
 

 

باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا  

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

دیمراجعه نما تیبه داخل سا . 

 

روش دلفی  -پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری    

روش دلفی -پرسشنامه مرحله اول   

 ..........................کارشناس محترم

  ساوه این پرسشنامه جهت انتخاب الگوی مدیریت ریسک سرمایه گذاری متناسب با معیارهای توسعه  در شهرستان 

، مولفه ها و  می باشد. لطفا با استفاده از تئوری ها و نظریات ریسک فازهای مختلف  مدیریت ریسک سرمایه گذاری

 . فهرست نمایید جود دارد، که بین متخصصین ریسک اتفاق نظر ورا   سواالت مربوط به هر فاز

                             

 ریسک   مدیریت فازهای مولفه ها سواالت مهم در هر فاز 



 

 

 

 

روش دلفی -پرسشنامه مرحله دوم  

 پرسشنامه مرحله سوم

 کارشناس محترم.....

طبق فازهای دسته بندی شده مرحله  ضمن تشکر از همکاری شما در دو مرحله قبلی این تحقیق؛ لطفا 

)تناسب خیلی ضعیف الگوی مدیریت ریسک سرمایه  1دوم و مطابق با معیارهای توسعه طیف امتیازی از 

 ..........................کارشناس محترم

با تشکر از همکاری شما در مرحله اول تحقیق؛ این پرسشنامه جمع بندی نظرات متخصصان در مرحله اول تحقیق می  

  از شده ارائه  بندی  دسته   و دهند   تغییر یا تایید  خبرگان  سایر  دالیل  و  نظر به توجه با را  خود  های پاسخباشد. لطفا 

 .نمایند  اصالح لزوم درصورت   را عوامل

 مولفه ها مرحله اول -مهم در هر فاز حاصل از دسته بندی نظرات کارشناسانسواالت 
  مدیریت فازهای

 ریسک

 ======================= ========================================  ============  =========== 

 آیا ریسک ها وقتی که بوقوع می پیوندند مورد مالحضه قرار می گیرند؟  -

آیا مدیران برنامه ها یا استراتژی ها کاهش ریسک را برای رویدادهای   -

 غیرمترقیه آینده تعیین می کنند؟

 
برنامه ریزی  

 ریسک

مدیران در حین اجرای پروژه احتمال ریسک های مختلف بررسی و  آیا  -

 رصد می شود؟ 
 پایش

 پاسخ به ریسک 
آیا تمامی فرایند برنامه ریزی و پاسخ بهنگام، مستند و در حال استفاده   -

 است؟
 بهنگام بودن 



 

 

ریسک سرمایه  )تناسب خیلی زیاد الگوی مدیریت 5گذاری با شهرستان ساوه مطابق با معیارهای توسعه( تا 

.گذاری با شهرستان ساوه مطابق با معیارهای توسعه( به هر یک از الگوهای مدیریت ریسک عالمت بزنید   

خیلی  

 (1ضعیف)
  ( 5خیلی زیاد) ( 4زیاد) (3متوسط) (2ضعیف)

     COSO مدل 

 مدل مارکویتز      

 FAIRLY مدل     

 ======  ======  ======  ======  ======  =========== ====== 

-گذاری داراییمدل قیمت     

ای مبتنی بر  های سرمایه

 مصرف 

 ی اسهیمقا مدل     

 


