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ناهماهنگی بین اجرا و مدارك سیستمی و الزامات مستندات سازمانعدم آشنایی کافی با الزامات استانداردهاي سیستم  مورد استفاده در شرکت

عدم اطمینان از طراحی و استقرار موثر و کارآمد سیستمعدم همکاري و مشارکت مناسب واحدهاي سازمان
 *عدم تعهد و اعتقاد مدیران2 - به روز نبودن مدارك سیستم

بی انگیزگی کارکنان نسبت به اجرا و رعایت سیستم
عدم تامین زیر ساختهاي مورد نیاز اجراي سیستم

*ناکافی بودن دانش سازمانی در زمینه طراحی ساختار1 - طراحی و استقرار ساختار نامتناسب با ماهیت فعالیت هاي شرکت
عدم شفافیت ماموریت ها و ارتباط بین واحدهاي شرکت

عدم اعتقاد، حمایت و پشتیبانی مدیران در جذب پرسنل مطابق پست هاي سازمانی ساختار

اثر بخش نبودن استراتژي هاي متناسب*عدم مشارکت کامل مدیران در شناسایی دقیق ریسک / فرصت ها1 - عدم شناسایی دقیق ریسک / فرصت هاي مرتبط با محیط سازمان و انتظارات ذي نفعان
عدم صحت و کفایت عوامل در نظر گرفته شده در روش ارزیابی ریسک / فرصت ها

عدم درك صحیح روش اجرایی مدیریت ریسک
عدم صحت و کفایت اقدامات تعریف شده

عدم پیش بینی منابع الزم
عدم امکان کسب و اجراي دانش مورد نیاز در سازمان *عدم وجود سیستمی براي شناسایی شکاف هاي دانشی4 - عدم شناسایی کامل و بموقع دانش مورد نیاز در سازمان

از دست رفتن دانش مورد نظرعدم همکاري مناسب پرسنل سازمان
عدم قابلیت به اشتراك گذاري دانش در میان کارکنان مرتبط*عدم تعامالت مناسب با مشتریان ، پیمانکاران

ضعف فرهنگ مستندسازي
عدم بهره وري، سودآوري و رشد سازمان*عدم کفایت سیستم موجود براي به اشتراك گذاري و بکارگیري دانش6 - عدم به اشتراك گذاري و بکار بستن مناسب دانش در سازمان

عدم اطمینان از اجراي اثر بخش سیستم و عدم تعیین فرصت هاي بهبود*ضعف عملکرد ممیزان1 - عدم انجام موثر ممیزي هاي داخلی
ایجاد تاخیر در برگزاري جلسه بازنگري مدیریت*عدم وجود برنامه مناسب و عدم مشارکت موثر ممیزي شوندگان2 - عدم انجام بموقع ممیزي داخلی واحدها

افزایش اطمینان از بررسی اثربخش اجراي سیستم*وجود تجربه و انتقال دانش مشاور سازمان از ممیزي سازمان هاي دیگر3 - استفاده از مشاور/ پیمانکار سازمان در انجام ممیزي داخلی
عدم امکان پیشگیري از وقوع مجدد عدم انطباق*عدم آگاهی و تسلط و مهارت پرسنل مرتبط1 - عدم شناسایی عدم انطباق هاي سیستمی نیازمند تعریف اقدام اصالحی

بروز دوباره مشکالت در سازمان*عدم انجام بررسی هاي الزم و تحقیق در مورد علل ریشه اي2 - عدم تعیین علل ریشه اي مرتبط با عدم انطباق هاي شناسایی شده
تجزیه و تحلیل داده ها

سازماندهی و 
مدیریت 
سیستم

1

ارزیابی عملکرد سیستم

طراحی و پیاده سازي سیستم

توضیحات  علت وقوع 
وضعیت وضعیت ریسک

ریسک 
ارزیابی ریسک/ فرصت باقیمانده وضعیت 

ریسک
مسئول پیگیري کنترل موجودپیامد / اثر ریسک 

ارزیابی ریسک/ فرصت
مهلت زمانیمسئول انجامکنترل الزم

1 - عدم طراحی مستندات سیستم مدیریت یکپارچه به طور کامل و موثر

3 - عدم اجراي دقیق مستندات سیستم مدیریت یکپارچه

*

شرح ریسک / فرصت ردیف  عنوان فرآیند 

*

عنوان زیر فرآیند

2 - عدم پیاده سازي ساختار سازمانی
عدم برقراري صحیح ارتباطات الزم در سطح سازمان و عدم تحقق اهداف طراحی ساختار و تشکیالت شرکت

2 - عدم ارزیابی صحیح ریسک / فرصت ها

عدم مدیریت صحیح ریسک / فرصت3 - عدم اجراي صحیح و اثر بخش اقدامات کنترلی

عدم اولویت بندي صحیح و متناسب ریسک / فرصت

مدیریت سیستم

5 - عدم کسب و ثبت و نگهداري دانش مورد نیاز

*

*

*


