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ERM 

 مدرس

 حسین نوریان

 دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار 

سابقه برگزاری بیش از سی دوره مدیریت ریسک 

 سازمانی

 بین المللی رانی در کنفرانسنارائه سه عنوان سخ

 مدیریت ریسک سازمانی

مقاله در حوزه مدیریت ریسک تدوین ده عنوان 

 سازمانی

 مخاطبین دوره

اعضای هیات مدیره سازمان ها، مدیران ارشد 

کسب و کار ، مدیران و تحلیل گران استراتژی 

های سازمانی ، مدیران تعالی ، کارشناسان دفتر 

استراتژی، کارشناسان دفتر مدیریت فرایندها، 

 مدیران مالی، تحلیل گران بازاریابی و فروش

 

 

 

 

 

انیدوره آموزشی مدیریت پیشرفته ریسک سازم  
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 

 اهداف دوره

سازمان ها با عدم قطعیتهای فراوانی مواجه اند و چالش مهم مدیران آن است که بتوانند 

محاسبه نمایند چه مقدار از پذیرش عدم قطعیت ها ، برای ارزش آفرینی برای سهام داران 

پاسخ به هر یک ازعدم قطعیت و ذینفعان دیگر، قابل قبول است و استراتژی مناسب برای 

های فضای کسب و کار کدام است. هدف از انجام این دوره توانمند سازی مدیران کسب 

و کار برای شناخت ریسک های محیطی و داخلی و تحلیل نحوه مدیریت و مواجهه با آنها 

برای استفاده حداکثری از فرصت های حاصله و حصول اطمینان از استمرار کسب و کار در 

 مواجهه با تهدیدات است

 سرفصل دوره

شناخت عدم قطعیت های فضای کسب و کار، شناخت استراتژی های مناسب با 

محیط ناپایدار و پیش بینی ناپذیر، فرایند و متدولوژی مدیریت ریسک سازمانی، 

برقراری زمینه و سازماندهی مدیریت ریسک، ذائقه و تلورانس ریسک 

سازمانی،شناسائی رویدادها و عدم قطعیت ها، سازمانی،هدف گذاری و ریسک 

ارزیابی و کمی سازی مدیریت ریسک ها، تحلیل راهکارهای مواجهه، تحلیل 

راهکارهای کنترل ریسک، ارتباطات و آگاهی رسانی ریسک سازمانی، پایش و 

اندازه گیری فرایند ریسک سازمانی، تحلیل استمرار کسب و کار ، درس آموخته 

 ک سازمانیهای مدیریت ریس

 در این دوره ریسک های استراتژیک، فرایندی، ذینفعان و انطباق با قوانین،مالی و بازار تحلیل می گردد
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 منابع آموزشی

Enterprise Risk Management 

(COSO Integrated Framework) 

ENTERPRISE RISK 

MANAGEMENT (Seven 

Imperatives for Process Excellence) 

RISKY BUSINESS II:( Enterprise 

Risk Management as a Core 

Management Process) 

 

 شیوه برگزاری

این دوره برای شرکت ها به صورت اختصاصی در محل سازمان قابل برگزاری 

. برای خواهد بود که شامل ارائه تئوریک سرفصل ها و برگزاری کارگاه می باشد

 ارائه سرفصل فوق الذکر بیست و چهار ساعت آموزشی مورد نیاز است

 

 

 

 آموزشی متریال

جزوه مدیریت پیشرفته ریسک سازمانی، نتایج 

تحلیل اثربخشی ریسک سازمانی در شرکت های 

پیشرو ، دو کتاب مرجع در حوزه مدیریت 

 PDF ریسک سازمانی به صورت

 سوابق برگزاری دوره

مدیریت ریسک سازمانی، شرکت ایریسا، شرکت شاخص کنترل  کنفرانس بین المللی

اسپادانا، ایران خودرو، شرکت ایسیکو، شرکت فوالد مبارکه، شرکت فوالد اکسین 

شرکت مهندسین مشاور یزد، و حمل و نقل جاده ای استان  خوزستان، سازمان راهداری

 و ...، موسسه آموزش عالی برهان موسسه حقوقی کرانه دانشپارس جویاب، 
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