
 

 

 دیریت ریسکو برنامه م احتماالت شناسایی

 

 مدیریت ریسک ایجاد کنید برنامهیک 

یین تع نامعین سازهرا در یک  لنگرهانیروها و  راحتیبه هاآن اتفاقبههستند. اکثریت قریب  ایالعادهخارق افرادمهندسان سازه 

ه ک شویممی زدههیجانبه حدی  گاهی. شدروبرو خواهیم  تریبزرگبا چالش ؛ ما باشد ترپیچیده. هرچه که یک پروژه کنندمی

 ا  نسبت ایحرفه سازه، مهندسی متأسفانه .هستند بینخوش افرادی. در مجموع مهندسان کنیممیپروژه را فراموش  هایریسک

این  سی دارند.معماری / مهندمهندسین سازه باالترین نسبت مطالبه به درآمد )بازده( را در میان کارشناسان  است. آمیزمخاطره

 نیستند. چنیناین هاآنبدان معنا نیست که بیشترین مطالبات علیه مهندسان سازه وجود دارد. برعکس 

عنوان  را تحت این ریسکداشته باشد. ویکی پدیا مدیریت  وجود ریسکیک پاسخ برای هر پروژه این است که یک طرح مدیریت 

، نظارت کاهش منظوربهاقتصادی از منابع  استفاده هماهنگ و از طریق ریسک بندیاولویت، ارزیابی و شناسایی»: کندمیتعریف 

 مدیران پروژهو مهندسان  .«هافرصت از استفادهدرک و رویدادهای ناگوار و یا به حداکثر رساندن  تأثیرو  وقوع و کنترل احتمال

ام انج ریسکمدیریت  در جهتیک تالش آگاهانه  ر مورد سایر افراد بایددانجام دهند.  درستیبهاین امر را  توانندمی باتجربه

و با پیچیدگی کمتر طرح  ترکوچک هایپروژهبرای  .باشدمیبرای هر پروژه  ریسکمدیریت  برنامهایجاد یک یک راه  شود.

رسمی  یبرنامهو با پیچیدگی بیشتر یک  تربزرگ هایپروژه. با این حال برای باشد میرسساده و غیر تواندمی ریسکیت مدیر

 و با تمام تیم پروژه به اشتراک گذاشته شود. تهیهباید 

. اولین باشد خطراتخطرات احتمالی و نیز یک استراتژی برای کاهش این  آنالیزباید شامل  مناسب ریسکمدیریت  برنامهیک 

 شودمییف تعر نامشخصیک رویداد یا شرایط  عنوانبه ریسکاست.  هاسکریشناسایی  ریسکمدیریت  برنامهیک  یتهیهگام در 

تیم  .)موسسه مدیریت پروژه( خواهد داشتپروژه  اهداف ی ازحداقل یک بر رویکه در صورت رخ دادن یک اثر مثبت یا منفی 



 

 

. ویژگی ندک مستندسازیرا  هاآن هایویژگیبگذارند و  تأثیرپروژه  بر رویتعیین کند که کدام خطرات ممکن است  پروژه باید

 باشد. ریسک یا خطر عالئمو  ریسک بندیدسته، یشامل عوامل اصل توانندمیخطرات 

، تیم طراحی احتمال وقوع و . در این فرآیندکیفی و/ یا کمی ریسک است آنالیز ،ریسکمدیریت  برنامه تهیه یکگام دوم در 

 دهینسازماو ...  سیر زمانی، بندیدستهخطرات را بر اساس  تواندمی. تیم طراحی همچنین کندمیرا برای هر خطر ارزیابی  تأثیر

 کند.

وارد  هاریسک. این شوندمیبزرگ شناخته  هایریسک عنوانبه، دارند پروژه بر روی یزیاد تأثیراحتمال وقوع باال یا  ی کهخطرات

 پاسخ برای هر خطر برنامه. در این بخش یک به ریسک پاسخ ریزیبرنامه: شوندمیریسک مدیریت  برنامه تهیه ه سوممرحل

 :گیردمیچهار دسته قرار  نپاسخ در یکی از ای برنامهاین  ،منفی هایریسک در مورد .شودمیتهیه  توجهقابل

 مضر ریسک: تغییر پروژه برای از بین بردن تهدید ایجاد شده توسط یک اجتناب 

 مالی از  تصوربه غالبا منفی یک تهدید همراه با مالکیت پاسخ به یک شخص ثالث. این امر  تأثیر: تغییر دادن انتقال

 .شودمییک فعالیت انجام  سپاریبرونعملی از طریق  صورتبهطریق قراردادهای بیمه و یا 

 قبولقابل یآستانه: کاهش احتمال و اثرات یک خطر نامطلوب تا حد یک کاهش 

 زندگی کردن با امکان یک اثر منفیپذیرش : 

 .دکننمیرا آماده  و یا در صورت وقوع شما دهندمیاحتمال اثرات منفی بر روی پروژه شما را کاهش  تعریف شدهپاسخ  هایبرنامه

رات را بررسی کنید تا خط برنامهمرتب  طوربهباشید و  طرخ عالئمنظارت و کنترل خطر است. مراقب گام نهایی در مدیریت خطر، 

ا پیش باید یک سند زنده باشد و ب ریسکمدیریت  برنامه، اصالح کنید. ایدکردهشناسایی  قبال یا مواردی را که  شناساییجدید را 

 نظر باشد. تجدید قابلروی پروژه 

ی از باید با آگاه برنامهیابد. این  تهیه شودبرای هر پروژه  ریسکرسمی یا غیر سمی مدیریت  برنامهیک باید  خالصه، طوربه

 به شرح زیر است: برنامهشود. فرآیند ایجاد یک  روزرسانیبهاطالعات بیشتر 
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