 
جانبی

گزارش عملکرد

کنترل کلی
 و جامع

فرآیندهاي
 اختتامی



مدیریت پروژهمحدوده هاي اصلی 

مدیریت پروژه    

مدیریت    
کیفیت پروژه    

مدیریت   
زمان پروژه   

مدیریت    
تدارکات پروژه     

مدیریت   
ارتباطات پروژه      

مدیریت   
یکپارچگی    

پروژه 

مدیریت   
ریسک پروژه   

مدیریت 
منابع انسانی پروژه      

مدیریت   
محدودة پروژه   

مدیریت   
هزینه پروژه  

برنامه ریزي مدیریت ریسک           -

شناسایی و تعیین ریسک           -

تجزیه و تحلیل کیفی ریسک            -

تجزیه و تحلیل کمی ریسک          -

برنامه ریزي واکنش ریسک          -

کنترل و نظارت به ریسک           -

هژروپیكره دانش مدیریت پ



مراحل و چرخۀ حیات پروژه

... ده و  پروژة یک فعالیت مشخص و یکتایی است که داراي نقطه شروع و خاتمه بو-

 شروع تا خاتمه آن است چرخۀ حیات نمایانگر مراحل اصلی و قدم هاي عمده در اجراي پروژه، از-

.  در حالت کلی چرخه حیات پروژه سه نوع می باشد      - 

– Basic Project Life) مبانی پایهچرخۀ حیات پروژه براساس • Cycle)

– Phase Development Life)توسعۀ مراحل    چرخۀ حیات پروژه براساس    • Cycle)

– Prototyping Project Life) نمونه سازي چرخۀ حیات پروژه براساس     • Cycle)



– Basic Project Life)چرخۀ حیات پروژه براساس مبانی پایه  Cycle)

ها از تعریف پروژه تا خاتمه     این مدل براساس پنج مرحله بصورت توالی با همپوشانی بعضی از فعالیت              
.انجام می شود 

...)تحلیل نیازها ـ مطالعات امکانسنجی ـ مشخصات عملکرد ـ تعیین اهداف           (تعریف پروژه•
...) تعریف مراحل کار ـ مشخص نمودن فعالیتهاي بحرانی ،         (طراحی•
...)تیم کاري ـ ابزار کنترل ،     (سازماندهی •
...)اعمال تغییرات بازبینی ، وضعیت پروژه، گزارش پروژه ،             (اجراء•
...) اخذ رضایت ـ تکمیل مستندات ـ ارزیابی بعد از نصب ،        ( خاتمه•

تعریف پروژه
طراحى

سازماندهي
اجراء

خاتمه



– Phase Development Life)چرخه حیات براساس توسعه مراحل  Cycle)

ده و بصورت توسعۀ مراحل یک استراتژي است که پروژه به چند پروژه کوچکتر تقسیم ش       
. متوالی به یکدیگر مرتبط می شوند 

تعیین نیازها
ارزیابى گزینه ها
تعیین طراحى

پیاده کردن طراحى
استفاده کردنبازنگرى 

تعیین نیازها
ارزیابى گزینه ها
تعیین طراحى

پیاده کردن طراحى
استفاده کردنبازنگرى 

تعیین نیازها
ارزیابى گزینه ها
تعیین طراحى

پیاده کردن طراحى
استفاده کردنبازنگرى 

تعیین نیازها
ارزیابى گزینه ها
تعیین طراحى

پیاده کردن طراحى
استفاده کردنبازنگرى 

اول   مرحله دوم   مرحله سوم  مرحله چهارم   مرحله



– Prototyping Project Life)چرخۀ حیاط براساس نمونه سازي  Cycle) 
وددر این نوع ، سیستم پیشنهادي بصورت نمونه ودر مراحل زیر ساخته می ش

ساخت یک مدل با ویژگی  ابتدایی   •
تهیۀ مدل موفق  •
تهیۀ مدل کامالً موردنظر    •

صفحه اصلى 

مدل اولیه بازخور مدل موفق بازخور 
مدل كامال
مورد نظر



ریسک چیست ؟   
ریسک عبارت است از عدم حتمیت نتیجه در یک شرایط معین و       : تعریف عمومی

.در زمان خاص 

ریسک پروژه یک واقعه یا اتفاق درشرایط عدم : PMBOKتعریف در 
اطمینان است که درصورت اتفاق داراي اثرات مثبت یا منفی بر 

.اهداف پروژه می باشد
: نقاط کلیدي 

تمامی پروژه ها داراي ریسک هستند•
عدم اطمینان از وقوع حادثه •
) تهدید (و حوادثی با اثرات منفی ) فرصت ها  (ریسک شامل وقایع با نتایج مثبت •

مدیریت ریسک 



انواع ریسک 

(Known Risks) ریسک هاي شناخته شده•

. ناخته شده است   آن ریسك هایى هستند كه هم خودشان شناخته شده اند و هم تاثیر آنها ش        

(Unknown Known) نامعلوم هاي شناخته شده•

.  روژه ناشناخته هستند    ریسك هایى هستند كه وجودشان شناخته شده اما حدود و تاثیر آنها در پ      

(Unknown Unknown) ریسک هاي ناشناخته•

. ع باشیم ریسك وقایعى كه نه از وجودشان اطالعى داشته و نه از تاثیر آنها مطل    

: در یك تقسیم بندى انواع ریسك بشرح زیرمطرح میشوند    



ریسک هایی که می توانند در پروژه تأثیرگذار باشند 

چگونگی و برنامه ریزي فعالیت هاي پروژه   •
...) بودجه ـ مکان ـ تخصص ـ زمان    (نیازمندیهاي پروژه  •
مسئولیت ها و نقش هاي تعریف شده  •
تکنولوژي بکار رفته در پروژه  •
میزان تغییرات ایجاد شده ناشی از نتایج پروژه     •
روابط میان اعضاي تیم پروژه  •
انحراف در اهداف پروژه•
. محیط و زمانی که پروژه در آن اجراء می شود  •
اطالعات ناکافی  •



PMBOKمدیریت ریسک در استاندارد   

مدیریت ریسک چیست ؟ 
بل ریسک   مجموعه فرآیندهاي منظم براي شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش در مقا            

ا گوار   پروژه، بمنظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت وکمینه نمودن وقایع ن      

 مجموعه ریسك ها ،این نكته قابل ذكر است كه در تصمیم گیرى   

 شوند نه بصورت   بصورت همبسته و مرتبط با هم بررسى   
   .مجزا و منفرد



مراحل مدیریت ریسک

:فرآیند مدیریت ریسك درشش حوزه بشرح زیر پیاده مى   شود  

(Risk Management Planing)  برنامه ریزى مدیریت ریسك   -

(Risk Identification) شناسایى و تعیین ریسك -

(Qualitative Risk Analyse)كیفى ریسك  تجزیه و تحلیل  -

(Quantitative Risk Analysis) تجزیه و تحلیل كمى ریسك -

(Risk Response Planning) برنامه ریزى پاسخ به ریسك   -

(Risk Monitoring And Control)      كنترل و نظارت بر ریسك -



:كلیه فرآیندهاى مدیریت ریسك درشش حوزه با یكدیگر مرتبط مي باشند  

                      
برنامه ریزي مدیریت ریسک

 ریسکىکیفتجزیه و تحلیل 

برنامه ریزى پاسخ به ریسک

 و تعیین ریسکىشناسای

کنترل و نظارت بر ریسک

 ریسکىتجزیه و تحلیل کم



  (Risk Management Planing)برنامه ریزي مدیریت ریسک   

ورودي هاي  •
 منشور پروژه   

     سیاست سازمانی مدیریت ریسک   
     مسئولیت ها و بقش هاي تعریف شده

     حدود مجاز ریسک متولیان
     الگوى برنامه مدیریت ریسک

     ساختار شکست کار
تکنیک و ابزار  •

نتایج یا خروجى   •
 برنامه مدیریت ریسک    

     متدولوى شامل ابزار
    نقش ها و مسئولیت ها 

    زمانبندى



(Risk Identification)شناسیایی و تعیین ریسک    

ورودي هاي•
برنامه مدیریت ریسک         

       خروجى هاي برنامه ریزى پروژه    
       دسته بندى ریسک ها   

       سوابق گذشته  
تکنیک و ابزار•

  مدارك          بازبینى 
        تکنیک هاي جمع آورى اطالعات    

        لیست کنترلى   
        تجزیه و تحلیل فرضیات  

        تکنیک هاى نمودارى   
نتایج یا خروجى•

       ریسک شناسایى شده 
       عالئم  ریسک

       ورودي سایر فرآیندها   
    

 بر اهداف پروژه  مورد توجه میباشد     رثمواین فرآیند جهت شناسایى وتعیین ریسك هاى 



(Qualitative Risk Analyse)  ریسک کیفى تحلیل و تجزیه 

.د ریسك ها براساس اولویت و تاثیرآنها برعوامل پروژه رتبه بندى مى شون •

رده بندى هرریسك بطور خاص   •

ارزیابى كیفیت اطالعات موجود مى تواند در تعیین اهمیت و     •
. بررسى ریسك نقش مهمى داشته باشد 

تشكیل ماتریس احتمال اثر  •

ارزیابى كیفى ریسك مستلزم استفاده از روش و تكنیك هاى خاصى     •
.براى تعیین احتمال و شدت اثرآن مى باشد  

رده بندى ریسك كل پروژه •

  پروژه بر روى  آنهاىپیامدها  و  تاثیراتى مختلف و ارزیاب ىفرآیند تعیین رویدادها 



(Quantitative Risk Analysis) ریسک کمى تحلیل و تجزیه 

  روش هاى ریاضى و شبیه سازى •
  حساسیت   تحلیل    

.رد توجه ویژه قرار گیرند         مشخص نمودن ریسک هایى که الزم است در مقایسه با دیگر انواع مو    
.کیفى آن انجام مى گیرد          بررسى کمى پس از شناسایى و تشخیص ریسک و قاعدتاً پس از بررسى      

 آنالیز تصمیم گیرى•
. یافتن درجه احتمال عدم دستیابی به اهداف پروژه             

     بررسى کمى پروژه و محاسبه برنامه اقتصادى موردنیاز        
. براى جبران هزینه ویا زمانبندى        

بطور تمامى ریسك ها نیازى به تحلیل كمى ندارد  مگر أنهایى كه مى بایستى    : نكته
.دقیق بررسى شوند از قبیل تعیین اهداف ، هزینه  و زمان  پروژه 

بررسى شدت و احتمال ریسك ها ، بصورت دسته بندى شده  : نكته
تحلیلى از كل پروژه در) .… -درصد وزنى (با روشهاى أمارى 
. اختیار قرار میدهد 

ره آمیز  فرآیندى براى اندازه گیرى و بررسى شدت واحتمال وقوع یك رویداد مخاط 



(Risk Response Planning)  ریسک به پاسخ برنامه ریزى 

:برنامه ریزى پاسخ به ریسك فرآیندى است كه در آن  
افزایش مداوم فرصت ها از طریق واكنش مناسب درمقابل تهدیدها،      •
پاسخ به ریسك متناسب با شدت ریسك     •
 مهم ومورد   آنالیزهزینه ، منفعت، بافت پروژه و نیز مسئولیت افراد ازفاكتورهاى     •

 .توجه میباشد  
عوامل انتخاب بهترین پاسخ از میان مجموعه انتخاب هاى موجود ازاساسى ترین      •

.  موثر دراین فرآیند است
اجتناب از ریسك   •

     حذف دالیل وقوع ریسك   
انتقال ریسك •

     بیمه خرید 
)اعمال سیاست هاى الزم   (     عقد قرارداد دروظایف با ریسك باال   

كاهش اثر ریسك •
     كاهش احتمال وقوع آن  

     به حداقل رساندن آن 
پذیرش ریسك •

     برنامه اقتضائى  



(Risk Monitoring And Control) ریسک بر نظارت و کنترل

اجراى دقیق برنامه مدیریت ریسك و به روز رسانى آن    •
كنترل ریسك هاى شناخته شده و پاسخ مناسب به آنها       •
شناسایى ریسك هاى جدید   •
)اتخاذ اقدامات اصالحى   (كنترل ونظارت به رخدادهاى حاصل از ریسك هاى واقعى     •
 ،نظارت به ریسك و ارزیابى داده هاى تولید شده     •
،تصمیم گیرى  مناسب و بجا در طول دوره پروژه   •

  ) ریسك هاپیگیرى كاهش اثر و (ارزیابى مداوم سطح ریسك پروژه •
:از جمله اهداف نظارت به ریسك مى تواند•

     پاسخ هاى ریسك آنچنان كه برنامه ریزى شده اند پیاده گردد،      
.     سیاست ها و رویه هاى قبلى به درستى اجراء شوند    

    شناسایى ریسك هاى جدید   

صفحه اصلى



ك 
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 ر
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فاك

صفحه اصلى

ریسك هاى

 خارجي

ریسك هاى 
داخلى

سرمایه گذارى

قابلیتها

مشاركت

بازار

سیاستهاى محیطى  

مالى  

 خواب سرمایه

  محل سرمایه گذارى

كیفیت

هزینه 

زمان 

فرآیند و تكنولوژى 

رتباطاتا

لورفتن و فاش شدن تكنولوژى

جهش ناگهانى رقبا

استانداردهاى اطالعاتى و سیستم هاى محلى

سازمان و مدیریت

ریسك اخالقى

موجودى غیر نقدى

انگیزش

كاهش انعطاف پذیرى

نوسان تقاضا

بى ثباتى بازار رقبا

نوسان نقطه سربه سر

عرضه و تقاضا

نوسان تامین كنندگان

متغیر بودن و نوسان قوانین كشورى  بحرانهاى اقتصادى

ناپایدارى جامعه 

سیستمهاى نظارتى حكومتى 
نوسان نرخ سود

نوسان نرخ ارز 

نوسان قیمت مواد اولیه 

نوسان اقتصاد جهانى

فاكتورهاى ریسك در یك سازمان واقعى
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ناشناخته هاى نامعلوم      ناشناخته هاى معلوم شده     شناخته شده ها   
محدوده مدیریت ریسك

ریسک کامل 
عدم اطمینان   
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