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فنی

1- مدیریت ریسک
مدیریت ریسک کاربرد سیس��تماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها 
و فرآیندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریس��ک 
اس��ت. به عنوان ی��ک عضو از جامعه، جهت رش��د و توس��عه نیازمند 
ریس��ک پذیری هس��تیم. از زمان تولی��د انرژی تا بهره ب��رداری از آن، 
مدیریت ریس��ک برای دس��ت یابی به اهداف کالن در زنجیره ی تولید 
انرژی کمک مؤثری اس��ت. در دنیای حال حاضر که به س��رعت مسیر 
تکامل و پیش��رفت را می پیماید مخاطرات باید به صورت ساختارمدار 
مدیریت ش��وند. بنابراین ریس��ک ها باید به گونه ای مدیریت گردند تا 
اطمین��ان الزم جهت به حداقل رس��اندن تهدی��دات و احتمال وقوع 
آنها حاصل ش��ود. به عبارت دیگر مدیریت ریس��ک عب��ارت از فرآیند 
مستندس��ازی تصمیمات نهایی اتخاذ ش��ده و شناسایی و به کارگیری 
معیارهایی اس��ت که می توان از آنها جهت کاهش ریس��ک تا سطحی 

قابل قبول استفاده کرد.
از آنجا که هر کاری به طور ذاتی با ریسک همراه است، باید متخصصان 
مختلفی با درنظر گرفتن نقش ها و مسئولیت های معین جهت تحلیل 
ریس��ک درنظر گرفته ش��وند. مثاًل مدیریت ریسک باید در زمینه های 
مختلفی از جمله بیمه، تداوم کسب و کار، بهداشت و ایمنی و محیط 
زیست، مهندسی، برنامه ریزی، خدمات مالی، تعمیرات و موارد حقوقی 
به صورت چشم گیری انجام شود که نیازمند متخصص مدیریت ریسک 

در حوزه های فوق غیرقابل انکار است.

2- استانداردهای مدیریت ریسک
تعدادی از استانداردها در سراس��ر جهان در حوزه ی مدیریت ریسک 
به منظور کمک به سازمان ها به طور سیستماتیک و مؤثر ایجاد شده اند. 
این استانداردها به دنبال ایجاد دیدگاهی مشترک در چارچوب، فرآیند 
اجرایی و عملیاتی هس��تند و معموالً توسط س��ازمان های بین المللی 
شناخته ش��ده یا توس��ط گروه های صنعتی ایجاد ش��ده اند. مدیریت 
ریسک در قالب منظم و استانداردی به سرعت در حال تکامل و به روز 

رسانی است.

اس��تانداردهای مختلف منعکس کننده ی انگیزه های مختلف و تمرکز 
فنی ایجادکنندگان آنس��ت که برای سایر سازمان ها با درنظر گرفتن 
موقعیت و جایگاه آنها س��ازگاری دارد. اس��تقرار اس��تانداردها به طور 
معمول برای شرکت ها و س��ازمان ها به صورت داوطلبانه است؛ اگرچه 
ممكن اس��ت از س��وی قانون گذاران یا کارفرمایان به عنوان یک الزام 

درنظر گرفته شوند.
در جدول-1 استانداردهای متداول در حوزه ی مدیرت ریسک در ارائه 
ش��ده اند. که از بین آنها، اس��تاندارد ISO31000 و COSO رایج ترین 
سیستم مدیریت ریسک اس��تقرار یافته در صنایع مختلف در سراسر 

دنیا هستند. در ادامه این دو استاندارد بررسی شده اند.

COSO 2-1- سیستم مدیریت ریسک
ب��رای کمک به اجرای فرآیند مدیریت ریس��ک ش��رکت، COSO در 
2004 چارچوب یکپارچه ای در حوزه ی مدیریت ریسک ارائه داده که 
به عنوان مکعب COSO نیز شناخته می شود. این مکعب به روزرسانی 
ش��ده چارچوب COSO اولیه ی ارائه ش��ده در 1992 است. سیستم 
مدیریت ریس��ک COSO مدل 2004 از هشت جزء تشکیل شده که 
عبارتند از: محیط کنترلی )داخلی(، هدف گذاری، شناسایی رویدادها، 
ارزیابی ریس��ک، واکنش به ریس��ک، فعالیت های کنترلی، اطالعات و 

ارتباطات و نظارت )شکل-1(.
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در ش��کل-2  به برخی از عوامل مهم در مدیریت ریس��ک کوزو اشاره 
شده است:

بر اس��اس م��دل COSO، ارزیابی ریس��ک جزئ��ی از وظایف روزانه ی 
مدیریت و کارکنان اس��ت. سیس��تم مدیریت ریسک COSO باید در 
فرآیندهای مختلف، توسط مس��ئوالن مربوطه به کار گرفته و نهادینه 
شود. پذیرش این موضوع توسط اعضای سازمان، نوعی تغییر سازمانی 

گسترده به شمار می رود و مستلزم اجرای عملیات فرهنگ سازی است. 

ISO 31000 2-2- سیستم مدیریت ریسک
این سیس��تم مدیریتی به دنبال ارائه ی یک نمونه ی جهانی ش��ناخته 
شده برای سازمان ها و ش��رکت های مختلف است تا جایگزین هزاران 
اس��تاندارد، روش و نمونه های موجود در حوزه ی فرآیندهای مدیریت 
ریس��ک ش��ود. در حال حاضر خان��واده ی ISO 31000 دربر دارنده ی 

موارد زیر است:
 SO 31000:2018 – Principles and Guidelines on Implementation
 ISO/IEC 31010:2009 – Risk Management – Risk Assessment 

Techniques
 ISO Guide 73:2009 – Risk Management – Vocabulary

س��ازمان ایزو همچنین راهنم��ای ISO 21500 خود ک��ه در حوزه ی 
سیس��تم مدیریت پروژه است را همس��و با ISO 31000 طراحی کرده 

است.
و  پیاده س��ازی  طراح��ی،  ب��رای  عموم��ی  راهنم��ای   ISO 31000

نگه��داری فرآینده��ای مدیری��ت ریس��ک را در ی��ک س��ازمان ارائه 

 1  استانداردهای متداول در حوزه ی مدیرت ریسک                

كاربردسازمان ایجادكنندهنام استانداردكد استاندارد

ISO 31000:2018 Risk Management
Principles and Guidelines

 The International Organization
for Standardization

خانواده ای از استانداردهای مدیریت ریسک است كه توسط سازمان 
بین المللی استانداردسازی تنظیم شده و هدف آن ایجاد اصول و 

راهنمایی های عمومی در مدیریت ریسک است

ISO/IEC 31010:2019 Risk Management - Risk
Assessment Techniques

 The International Organization
for Standardization

راهنمایی جهت انتخاب و استفاده از روش های ارزیابی ریسک برای طیف 
وسیعی از فعالیت ها و موقعیت ها

 IRM/Alarm/AIRMIC
2002

 A Risk Management
Standard

 the UK’s 3 main risk
organisations

بر اهمیت مدیریت ریسک مربوط به اهداف استراتژیک و عملیاتی در 
سازمان ها و همچنین تهدیدات / فرصت های مربوطه جهت دستیابی به این 

اهداف تأكید دارد

COSO 2004
 Enterprise Risk

 Management - Integrated
Framework

 The Committee of Sponsoring
 Organizations of the Treadway

Commission

مدیریت ریسک كوزو فرآیندی است كه به دست هیأت مدیره، مدیران و 
سایر كاركنان در سطح عالی و در سراسر سازمان به اجرا درآمده و به كار 
گرفته می شود و این سیستم برای شناسایی رویدادهای بالقوه ای كه بر 
سازمان اثر می گذارد طراحی شده و ریسک را به نحوی مدیریت می كند 

كه سطح آن در محدوده ی قابل پذیرش قرار گیرد و از این طریق، اطمینان 
معقول جهت تحقق اهداف سازمان فراهم شود

“Red Book” 2.0: 2009
 a Governance, Risk and
 Compliance Capability

Model
OCEG

این مدل اولین )و تنها( استاندارد با منبع آشکار است كه به صورت 
یکپارچه زیرمجموعه های موارد حقوقی، ریسک، ممیزی، انطباقات، اخالق/

فرهنگ و فن آوری اطالعات را جهت دستیابی به اهداف درنظر گرفته است

 2  عوامل مهم در مدیریت ریسک كوزو

  
  اشاره كرد:ارائه شده  2-توان به مواردي كه در شكلاز عوامل مهم در مديريت ريسك كوزو مي

  
  : عوامل مهم در مديريت ريسك كوزو2- شكل

 
مديريت سيستم ي مديريت و كاركنان است. ، ارزيابي ريسك جزئي از وظايف روزانهCOSOبر اساس مدل 

شود. پذيرش اين كار گرفته و نهادينه هاي مختلف، توسط مسئوالن مربوطه بهفرآيندبايد در  COSOريسك 
رود و مستلزم اجراي عمليات شمار ميزمان، نوعي تغيير سازماني گسترده بهموضوع توسط اعضاي سا

  است.  سازيفرهنگ
  

  ISO 31000سيستم مديريت ريسك  -2-2
 ي مختلفهاشركت و هاسازمان براي شده شناخته جهاني يك نمونه يارائه دنبالاين سيستم مديريتي به

در شود.  ريسك مديريت هايفرآيند يهاي موجود در حوزهروش و نمونه، استاندارد هزاران جايگزين تا است
  :استارد زير وم يدارنده بردر ISO 31000 يخانوادهحال حاضر 

SO 31000:2018 – Principles and Guidelines on Implementation
ISO/IEC 31010:2009 – Risk Management – Risk Assessment Techniques
ISO Guide 73:2009 – Risk Management – Vocabulary

  
 همسو با را است پروژه مديريتسيستم  يكه در حوزه خود ISO 21500 راهنماي همچنين سازمان ايزو

ISO 31000 است. كرده طراحي  
ISO 31000 يك در را ريسك مديريت هايفرآيند نگهداري و سازيپياده، طراحي براي عمومي راهنماي 

 توسط ترگسترده ريسك مديريت هايشيوهو پذيرش  شناختن رسميتبه رويكرد اين. دهدمي ارائه سازمان را
 دگيرمي درنظر را است )COSO(مانند مدل  سازماني ريسك مديريت استانداردهاي نيازمند كه هاييشركت

در  ISO 31000چارچوب اجرايي  .ندكيكديگر سازگار ميمديريتي را با  يچندگانه هايسيستم در واقع كه

 طرح كسب و كار
سازمان

ايجاد ساختار 
ت سيستم مديري
ريسك

انجام ارزيابي 
ريسك

لي تعيين سطح ك
ريسك قابل 

پذيرش

 شناسايي واكنش
هاي مرتبط با 

ريسك

 شبكه ارتباطي
نتايج ريسك مراقبت

نظارت و بررسي 
دوره اي مديريت
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می ده��د. ای��ن رویکرد به رس��میت ش��ناختن و پذیرش ش��یوه های 
مدیری��ت ریس��ک گس��ترده تر توس��ط ش��رکت هایی ک��ه نیازمن��د 
اس��تانداردهای مدیریت ریسک س��ازمانی )مانند مدل COSO( است 
را درنظ��ر می گی��رد که در واقع سیس��تم های چندگان��ه ی مدیریتی 

 ISO 31000 را ب��ا یکدیگ��ر س��ازگار می کن��د. چارچ��وب اجرای��ی 
و اج��زای مهم آن که عبارتند از: اصول، چاروچوب و فرآیند. به همراه 

اجزای هر یک از بخش ها در شکل-3 ارائه شده است.

3- روش ه�ای رای�ج ارزیاب�ی ریس�ک در ح�وزه ی ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست

ارزیابی ریسک توانایی الزم برای تصمیم گیری در مورد کنترل ریسک 
معقول را به ما می دهد. بنابراین کسانی که ریسک را ارزیابی می کنند 
باید مرتبه ی ش��غلی مناسب، واجد شرایط و شایس��ته داشته باشند. 
بر اس��اس راهنمای ارائه ش��ده توس��ط NEBOSH در حوزه ی نفت و 
گاز، برای شروع شناس��ایی و ارزیابی ریسک مخاطرات پیشنهاد شده 

به ترتیب از روش های کیفی، نیمه کّمی و کّمی استفاده گردد.
در فرآين��د ارزيابي ريس��ك، ب��راي ه��ر گام به كارگي��ري روش يا كاماًل 
قابل كاربرد اس��ت يا قابل كاربرد است يا غيرقابل كاربرد است. در جدول-2 
قابليت كاربرد ابزارهاي مورد استفاده براي ارزيابي ريسك ارائه شده است.
با توجه به تنوع زیاد در روش های ارزیابی ریسک، استفاده ی همزمان 
از تمامی روش ها بس��یار دشوار است. بنابراین مخاطبان باید شناخت 
 کاف��ی را از ماهی��ت کارب��ردی هر یک از روش ها داش��ته باش��ند که 
ISO 31010 به صورت جامع بدین موضوع پرداخته است. در جدول-3 

 HSE به عنوان نمونه دامن��ه ی کاربرد چند روش پرکاربرد در حوزه ی
ارائه شده است.

4- نرم افزارهای مورد استفاده جهت ارزیابی ریسک
در جدول-4 برخی نرم افزارهای مورد استفاد جهت ارزیابی ریسک در 

حوزه های مختلف با درنظر گرفتن دامنه ی کاربرد ارائه شده است.

 4  روش های كمّی، نیمه كمّی و كیفی جهت آغاز شناســایی و ارزیابی ریسک مخاطرات )بر 
)NEBOSH اساس راهنمای ارائه شده توسط

 
 

كاربرد قابل كامالًشود كه يا ين صورت توصيف ميدكارگيري روش بگام در فرآيند ارزيابي ريسك، به براي هر
قابليت كاربرد ابزارهاي مورد استفاده براي  2-در جدول. كاربرد استكاربرد است يا غيرقابلاست يا قابل
  ارائه شده است. ارزيابي ريسك

  
  
  
  
  
  
  

  ISO 2009 - 31010بر مبناي  قابليت كاربرد ابزارهاي مورد استفاده براي ارزيابي ريسك - 2جدول 

 ايبر كيفي انتخاني روش اگر•
 كنترل مورد در گيري تصميم
 يبرا آن از باشد، دقيق مناسب
 و ها يافته ثبت و ارزيابي

.كنيد استفاده پيشنهادها
  هاي روش از نبوده، دقيق اگر•

SQ كنيد استفاده.

:)(Qكيفي 

 برايدسته از انتخابي روش اگر•
  مناسب كنترل مورد در گيريتصميم

 استفاده SQ از باشد، دقيق كافي ي اندازه به
 تثب را خود پيشنهادهاي و ها يافته .كنيد
.كنيد

 ابيارزي دقت ضريب ابتدا نيست دقيق اگر•
 يابيارز آيا ببينيد و دهيد افزايش را ريسك
 الزامات با مطابق حاضر حال در تر دقيق
  ودخ پيشنهادهاي و ها يافته بلي، اگر .است

.كنيد ثبت را
.كنيد استفاده QRA از خير، اگر -•

):SQ(كمي نيمه
QRA از است، دقيق ارزيابي اگر•

.كنيد استفاده
 دقت ضريب نيست، طوراين اگر•

 ات دهيد افزايش را ريسك ارزيابي
 تسؤال تمامي به بتوانيد كه زماني
  يپيشنهادها و هايافته .دهيد پاسخ
كنيد ثبت را خود

):QRA(كمي 

ISO 31000 3   اجزای مهم استاندارد 

 2  قابلیت كاربرد ابزارهاي مورد استفاده براي ارزیابي ریسک بر مبنای 

ISO 2009 - 31010

1( بسیار کاربردی   2( غیرکاربردی    3( کاربردی

مروریمروری
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 3  دامنه ی كاربرد روش های ارزیابی ریسک                

سند مرجعدامنه ی كاربردنام روشردیف

1HAZOP

 برای انواع سیستم های فرآیندی از قبیل مکانیکی، الکترونیکی، رویه ی اجرایی و 
سیسنک های نرم افزاری

 در زمان اعمال تغییرات در تأسیسات
 در زمان طراحی تأسیسات

IEC 61882, Hazard and operability studies (HAZOP 
studies( – Application guide

2RCA

HSE آنالیز ریشه ای مبتنی بر مسائل 
 تحلیل خرابی در سیستم های فن آوری مرتبط با قابلیت اطمینان و نگهداری

 آنالیز ریشه ای مبتنی بر تولید در زمینه ی كنترل كیفیت
 آنالیز ریشه ای مبتنی بر فرآیند تمركز بر فرآیندهای تجارت

 آنالیز ریشه ای مبتنی بر سیستم برای مواجهه با سیستم های پیچیده و مدیریت 
تغییر

3
 FMEA

&FMECA

 كاربرد برای اجزا و محصوالت، سیستم ها، فرآیندهای تولید و مونتاژ
 در زمان طراحی و ساخت سیستم ها با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان تجهیزات

 اساسی برای آزمون برنامه ریزی و نگهداری تأسیسات و تجهیزات
FTA فراهم كردن اطالعات كیفی یا كّمی برای روش های تحلیلی مانند 

 نکته: قابلیت استفاده برای فعالیت های شغلی نیست

IEC 60812, Analysis techniques for system reliability – 
Procedures for failure mode and effect analysis )FMEA(

4FTA
 شناسایی علل بالقوه و مسیر خرابی

 محاسبه ی كّمی احتمال پیشآمد نهایی
tree analysis (FTA) IEC 603009-3-, Dependability 

management — Part 3: Application guide — Section 9: 
Risk analysis of technological system

5ETA

 مدل سازی، محاسبه و رتبه بندی برای سناریوهای مختلف حوادث
 قابل استفاده در تمامی مراحل چرخه ی عمر فرآیند

 تحلیل كّمی بر مبنای قابلیت اطمینان سیستم ها

6
Cause-

 and-effect
analysis

 شناسایی تمامی سناریوها و علل ممکن كه این سناریوها را تولید می كنند
 شناسایی علل ریشه ای

 مرتب كردن و ارتباط دادن رابطه های میان عوامل كه بر فرآیند خاصی اثر دارند
 تحلیل مسائل موجود و فعالیت های اصالحی كه می تواند انجام شود

7LOPA

 مبنایی برای مشخصات الیه های حفاظتی مستقل )IPLs( و سطح یکپارچگی ایمنی 

)SIL( برای سیستم های ابزاری كه در سری IEC 61508 و IEC 61511 شرح داده شده 
است

 آنالیز ریسک هر الیه ی حفاظتی به تفکیک

IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/
electronic/programmable electronicsafety-related systems 

IEC 61511, Functional safety – Safety instrumented 
systems for the process industry sector

8HTA
 قابلیت شناسایی خطاهای انسانی بالقوه و علل آن

 آماده سازی داده های كّمی برای آنالیز خرابی انسانی برایFTA  با سایر روش ها

9BOW TIE
 نمایانگر و محاسبه ی ریسک طیفی از علل ممکن و پیامد

 تحلیل علل و موانع به صورت همزمان

10RCM

 تمام وظایف در خصوص پرسنل و محیط بر اساس نگرانی های عملیاتی یا اقتصادی
 برای تضمین سیستم تعمیر و نگهداری مؤثر و كارآمد انجام می شود

 در مراحل طراحی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات قابلیت استفاده دارد

 :11-Dependability management – Part 3 ,11-3-IEC 60300
Application guide – Reliability centred

Maintenance

11HAZID

 ابزاری قدرتمند برای شناسایی مخاطرات در اوایل یک پروژه و در زمان طراحی 
است

 روش ساخت و ساز طوفان مغزی كه به طور معمول قابل استفاده در حوزه های 
رشته های طراحی مهندس و مشتری، مدیریت پروژه، راه اندازی و عملیات 

ISO 17776
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فنی

HSE 4  نرم افزارهای قابل استفاده در حوزه ی 

دامنه ی كاربردلوگونام نرم افزارردیف

1PHA-pro
 نرم افزار مدیریت ریسک

What if و HAZOP دربر دارنده ی روش های مختلف از قبیل 

2SDS Pro SDS بانک آنالین اطالعات 

3CARA-FaultTree)نرم افزار آنالیز ریسک )درخت خطا 

4WISERنرم افزار جامع ایمنی مواد شیمیایی 

5DIALuxvنرم افزار محاسبه و طراحی سیستم های روشنایی و نورپردازی داخلی و خارجی 

6Predictorنرم افزاری جهت مدل سازی و رسم نقشه های صوتی 

7ErgoMaster نسخه ی دمو – ارزیابی وظیفه، ارزیابی ایستگاه كاری، ارزیابی پوسچر، ارزیابی حمل 
و ... از جمله توانایی این نرم افزار است

8ALOHA
 نرم افزار مدل سازی پیامد حوادث ناشی از نشتی مواد قابل انفجار در محیط های 

 FLASH FIRE، JET FIRE، POOL FIRE، بیرونی تأسیسات. حوادثی از قبیل
VCE، BLEVE، TOXIC RELEASE

9PHAST
 این نرم افزار از منظر عملکردی مشابه نرم افزار ALOHA است اما طیف وسیع تری 

از اطالعات ورودی/خروجی را برای بررسی سناریوهای احتمالی در اختیار قرار 
می دهد

10ANSYS FLUENT

 )CFD( یک نرم افزار مهندسی به كمک رایانه در زمینه ی دینامیک سیاالت محاسباتی 
برای مدل سازی جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه های پیچیده مانند سازه های 

تأسیسات نفت و گاز، پتروشیمی و پاالیشگاه در خشکی و دریا ست. این نرم افزار 
امکان تغییر شبکه، به صورت كامل و تحلیل جریان با شبکه های غیرساخت یافته برای 

هندسه های پیچیده در داخل و خارج تأسیسات را فراهم می سازد.

11FLACS

 FLACS) Flame Acceleration Simulator(  یک نرم افزار كاربردی و تجاری در 
زمینه ی دینامیک سیاالت محاسباتی )CFD( است كه به گستردگی برای مدل سازی 

انفجار و مدل سازی رهایش مواد در فضا در زمینه ی ایمنی صنعتی و ارزیابی ریسک 
استفاده می شود. مناطق اصلی كاربرد FLACS  در صنایع نفت و گاز، فرآوری، صنایع 

غذایی، صنایع چوب، متالورژی و صنایع ایمنی هسته ای است.
 FLACS ماژول های اختصاصی برای شبیه سازی انفجار گاز، گرد و غبار و مواد 

قابل انفجار شیمیایی مانند TNT دارد. این نرم افزار همچنین به گستردگی برای 
شبیه سازی پراكندگی گاز قابل اشتعال و سّمی استفاده می شود. از این نرم افزار برای 

 Buncefield،Piper Alpha، TWA آنالیز حوادث شناخته شده ای از قبیل حریق
Flight 800،  و پلت فرم Petrobras 36  استفاده شده است

مروری


