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 :  مقدمه
  هـا  Cracker ها و    Hackerنفوذ  جلوگيري از   سازي فيزيکي و الجيکي اطالعات و        ايمن

 . همواره يکي از دغدغه هاي مديران سازمان هاي پيشرو بوده استبه شبکه هاي رايانه اي 
پايگاههـاي  اطالعـات و  هاي رايانه اي و يا دستيابي آنان به          خرابکاري بيگانگان در سامانه   

 يکي از تهديداتي است که لزوم توجه به ايمن سـازي اطالعـات را بـه عنـوان                   اطالعاتي
 .  استمطرح نمودهاولويتي جدي قرار داده و امنيت اطالعات را در زمره پدافند غير عامل 

سرويس هاي مختلف دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک،        ارائه خدمات و  از سوي ديگر    
 . مي نمايد ، اهتمام امنيت اطالعات را دو چندان Webدر فضاي ...  آموزش الکترونيک و 

سيسـتم مـديريت امنيـت      "در اين نوشتار قصد داريم مهـم تـرين اسـتانداردهاي جهـاني              
 را بـه    ISO27002 و   ISO27001 را معرفي نموده و ترجمه کامل استانداردهاي         ١"اطالعات

 . يمهمراه کليات راهکارهاي اجرايي در اختيار عالقه مندان قرار ده
 معاون اول   ۱۰/۸/۱۳۸۶ مورخ   ۳۸۵۰۵/م/۸۶-۱۳۷۱۱شماره   بخشنامه   خاطر نشان مي سازد،   

محترم رئيس جمهور مبني بر الزام کليه دستگاههايي که از شبکه هـاي رايانـه اي اسـتفاده                    
، ما را   ۱۳۸۶ تا پايان سال     (ISMS)مي نمايند به تهيه طرح سيستم مديريت امنيت اطالعات          

 .  در چاپ و انتشار اين کتاب تسريع نماييمبر آن داشت تا
اميد است بزرگواران و صاحب نظران بنـده را از پيشـنهادات و انتقـادات سـازنده خـود                         

 .بي بهره نفرمايند
 

 حيدر علي کورنگي
 ۱۳۸۶دي ماه 

koorangi@itseminar.ir 

                                                 
1 ISMS (Information Security Management System) 
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  : تاريخچه
سسـه  ؤ توسـط م   " اطالعـات  مديريت امنيت سيستم  "اولين استاندارد    ميالدي۱۹۹۵در سال   

 . ارائه گرديدBS7799:1  با عنوان٢استاندارد انگليس
 بـه عنـوان     را نـه   نسخه هاي مختلف يک گـزارش فنـي          ٣ISO تاکنون   ۱۹۹۶از سال هاي    

 ارائه نموده است ISO/IEC TR 13335 با نام Technical Reportاستاندارد بلکه به عنوان 
سازي اطالعات و ارتباطات و کنترل هاي مورد نياز         که تکنيک هاي مورد نياز مراحل ايمن        

 . براي حفاظت فيزيکي و الجيکي را با دقت تشريح کرده است
در دو بخـش ارائـه       ۱۹۹۹ در سـال     BS7799:2 با عنوان  BS7799:1 استاندارد   نسخه دوم 

 .شد
 در دو بخش منتشر     BS7799:2002 با عنوان    BS7799:2 نسخه به روز شده      ۲۰۰۲در سال   

 بدون هيچگونـه تغييـري توسـط        BS7799:2 و در همين سال بخش اول استاندارد         دگردي
 . منتشر شدISO / IEC 17799عنوان ا مؤسسه بين المللي استاندارد ب

 با عنـوان    سيستم مديريت امنيت اطالعات    يکي از جامع ترين استانداردهاي       ۲۰۰۵در سال   
ISO/IEC 27001:2005 توسط کميته فني مشترک ISO   ٤ وIEC    به نـامISO/IEC JTC 1 

 . تدوين گرديد
 با عنوان   سيستم مديريت امنيت اطالعات   کامل ترين و جامع ترين استاندارد        ۲۰۰۷سال  در

BS ISO/IEC 27002 تکميل شده بود۲۰۰۷ تا ۲۰۰۵ ارائه شد که در فاصله سال هاي . 

                                                 
2 BSI (British Standards Institution) 
3 International Organization for Standardization - سازمان بين المللي استاندارد سازي  
4 International Electrotechnical Commission - كميسيون بين المللي الكتروتكنيك 
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 :پيشگفتار
ISO) سازمان بين المللي استاندارد سازي( وIEC) در ) كميسيون بين المللي الكتروتكنيك

از اينرو آندسته از . كنار هم سيستم تخصصي استاندارد سازي جهاني را تشكيل مي دهند
روند، از طريق كميته هاي فني كه   به شمار ميIEC يا ISOت ملي كه از اعضاي موسسا

ربط تشكيل شده اند در تدوين استانداردهاي بين المللي مشاركت  توسط سازمان هاي ذي
كميته هاي فني . نموده و فيلدهاي خاص فعاليت هاي فني را مورد بررسي قرار مي دهند

ISO و IECالقه طرفين مي باشد با يكديگر تشريك مساعي  در فيلدهايي كه مورد ع    
در اين ميان ساير سازمان هاي بين المللي ، سازمان هاي دولتي و غير دولتي در . مي نمايند

اوري  در زمينه فنـIEC و ISO. اين گونه فعاليت ها شركت مي نمايند  درIEC وISOكنار
  ISO/IEC JTC 1اًاصطالحه موده اند كسيس نأاطالعات ، يك كميته فني مشترك را ت

 .گفته مي شود
 تهيه ISO/IECدستورالعمل هاي  بين المللي بر اساس مقررات پيش نويس استانداردهاي

 . مي شوند
     .ترين وظيفه كميته فني مشترك به شمار مي آيدمتهيه استانداردهاي بين المللي از مه

،  مشترك برگزيده شده استنويس استانداردهاي بين المللي كه توسط كميته فنيپيش 
 به صورت انتشار استاندارد. ت ها و مجامع ملي بخشنامه مي شودأيري به هيگ جهت رأي

ت ها و سازمان هاي أاز آراء هي% ۷۵ـللي مستلزم تاييد از سوي حداقل استاندارد بين الم
  .ملي مي باشد

ش هاي اين سند در ادامه توجه شما را به اين موضوع جلب مي نمايد كه برخي از بخ
 در قبال تعيين تمام يا بخشي ISO/IECممكن است مشمول حقوق ثبت اختراع باشد و لذا 

 . از اين حقوق مسئول شناخته نخواهد شد
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ISO/IEC 27001 توسط كميته فني مشترك ISO/IEC JTC 1 فناوري اطالعات، كميته ، 
 . ت ، تكنيك هاي امنيتي فناوري اطالعات تهيه شده اسSC 27فرعي
 مقدمه

 كليات۱-۰
هدف از تهيه اين استاندارد بين المللي، ارائه مدلي است كه بر اساس آن بتوان يك سيستم 

 را ايجاد، اجرا، بهره برداري، پايش، بازنگري، ISMSمديريت امنيت اطالعات يا همان 
 .نگهداري و بهبود و ارتقاء بخشيد

ن به عنوان يك تصميم استراتژيك چنين سيستمي مي بايست براي يك سازماپياده سازي 
در اين ميان عواملي مانند نيازها و اهداف سازمان ها، الزامات امنيتي،  .تلقي گردد
كار گرفته شده و اندازه و ساختار سازمان بر طراحي و پياده سازي سيستم ه فرآيندهاي ب

     گونهينلذا ايجاد تغيير در ا. د گذاشتمديريت امنيت اطالعات سازمان تاثير خواهن
در اين .  زمان چندان دور از انتظار نخواهد بود سيستم هاي پشتيبان به مرورسيستم ها و

   ازي چنين سيستمي را بتوان بر اساس نيازهاي سازمانـمي رود كه پياده س ظارـميان انت
 نياز ISMS به يك راه حل ساده ساده ، يقيناًبه عنوان مثال يك موقعيت . رتبه بندي نمود 
 . خواهد داشت

لذا اشخاص درون سازماني و برون سازماني مي توانند به منظور ارزشيابي ميزان انطباق از 
 . استاندارد بين المللي حاضر استفاده نمايند

  رويكرد فرآيندي۲-۰
در اين استاندارد بين المللي به منظور ايجاد، پياده سازي، بهره برداري، پايش، بازنگري، 

 سيستم مديريت امنيت اطالعات يك سازمان از يك رويكرد فرآيندي نگهداري و بهبود
 .  شده استاستفاده

ثر اجرا نمايد ، الجرم مجبور ؤيك سازمان براي آن كه بتواند فعاليت هاي خود را به طور م
 .   آنها نيز مديريت صحيح داشته باشد خواهد بود تا ضمن تعيين بسياري از فعاليت ها ، بر
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      گونه فعاليت كه در آن از منابع و ذخاير استفاده مي شود و تبديلدراين بين هر
      مورد مديريت قرار مي گيرد را  وسازدمي ورودي ها به خروجي ها را امكان پذير 
 آيند مستقيماًدر اغلب اوقات ، ورودي يك فر. مي توان به عنوان يك فرآيند در نظر گرفت

 . فرآيند بعدي را تشكيل مي دهدو بدون هيچ گونه واسطه اي ورودي 
 فرآيندها و به كاربرد سيستم فرآيندها در يك سازمان و همچنين شناسايي و تعامل اين

 .گفته مي شود" رويكرد فرآيندي  "مديريت آنها اصطالحاً
رويكرد فرآيندي در مديريت امنيت اطالعات به نحوي كه در اين استاندارد بين المللي 

بران آن را مورد تشويق قرار داده است تا بر اهميت موارد گفته شده آورده شده است، كار
 : در ذيل تاكيد قائل شوند

شناخت الزامات امنيت اطالعات و نياز به سياستگذاري و هدف گذاري براي ) الف
 امنيت اطالعات ؛ 

 امنيت ريسک هايپياده سازي و بهره برداري از موارد كنترلي به منظور مديريت ) ب
  تجاري سازمان ؛ ريسک هايات يك سازمان در چهارچوب مجموعه اطالع
  ؛ و ISMSپايش و بازنگري اجرا و اثربخشي ) پ
 . بهبود مستمر بر اساس اندازه گيري و سنجش هدف) ت
 

برنامه ريزي كن، انجام بده، كنترل كن،  (PDCA5در استاندارد بين المللي حاضر از مدل 
 ISMSاز اين مدل براي تعيين ساختار تمامي فرآيندهاي . استفاده شده است ) اقدام كن

نشان مي دهد كه يك سيستم مديريت امنيت اطالعات ) ۱(شكل شماره . استفاده مي شود
چگونه الزامات و انتظارات امنيتي اطالعات طرفين ذينفع را آنهم به صورت ورودي 
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اي امنيت اطالعات را به دريافت مي كند و از طريق اقدامات الزم و فرآيندها ، خروجي ه
 . نحوي توليد مي نمايد كه آن نيازمندي ها ، الزامات و انتظارات را برآورده نمايد

، )۶(، ) ۵(، ) ۴(نين روابط موجود در فرآيندهاي ارائه شده در بند همچ) ۱(شكل شماره 
 . را نشان مي دهد۸و ) ۷(

 يه ها و سيستم های اطالعات     همچنين بيانگر اصول حاکم بر امنيت شبک       PDCAمدلانتخاب  
 . تصريح شده استOECDمی باشد، اصولی که در رهنمودهای 

       اندارد بين المللی حاضر مدل کامل و جامعی را ارائـه مـی نمايـد کـه بـه کمـک آن                      است
توان اصول مندرج در رهنمودهای حاکم بر ارزشيابی ريسک، طراحی و پيـاده سـازی                می

 .رزشيابی مجدد را اجرا و پياده نمودامنيت ، مديريت امنيت و ا
 : ۱مثال شماره 

يک شرط می تواند اين باشد که نقض امنيت اطالعات ، خسارات مالی جدی را برای يک                 
 . سازمان بدنبال نخواهد داشت و يا موجب ايجاد گرفتاری برای سازمان می شود

 :۲مثال شماره 
ـ يک رويداد جدز ويک پيش بينی می تواند اين باشد که در صورت بر  به عنوان مثـال  ی 

ـ هک شدن   افرادی با سطح دانش کـافی بايـد در   وب سايت تجارت الکترونيکی سازمان 
سازمان حضور داشته باشند تا طبق رويه های مناسب اثر اين رويداد را به حداقل کـاهش                 

 . دهند
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 ISMS   بکار برده شده در فرآيندهای PDCA مدل -۱شکل شماره 

 
 ISMS( يزی کن   برنامه ر 

 )را ايجاد کن 
 ، اهداف ، فرآيندها و رويـه هـای          ISMSسياست و خط مشی     
 و بهبود امنيت اطالعـات را تعيـين         ريسکمتناسب با مديريت    

 س سياست ها و اهداف کلـی سـازمان  نماييد و نتايج را بر اسا     
 . تبيين نماييد

ــده   ــام ب  را ISMS( انج
 نمـوده و از      سازي پياده

 )ی کن آن بهره بردار

 ، کنترل ها ، فرآينـدها و رويـه هـا را پيـاده               ISMS خط مشي 
 .نموده و از آنها بهره برداری کنسازي 

ــن  ــرل ک  را ISMS( کنت
ــورد   ــرده و م ــايش ک پ

 )بازنگری قرار بده 

 ، اهداف و تجربـه      ISMS خط مشي اجرای فرآيند را بر اساس      
عملی مورد ارزشيابی و در صورت امکان مورد سـنجش قـرار            

 . ده و نتايج را جهت بازنگری در اختيار مديريت قرار بدهب
ــن   ــار ک  را ISMS( رفت

نگهداری نمـوده و آنـرا      
 و بازنگری مديريتي يا ساير      ISMSبراساس نتايج مميزی داخلی   

اطالعات مربوطه ، اقدامات اصالحی يـا پيشـگيرانه را اتخـاذ            
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 .  محقق گرددISMSنماييد تا بهبود مستمر  ) بهبود ببخش 
 
  سازگاری با ساير سيستم های مديريت۳-۰

استاندارد بين المللی حاضر به منظور پشتيبانی از اجرای يکنواخـت و يکپارچـه و امکـان                 
 و  ۹۰۰۱:۲۰۰۰بهره برداری با استانداردهای مديريت مرتبط از هر نظر بـا اسـتاندارد ايـزو                

 مـديريت کـه بدرسـتی       از اينرو يک سيستم   .  مطابقت و سازگاری دارد    ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ايزو  
 . طراحی شده باشد می تواند الزامات تمامی اين استانداردها را برآورده و تامين نمايد

  و ايـزو     ۹۰۰۱:۲۰۰۰روابط حاکم بين بندهای استاندارد حاضر ، ايـزو           c.1جدول شماره   
 .  را نشان می دهد۱۴۰۰۱:۲۰۰۴

سـازمان را قـادر نمايـد تـا         استاندارد بين المللی حاضر بگونه ای طراحی شده است کـه            
سيستم مديريت امنيت اطالعات خود را با الزامات سيسـتم مـديريت مربوطـه هماهنـگ و          

 . سازگار و يا ادغام نمايد
 

 نشريه ای که در مقابل شما قرار دارد دربردارنده تمـام مفـاد الزم و ضـروری يـک           :مهم  
.  بر عهده کاربران قرار دارد     اًمسئوليت استفاده صحيح از اين سند شخص      . نمی باشد  قرارداد

انطباق با استاندارد بين المللی به خودی خود به معنای مصونيت در برابر مسـئوليت هـای                 
 . قانونی نخواهد بود

 
  دامنه كاربرد -۱
  کليات-۱-۱

به عنوان مثال موسسات تجاری ، موسسـات        ( تمام سازمان ها     استاندارد بين المللی حاضر   
اين استاندارد بـين المللـی الزامـات    . گردد را شامل می)  غيرانتفاعی   دولتی ، سازمان های   
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مربوط به ايجاد ، پياده سازی ، بهره برداری ، پايش ، بازنگری ، نگهـداری و بهبـود يـک                     
ISMS                 مستندسازی شده در قالب ريسک های تجاری کلـی سـازمان را تعيـين و تصـريح    

به پياده سازی کنترل های امنيتی که بر اسـاس          استاندارد حاضر، الزامات مربوط     . می نمايد 
نيازهای هر يک از سازمان ها يا بخش های مربوط به آنها اختصاص داده شده اند را تعيين                  

 . و تصريح می نمايد
سيستم مديريت امنيت اطالعات بگونه ای طراحی شده است که انتخاب کنترل های امنيتی              

استفاده از همين کنترل های امنيتی خواهـد بـود          کافی و متناسب را تضمين می نمايد و با          
که دارايي های اطالعاتی محافظت شده و به اين ترتيب به طرفين ذينفع اطمينان خاطر داده    

 . می شود
 در متن استاندارد بين المللی حاضـر ، آندسته "Business" منظور از  :۱يادداشت شماره

مان بر آن اساس ايجاد شده اسـت اهميـت          از فعاليت هايي هستند که برای اهدافی که ساز        
 . اساسی دارند

 در بردارنده رهنــمود پياده سازی است و لـذا در           ISO/IEC17799  :۲يادداشت شماره   
 . زمان طراحی کنترل ها می توان از آن استفاده نمود

 
  کاربرد-۲-۱

هسـتند و   الزامات تصريح شده در استاندارد بين المللی حاضر، الزاماتی کلـی و عمـومی               
بگونه ای در نظر گرفته شده اند که در تمامی سازمان ها عليرغم نوع ، اندازه و ماهيتی که                   

در صورت اقامه هر گونه ادعا از سـوی يـک سـازمان دال بـر                . دارند کاربرد داشته باشند   
 ۷ ،   ۶ ،   ۵ ،   ۴ الزامات تصريح شده در ماده       جزبه  ،  مطابقت با استاندارد بين المللی حاضر       

 . قابل قبول نخواهد بود۸و 
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 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
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 ١٢

در صورتی که حذف هر يک از کنترل ها برای برآورده شدن معيارهـای پـذيرش ريسـک                  
ضروری تشخيص داده شود ، می بايست توجيه شده و مدارک و شواهد الزم ارائـه گـردد     

 .بگونه ای که ريسک های مترتب بر آن از سوی افراد مسئول مورد پذيرش قرار گيرد
         يک از کنترل ها ، هـر گونـه ادعـا دايـر بـر مطابقـت بـا اسـاندارد          در صورت حذف هر   

بين المللی حاضر مسموع نخواهد بود ، مگر آن که چنين حذفی بر توانايي سـازمان و يـا                   
مسئوليت سازمان تاثيری بر جای نگذاشته باشد و امنيت اطالعات نيز بايد بگونه ای باشـد                

اساس ارزشيابی ريسک و الزامـات قـانونی و انتظـامی را            که الزامات امنيتی تعيين شده بر       
 . برآورده نمايد

 چنانچه سازمانی از قبل دارای يک سيستم مديريت فرآينـد تجـاری جـاری و                :يادداشت  
تر آن است که    ـ، به  ) ۱۴۰۰۱ يا ايزو    ۹۰۰۱به عنوان مثال در ارتباط با ايزو        ( د  ـذ  باش  ـناف

 بين المللی حاضر را در قالـب سيسـتم مـديريت فعلـی              در اغلب موارد الزامات استاندارد    
 . برآورده نمايد

 
 )قانوني ( مراجع اصلی-۲

مستنداتی که در ذيل از آنها نام برده شـده اسـت بـرای اسـتفاده از سـند حاضـر الزم و                       
در مورد مراجع تاريخ دار ، تنها نسخه های نام برده شـده قابـل اسـتفاده                 . ضروری هستند 

ازجمله هر  ( اع شده   مورد مراجع بدون تاريخ ، جديدترين نسخه سند ارج        در  . خواهند بود 
 . معتبر و قابل استفاده خواهد بود) گونه اصالحيه

ISO/IEC 17799:2005       فناوری اطالعات ، تکنيـک هـای امنيـت، آيـين نامـه اجرايـي ، 
 . مديريت امنيت اطالعات

 
  شرايط و تعاريف -۳
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 ١٣

 اساس آن تدوين شده است ، اصـطالحات و تعـاريف            با توجه به هدفی که سند حاضر بر       
 .  بکار برده خواهد شدزير
  دارايي-۱-۳

 .به معنای هر چيزی است که از نظر سازمان ارزشمند باشد
[ISO/IEC 13335-1:2004]  

  در دسترس پذيري-۲-۳
.  در دسترس و قابـل اسـتفاده باشـد         ، دارايي به محض درخواست از سوی يک مقام مجاز       

[ISO/IEC 13335-1:2004] 
  محرمانگی -۳-۳

 به اين معنا خواهد بود که اطالعات در دسترس افراد ، موسسات يا فرآيندهای غير مجـاز                 
 .قرار نخواهد گرفت و برای ايشان افشا نخواهد شد

 [ISO/IEC 13335-1:2004] 
  امنيت اطالعات -۴-۳
 ساير دارايي ها ماننـد      ـرس بودن اطالعات و همچنين    ظ محرمانگی ، تماميت و در دست      حف

                   .سنديت ، مسئوليت پذيری ، عدم انکار و قابليت اطمينان را شامل می گردد
[ISO/IEC 17799:2005]  

  رويداد امنيت اطالعات-۵-۳
يک رويداد مشخص از يک حالت سيستم ، سرويس يا شـبکه کـه نشـان دهنـده  نقـض                     

قض تامين بوده يا نشاندهنده يک موقعيت ناشناخته        اطالعات يا ن  خط مشي امنيت    احتمالی  
 .در گذشته می باشد که ممکن است بنحوی با امنيت در ارتباط باشد

[ISO/IEC TR 18044:2004]  
  حادثه امنيت اطالعات -۶-۳

     به يک مجموعه از رويدادهای ناخواسته يا پيش بينـی نشـده امنيـت اطالعـات اطـــالق                 
ال بسيار باال فعاليت هاي تجاري را به مخاطره انداختـه و امنيـت              می گردد که با يك احتم     

 .اطالعات را تهديد می نمايد
[ISO/IEC TR 18044:2004] 
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 ١۴

  سيستم مديريت امنيت اطالعات-۷-۳ 
سيستم مديريت امنيت اطالعات بخشي از سيستم كلي مديريت به شمار مي رود و مبتني 

 ايجاد ، پياده سازي ، بهره برداري ، پايش ، بر رويكرد ريسك تجاري بوده و هدف از آن
 . بازنگري ، نگهداري و بهبود امنيت اطالعات مي باشد

 سيستم مديريت ، ساختار سازماني ، سياست ها ، خط مشي ها ، فعاليت هاي :يادداشت 
 . برنامه ريزي ، مسئوليت ها ، روش ها ، رويه ها ، فرآيندها و منابع را شامل مي شود

 اميت  تم-۸-۳
  [ISO/IEC 13335-1:2004].منظور از آن تامين دقت و تماميت دارايي ها مي باشد

  باقيماندهريسک -۹-۳
 .ت همچنان باقيمانده اسريسک هاي است كه پس از بررسي ريسکمنظور از آن 

[ISO/IEC Guide 73:2002]  
 ريسک پذيرش -۱۰-۳

 . مي باشدريسکبه معناي تصميم گيري در خصوص پذيرش 
[ISO/IEC Guide 73:2002] 

 تجزيه و تحليل ريسك -۱۱-۳
به معناي استفاده سيستماتيــك از اطالعات جهت تعيين و شناسايي منابــع و برآورد 

 . ريسك مي باشد
[ISO/IEC Guide 73:2002] 

 ريسک ارزشيابي -۱۲-۳
 منظور از آن ، فرآيند كلي تجزيه و تحليل و ارزيابي ريسك مي باشد

 [ISO/IEC Guide 73:2002]  
 ريسک ارزيابي -۱۳-۳

اي ريسك تعيين شده اطالق ـده بر اساس معيارهـ شبرآوردد مقايسه ريسك ــبه فرآين
 . مي شود كه به منظور تعيين اهميت ريسك انجام مي شود

[ISO/IEC Guide 73:2002]  
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 ١۵

 ريسک مديريت -۱۴-۳
 به منظور ريسکظر گرفتن اي اطالق مي شود كه با در ن به فعاليت هاي هماهنگ شده

 .هدايت و كنترل يك سازمان انجام مي شوند
[ISO/IEC Guide 73:2002] 

 نحوه برخورد با ريسك -۱۵-۳
 . به فرآيند انتخاب و پياده سازي معيارها جهت تعديل ريسك اطالق مي شود

 [ISO/IEC Guide 73:2002] 
  گزارش كاربرد پذيري-۱۶-۳

ود كه مبين اهداف كنترل و كنترل هاي مرتبط و قابل اجرا به گزارش مستندي اطالق مي ش
 . در سيستم مديريت امنيت اطالعات سازمان مي باشد

 و فرآيندهاي اتخاذ ريسک اهداف كنترل و كنترل ها مبتني بر نتايج ارزشيابي :يادداشت
 ، الزامات قانوني ، تعهدات قراردادي و الزامات تجاري ريسکتدبير براي برخورد با 

 . سازمان در رابطه با امنيت اطالعات مي باشند
  سيستم مديريت امنيت اطالعات-۴
  الزامات كلي -۱-۴

در  (ريسک هاسازمان ملزم خواهد بود تا در چهار چوب فعاليت هاي تجاري كلي خود و 
يك سيستم مديريت امنيت اطالعات مستند را ايجاد ، ) صورتي كه با آنها مواجه گردد

فرآيند بكار برده .  بهره برداري ، پايش ، بازنگري ، نگهداري و بهبود بخشدپياده سازي ،
كه در شكل شماره (  مي باشد PDCAشده در استاندارد بين المللي حاضر مبتني بر مدل 

 ).  نشان داده شده است۱
  ايجاد و مديريت بر سيستم مديريت امنيت اطالعات -۲-۴
 العات ايجاد سيستم مديريت امنيت اط-۱-۲-۴

 : سازمان ملزم خواهد بود تا نسبت به انجام آنچه كه در ذيل آمده است اقدام نمايد
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 ١۶

دامنه، حدود و ثغور سيستم مديريت امنيت اطالعات را بر حسب مشخصات فعاليت ) الف
تجاري ، سازمان ، مكان آن ، دارايي ها و فناوري و جزئيات آن و توجيهات مربوط به هر 

 .منه را تعريف و تعيين نمايديك از حذفيات از دا
    ات ـصيريت امنيت اطالعات را بر حسب مشخي سيستم مدسياست و خط مشـ) ب

ها و فناوري هايي كه شامل موارد  فعاليت هاي تجاري ، سازمان ، موقعيت آن ، دارايي
 : ذيل مي باشد را تعريف و تعيين نمايد

 و يو حس كلي راهبرچهارچوب الزم براي تعيين اهداف را تعيين نموده  )۱
 . اصول اجرايي را با توجه به امنيت اطالعات ايجاد نمايد

الزامات تجاري و قانوني و همچنين تعهدات قراردادي امنيت را مد نظر قرار  )۲
 . دهد

 ساختاري ، همراستا نمايدن سازماريسک  مديريت استراتژيك ساختارآنرا با  )۳
عات در آن شكل خواهد كه ايجاد و نگهداري سيستم مديريت امنيت اطال

 . گرفت

 بر اساس آنها مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت را ريسکمعيارهايي را كه  )۴
 و )  مراجعه نماييد۴-۲-۱-به بند پ( تعيين نمايد 

 . تاييديه آنرا از مديريت دريافت نمايد )۵

    خط مشي و سياست سيستم مديريت امنيت اطالعات با توجه به استاندارد:يادداشت 
مي  اطالعات در نظر گرفتهخط مشي امنيت ين المللي حاضر به عنوان يك ابرمجموعه ب

 .  ها را مي توان در يك سند توصيف نمودخط مشياين . شود
 .  سازمان را تعيين نمايدريسکرويكرد ارزشيابي ) پ 
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 كه از هر حيث مناسب با سيستم مديريت امنيت ريسکمتدولوژي ارزشيابي  )۱
اطالعات تجاري شناسايي شده و الزامات قانوني باشد را اطالعات ، امنيت 

 . تعيين نمايد
 را ريسک را تعيين نموده و سطوح قابل پذيرش ريسکمعيارهاي پذيرش  )۲

 ). مراجعه نماييد ۵-۱-به بخش ث. ( مشخص سازد

 
 انتخاب شده بايد قابل مقايسه بودن و قابل تكرار ريسکمتدولوژي ارزشيابي 

 .  را تضمين نمايدريسکز ارزشيابي بودن نتايج ناشي ا
 
مثال .  با استفاده از متدولوژي هاي متفاوتي انجام مي شودريسک ارزشيابي :يادداشت

 ، فناوري ISO/IEC TR 13335-3 در ريسکهاي مربوط به متدولوژي هاي ارزشيابي 
ت  تكنيك هاي مديري ـ رهنمودهاي مربوط به مديريت امنيت فناوري اطالعات ـاطالعات

 . امنيت فناوري اطالعات مورد بحث و بررسي قرارگرفته است
 .  را تعيين و مشخص نمايدريسک ها) ت 

دارايي ها بايد در چهارچوب دامنه سيستم مديريت امنيت اطالعات و  )۱
 . صاحبان دارايي ها تعيين و مشخص گردد

 . عوامل تهديد كننده دارايي ها بايد تعيين و مشخص گردد )۲

ر كه ممكن است از سوي عوامل تهديد كننده مورد استفاده نقاط آسيب پذي )۳
 . قرار گيرند بايد تعيين و مشخص گردد

تاثيرات از بين رفتن محرمانگي ، تماميت و در دسترس بودن بر دارايي ها  )۴
 . بايد تعيين و مشخص گردد

 .  بايد مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گيرندريسک ها) ث 
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ي از هر گونه نقص و خرابي امنيتي بر سازمان را با در تاثيرات تجاري ناش )۱
نظرگرفتن پيامدهاي از دست رفتن محرمانگي ، تماميت يا در دسترس پذيري 

 . دارايي ها مورد ارزشيابي قرار دهيد
           دات وـديـيجه تهـده در نتـود آمـص امنيتي بوجـعي نواقـمال واقـاحت )۲

 آن بر دارايي ها و اقدامات كنترلي كه آسيب پذيري هاي جاري و تاثيرات
 . در حال حاضر انجام مي شوند را مورد ارزشيابي قرار دهيد

 .  را برآورد نماييدريسکسطوح  )۳

ر الزم ـد اتخاذ تدابيـ و اين كه آيا نيازمنريسک هاقابل پذيرش بودن  )۴
 )۲درج در بند ـ منريسکرش ـاي پذيـر را بر اساس معيارهــند يا خيـهست
 .  تعيين نماييد۴-۲-۱-پ

ورد ـن و مـ را تعييريسک هاع ـدابير الزم جهت رفـوط به اتخاذ تـراهكارهاي مرب) ج 
 . ارزشيابي قرار دهيد

 : اقداماتي كه در اين زمينه متصور هستند عبارتند از 
 . اقدامات كنترلي مناسب را به مورد اجرا بگذاريد )۱
مند مورد پذيرش قرار  را به صورت آگاهانه و به صورت هدفريسک ها )۲

 ريسکسازمان و معيارهاي پذيرش  هاي خط مشيدهيد، مشروط بر اين كه 
 . بطور كامل بر آورده شوند

 از ريسك ها خودداري نماييد و  )۳
ه ــجملايـر گـــروه ها ازـه ســاري مربوطــه را ب تجريسـک هـاي )۴

 . تامين كنندگان منتقل نماييدورها ـگـه بيم
 و موارد كنترلي الزم ي ، اهداف كنترلريسک ها تدابير الزم جهت رفع با هدف اتخاذ) ح 

 . را انتخاب نماييد
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اهداف كنترلي و موارد كنترلي بايد با هدف برآورده شدن الزامات تعيين شده بر اساس 
 انتخاب و به مورد اجرا گذاشته ريسک و فرآيند اتخاذ الزم براي رفع ريسکارزشيابي 

 . شوند
 مراجعه ۴-۲-۱-پ )۲بند به  (ريسکظر گرفتن معيارهاي پذيرش بايد با در ناين انتخاب 

 . و همچنين الزامات قانوني و قراردادي صورت پذيرد) نماييد
 به عنوان بخشي از اين فرآيند Aاهداف كنترلي و اقدامات كنترلي مندرج در پيوست 

 . شده مناسب مي باشدانتخاب شده است و از هر حيث براي برآورده شدن الزامات تعيين 
 ، جامع و كامل نيستند و لذا الزم Aاهداف كنترلي و اقدامات كنترلي مندرج در پيوست 

 . خواهد بود تا اهداف كنترلي و اقدامات كنترلي ديگر نيز انتخاب شوند
 ، متضمن فهرست كامل و جامعي از اهداف كنترلي و اقدامات A پيوست :يادداشت 

به كاربران استاندارد بين المللي . ان ها رايج و مرسوم مي باشدكنترلي است و در سازم
 به عنوان يك نقطه شروع براي انتخاب اقدامات Aحاضر توصيه مي شود تا از پيوست 

كنترلي استفاده نمايند چرا كه به اين ترتيب مطمئن خواهند شد كه هيچ يك از راهكارهاي 
 . مهم كنترلي ناديده گرفته نشده است

 .  باقيمانده پيشنهادي را از مديريت اخذ نماييدريسک هايييديه تا) خ 
مجوز مديريت را براي اجرا و بهره برداري از سيستم مديريت امنيت اطالعات ) چ 

 . دريافت نماييد
 . گزارش كاربرد پذيري را تهيه و تنظيم نماييد) د 

گرفته و در متن گزارش موارد ذيل بايد در زمان تهيه گزارش كاربرد پذيري مد نظر قرار 
 : لحاظ گردد 

 .  و داليل انتخاب آنها۴-۲-۱.اهداف كنترلي و اقدامات كنترلي انتخاب شده در بند ح ) ۱
 .اهداف كنترلي و اقدامات كنترلي كه در حال حاضر اجرا مي شوند ) ۲
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 و )  مراجعه نماييد ۴-۲-۱ث )۲بند به( 
 ، و ذكر داليل Aكنترلي در پيوست حذف هر يك از اهداف كنترلي و اقدامات   )۳

 . توجيهي براي حذف
ات مربوط به اتخاذ ـاي ازتصميم هــ گزارش كاربردپذيري دربردارنده خالص:يادداشت
داليل توجيهي براي موارد حذف شده، ذكر .  مي باشدريسک هام جهت رفع زتدابير ال

هيچ يك از اقدامات نوعي روش كنترلي است كه بر اساس آن اطمينان حاصل مي شود كه 
 . حذف نشده اندكنترلي اشتباهاً

  
  اجرا و بهره برداري از سيستم مديريت امنيت اطالعات-۲-۲-۴

 مديريت امنيت اطالعات ملزم به انجام مسازمان در زمينه اجرا و بهره برداري از سيست
 : موارد ذيل خواهد بود 

 را تدوين نمايد و در آن برنامه ريسکسازمان ملزم خواهد بود تا برنامه مقابله با ) الف 
ت ـ امنيريسک هـايوليت ها و اولويت هاي مديريت ـات مديريت ، منابع ، مسئـاقدام

 ).    مراجعه نماييد ۵به بند . ( اطالعات را تعيين و مشخص نمايد
 ه باـه مقابلـده ، برنامـرلي تعيين شـي به اهداف كنتـور دستيابـد به منظـسازمان باي) ب 

 را به مورد اجرا بگذارد و منابع مالي الزم و نقش ها و مسئوليت ها را در آن ريسک ها
 . لحاظ نمايد

امات كنترلــي انتخاب شده در       ي ، اقدــد به منظور تامين اهداف كنترلـسازمان باي) پ 
 .  را به مورد اجرا بگذارد۴-۲-۱.بند ح

ي اقدامات كنترلي يا مجموعه اقدامات كنترلي سازمان بايد نحوه اندازه گيري كارآمد) ت 
را تعيين نمايد و نحوه استفاده از اين اندازه گيري ها در ارزشيابي كارآمدي كنترل را با 
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 ۴-۲-۳.به بند پ. ( اين هدف كه نتايج قابل مقايسه و تكرار پذير بدست آيد مشخص كند
 ). مراجعه نماييد 

ات كنترلي به مديران و كاركنان اين امكان را خواهد  اندازه گيري كارآيي اقدام:يادداشت 
داد تا تعيين نمايند كه اقدامات كنترلي چگونه به اهداف كنترلي برنامه ريزي شده دست 

 .خواهند يافت
 مراجعه ۵-۲-۲به بند . ( سازمان بايد برنامه هاي آموزش و آگاه سازي را اجرا نمايد ) ث 

 ).نماييد 
 .برداري از سيستم مديريت امنيت اطالعات را مديريت نمايدسازمان بايد بهره ) ج 
به . ( سازمان بايد منابع مربوط به سيستم مديريت امنيت اطالعات را مديريت نمايد )  ح

 ). مراجعه نماييد۵-۲بند 
سازمان بايد رويه ها و ساير اقدامات كنترلي را به مورد اجرا در آورد تا به اين ترتيب ) خ 

يي فوري رويدادهاي امنيتي و نشان دادن واكنش به حادثه هاي امنيتي برايش امكان شناسا
 ). مراجعه نماييد ۴-۲-۳به بند الف . ( فراهم گردد

 
  پايش و بازنگري سيستم مديريت امنيت اطالعات-۳-۲-۴

 : سازمان در اين زمينه ملزم به اجراي موارد ذيل خواهد بود 
و بازنگري و ساير اقدامات كنترلي و نظارتي را اجرا سازمان بايد رويه هاي پايش ) الف 

 : نمايد تا به اين ترتيب امكان انجام به موقع اقدامات ذيل برايش فراهم گردد 
 . اشتباهات بوجود آمده در نتايج پردازش را به موقع شناسايي نمايد ) ۱
شناسايي هر گونه حوادث و ساير اقدامات ديگر در جهت نقض امنيت را به موقع  ) ۲

 . كند
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مديريت را قادر سازد تا اطمينان حاصل نمايد كه آيا اقدامات امنيتي تفويض شده به  ) ۳
 . افراد يا اجرا شده بوسيله فناوري اطالعات طبق انتظار انجام مي شود يا خير

به شناسايي رويدادهاي امنيتي كمك نمايد و بوسيله آن و با استفاده از شاخص هاي  ) ۴
 بروز حوادث امنيتي جلوگيري نمايد و موجود از 

اطمينان حاصل نمايد كه آيا اقدامات اتخاذ شده جهت حل و فصل مشكل نقض  ) ۵
 . امنيت كارآمد و موثر هستند يا خير

 سيستم مديريت امنيت سازمان بايد بازنگري هاي منظم در خصوص اثربخشي) ب 
را ) م مديريت امنيت اطالعات  و اهداف سيستخط مشيجمله برآورده شدن از( اطالعات 

انجام دهد و در اين بين نتايج حاصل از مميزي هاي امنيتي ، حوادث ، نتايج حاصل از 
 . اندازه گيري هاي اثربخشي ، پيشنهادات و بازخورد كليه طرفين ذينفع را مد نظر قرار دهد

يد تا از برآورده سازمان بايد اثربخشي اقدامات كنترلي و نظارتي را اندازه گيري نما) پ 
 . شدن الزامات امنيتي اطمينان حاصل نمايد

 را در فواصل زماني برنامه ريزي شده مورد ريسکسازمان بايد ارزشيابي هاي ) ت 
 : بازنگري قرار دهد و با در نظر گرفتن تغييرات در 

 سازمان  ) ۱
 فناوري  ) ۲
 اهداف تجاري و فرآيندها  ) ۳
 تهديدات شناسايي شده  ) ۴
 اثر بخشي اقدامات كنترلي انجام شده و  ) ۵
رويدادهاي بيروني مانند تغييرات در محيط هاي قانوني ، تغيير در تعهدات قراردادي و  ) ۶

 تغييرات در جو اجتماعي 
 .  را مورد بازنگري قرار دهدريسک باقيمانده و سطوح قابل پذيرش تعيين شده ريسک هاي
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ي سيستم مديريت امنيت اطالعات را در فواصل زماني سازمان بايد مميزي هاي داخل) ث 
 ).  مراجعه نماييد ۶به بند ( برنامه ريزي شده انجام دهد 

مميزي هاي داخلي كه گاهي اوقات تحت عنوان مميزي هاي طرف اول از آن  : يادداشت
د  به منظور اهداف و مقاصنام برده مي شود ، توسط سازمان يا به نمايندگي از آن و صرفاً

 . داخلي انجام مي شود
سازمان ملزم خواهد بود تا بازنگري مديريتي سيستم مديريت امنيت اطالعات را به ) ج 

صورت منظم انجام دهد تا به اين ترتيب از كفايت دامنه و از تعيين شدن پيشرفت هاي 
 ۷-۱به بند .( بدست آمده در فرآيند سيستم مديريت امنيت اطالعات اطمينان حاصل نمايد

 ). مراجعه نماييد 
سازمان ملزم خواهد بود تا با توجه به نتايج  حاصل از فعاليت هاي انجام شده در ) ح 

 . زمينه پايش و بازنگري ، برنامه هاي امنيتي را ارتقاء دهد
سازمان ملزم خواهد بود تا اقدامات و رويدادهايي كه به نحوي از انحاء بر اثر بخشي ) خ 

به بند . ( يت امنيت اطالعات تاثير گذار هستند را ضبط و ثبت نمايديا اجراي سيستم مدير
 ).  مراجعه نماييد ۳-۳-۴
 
  نگهداري و ارتقاي سيستم مديريت امنيت اطالعات-۴-۲-۴

 :سازمان ملزم خواهد بود تا موارد ذيل را به صورت منظم اجرا نمايد
ستم مديريت امنيت زم خواهد بود تا اصالحات تعيين شده در سيلسازمان م) الف 

 . اطالعات را اجرا نمايد
 ، اقدامات اصالحي و ۸-۳ و ۸-۲سازمان بايد بر اساس موارد گفته شد در بندهاي ) ب 

سازمان همچنين بايد آنچه را كه از تجربيات ساير . پيشگيرانه مناسب را اتخاذ نمايد
 . سازمان ها و تجربيات خود سازمان فرا گرفته است بكار ببندد
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 ٢۴

سازمان بايد اقدامات و اصالحات را با سطح جزئيات مناسب با شرايط و به شرحي ) پ 
 . كه مورد توافق قرار گرفته است در اختيار تمام طرفين ذينفع قرار دهد

سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه اصالحات مورد نظر، اهداف مورد نظر را ) ت 
 . محقق خواهد نمود

 
  الزامات مستندات-۳-۴
  كليات-۱-۳-۴

ـمن سوابق تصميمات مديريت بوده و اطمينان خاطر دهد كه اقدامات مستندات بايد متض
از طريق تصميمات و سياست هاي مديريت قابل رهگيري بوده و همچنين اطمينان دهد كه 

 . نتايج ثبت شده تكرار پذير هستند
 : ل باشد مستندات سيستم مديريت امنيت اطالعات بايد دربردارنده موارد ذي

        به بند ( ت اطالعات ـم مديريت امنيـ و اهداف سيستخط مشيند ـات مستـگزارش) الف 
 ). مراجعه نماييد ۴-۲-۱ب 
 ). مراجعه نماييد ۴-۲-۱به بند الف( دامنه سيستم مديريت امنيت اطالعات ) ب 
 ترويه ها و اقدامات كنترلي در حمايت از سيستم مديريت امنيت اطالعا) پ 
 ).  مراجعه نماييد ۴-۲-۱به بند پ  ( ريسکشرح متدولوژي ارزشيابي ) ت 
 ).  مراجعه نماييد ۴-۲-۱ تا ح۴-۲-۱به بندهاي پ ( ريسکگزارش ارزشيابي ) ث 
 ).  مراجعه نماييد ۴-۲-۲به بند ب  ( ريسکبرنامه مقابله با ) ج 
      رتيب از موثر بودن رويه هاي مستند سازي شده مورد نياز سازمان تا به اين ت) ح 

برنامه ريزي ، بهره برداري و كنترل فرآيندهاي امنيت اطالعات آن اطمينان حاصل شود و 
به بند پ . ( امكان توصيف اندازه گيري اثر بخشي اقدامات كنترلي و نظارتي فراهم گردد

 ).    مراجعه نماييد ۳-۲-۴
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    به بند( ر الزم دانسته شده است سوابقي كه به موجب استاندارد بين المللي حاض) خ 
 و )  مراجعه نماييد ۳-۳-۴

 . گزارش كاربرد پذيري ) چ 
     هر كجا كه در متن استاندارد " رويه هاي مستند سازي شده" منظور از  :۱يادداشت 

بين المللي حاضر استفاده شده است ، رويه ايجاد شده ، مستند سازي شده ، اجرا شده و 
 . شدحفظ شده مي با

 ذيل در موارد محدوده مستندات سيستم مديريت امنيت اطالعات با توجه به  :۲يادداشت 
 : هر سازمان ، متفاوت مي باشد 

 اندازه سازمان و نوع فعاليت هاي آن ؛ و  •

 . دامنه و پيچيدگي الزامات امنيتي و سيستمي كه تحت مديريت قرار دارد •

ر اشكال و فرمت هاي مختلف رسانه اي تهيه  مستندات و سوابق مي تواند د :۳يادداشت 
 . شود

 
 ـنترل مستندات  كـ-۲-۳-۴

مستنداتي كه به موجب استاندارد بين المللي حاضر الزم و ضروري دانسته شده اند بايد به 
يك رويه مستند بايد بگونه اي ايجاد شود كه . نحو مقتضي محافظت و كنترل شوند

 : اقدامات مديريتي الزم براي 
 تاييد مستندات از جهت كفايت قبل از انتشار ؛  ) الف
 بازنگري و روزآمدسازي مستندات بر حسب لزوم و تاييد مجدد مستندات ؛ ) ب 
حصول اطمينان از اين كه تغييرات و وضعيت بازنگري مستندات موجود تعيين شده ) پ 

 باشد؛ 
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استفاده در مواقع نياز حصول اطمينان از اين كه نسخه هاي مربوط به مستندات قابل ) ت 
 قابل دسترس هستند ؛ 

 حصول اطمينان از خوانا بودن و قابل شناسايي بودن مستندات ؛) ث 
ه آنها نياز دارند قرار حصول اطمينان از اين كه مستندات در دسترس افرادي كه ب) ج 

ازي و د گرفت و بر اساس رويه هاي الزم االجرا در طبقه بندي آنها منتقل ، ذخيره سخواه
 در نهايت از درجه اعتبار ساقط مي شوند ؛

 حصول اطمينان از اين كه مستندات خارجي تعيين شده اند ؛ ) ح 
 حصول اطمينان از اين كه توزيع مستندات تحت كنترل قرار دارد ؛ ) خ 
 مورد از مستندات منسوخ و بال استفاده و جلوگيري از استفاده بي) چ 
اسب براي آنها در صورتي كه بنا به هر دليل نگاهداري شده اند استفاده از شناسنامه من)د 

 .را تعريف نمايد
 
 ـنترل سوابق ك-۳-۳-۴

سوابق بايد بگونه اي ايجاد و نگهداري شوند كه امكان ارائه شواهد در خصوص انطباق با 
الزامات و بهره برداري موثر از سيستم مديريت امنيت اطالعات وجود داشته باشد ، لذا 

 .زم خواهد بود تا به نحو مقتضي محافظت و كنترل شوندال
سيستم مديريت امنيت اطالعات بايد دربردارنده الزامات قانوني مربوطه و تعهدات 

. اين سوابق بايد خوانا و به آساني قابل شناسايي و قابل بازيابي باشند. قراردادي باشد
يره سازي ، محافظت ، بازيابي ، اقدامات كنترلي و نظارتي مورد نياز جهت شناسايي ، ذخ

زمان نگهداري و امحاي سوابق بايد به نحو مقتضي مستند سازي شده و به مورد اجرا 
 . گذاشته شوند

 آمده است و تمام حوادث امنيتي مهم ۴-۲گزارش اجراي فرآيند به شرحي كه در بند 
  .مرتبط با سيستم مديريت امنيت اطالعات بايد در سوابق نگهداري شوند
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 ٢٧

  : مثال
كتابچه بازديدكنندگان، گزارشات مميزي و فرم هاي تكميل شده مجوز ورود، همگي 

 . ونه هايي از سوابق مي باشندـنم
 
 مسئـــوليت مديريت -۵
 ــهد مديريت تع-۱-۵

    را ، ــجاد ، اجــهد خود نسبت به ايــمديريت ملزم خواهد بود تا با انجام موارد ذيل ، تع
، پايش ، بازنگري ، نگهداري و بهبود سيستم مديريت امنيت اطالعات را بهره برداري 

 : ثابت نمايد 
 تعيين خط مشي و سياست سيستم مديريت امنيت اطالعات ؛ ) الف 
 حصول اطمينان از تعيين شدن اهداف و برنامه هاي سيستم مديريت امنيت اطالعات ؛ ) ب 
 عات ؛ تعيين نقش ها و مسئوليت هاي امنيت اطال) پ 
خط مشي امنيت ابالغ اهميت برآورده شدن اهداف امنيت اطالعات و رعايت ) ت 

اطالعات، مسئوليت هايي كه به موجب قانون تعيين شده است و لزوم بهبود مستمر به 
 سازمان؛ 

تامين منابع كافي جهت ايجاد ، اجرا ، بهره برداري ، پايش ، بازنگري ، نگهداري و ) ث 
 ، )  مراجعه نماييد ۵-۲-۱به بند ( ريت امنيت اطالعات بهبود سيستم مدي

  ؛ ريسک و سطوح قابل پذيرش ريسکتصميم گيري در خصوص معيارهاي پذيرش ) ج 
به بند ( حصول اطمينان از اجرا شدن مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطالعات ) ح 
 ؛ و )  مراجعه نماييد ۶

 ۷به بند ( امنيت اطالعات توسط مديريت اجراي بازنگري هاي سيستم مديريت ) خ 
 ).مراجعه نماييد 
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 ٢٨

  مديريت منابع-۲-۵
  تامين منابع-۱-۲-۵

 : سازمان ملزم خواهد بود منابع الزم جهت تحقق موارد ذيل را تعيين و تامين نمايد 
ايجاد ، اجرا ، بهره برداري ، پايش ، بازنگري ، نگهداري و بهبود سيستم مديريت ) الف 
  اطالعات ؛ امنيت

حصول اطمينان از اين كه رويه هاي امنيت اطالعات ، الزامات تجاري را تامين و ) ب 
 برآورده خواهند نمود ؛ 

 شناسايي و توجه به الزامات قانوني و تعهدات قراردادي ؛ ) پ 
 حفظ امنيت كافي از طريق اجراي صحيح كليه اقدامات كنترلي و نظارتي ؛ ) ت 
 ي ها بر حسب لزوم و اتخاذ واكنش مناسب به نتايج اين بازنگري ها و اجراي بازنگر) ث 
 . بهبود سطح اثربخشي سيستم مديريت امنيت اطالعات در صورت لزوم) ج 
 
  آموزش ، آگاه سازي و توانش -۲-۲-۵

سازمان ملزم خواهد بود تا با اجراي موارد ذيل از صالحيت و قابليت كليه پرسنل در 
 و وظايف محوله به ايشان كه در سيستم مديريت امنيت اطالعات اجراي مسئوليت ها

 : تعريف شده است، اطمينان حاصل نمايد 
تعيين صالحيت هاي الزم براي پرسنلي كه اجراي كارهاي موثر بر سيستم مديريت ) الف 

 امنيت اطالعات را بر عهده دارند ؛ 
به عنوان مثال استخدام ( زم برگزاري دوره هاي آموزشي يا اتخاذ ساير اقدامات ال) ب 

 به منظور تامين و برآورده شدن اين گونه نيازها ؛ ) پرسنل ذيصالح 
 ارزشيابي اثربخشي اقدامات اتخاذ شده ؛ و ) پ 
به ( نگهداري سوابق تحصيلي ، آموزشي ، مهارت ها ، تجربيات و مدارج تحصيلي ) ت 
 ).  مراجعه نماييد ۴-۳-۳بند 
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 ٢٩

 خواهد بود تا از ميزان آگاهي پرسنل ذيربط در خصوص اهميت سازمان همچنين ملزم
فعاليت هاي امنيت اطالعات كه بر عهده ايشان گذاشته شده است و همچنين ميزان نقش و 

 . تاثير گذاري شان در تحقق اهداف سيستم مديريت امنيت اطالعات اطمينان حاصل نمايد
 
 اتميزي هاي داخلي سيستم مديريت امنيت اطالع مـ-۶

سازمان ملزم خواهد بود تا به منظور حصول اطمينان از تحت كنترل قرار داشتن اهداف ، 
ات ، ـت اطالعـريت امنيـه هاي سيستم مديـدها و رويـاقدامات كنترلي و نظارتي ، فرآين

مميزي هاي داخلي سيستم مديريت امنيت اطالعات را در فواصل زماني برنامه ريزي شده 
 : كه سازمان در اين خصوص ملزم به اجراي آن است عبارتند از آنچه . اجرا نمايد

حصول اطمينان از رعايت الزامات استاندارد بين المللي حاضر و قوانين و مقررات ) الف 
 مربوط به آن ؛ 

 حصول اطمينان از رعايت الزامات تعيين شده در حوزه امنيت اطالعات ؛ ) ب 
 اثر بخش ؛ و حصول اطمينان از اجرا و نگهداري ) پ 
 . حصول اطمينان از اجرا همانگونه كه انتظار مي رود) ت 

ريزي شده و جايگاه و اهميت فرآيندها و حوزه هايي كه بايد  برنامه مميزي بايد برنامه
 . مورد مميزي قرار گيرند و همچنين نتايج مميزي هاي قبلي در آن لحاظ شده باشد

انتخاب مميزها و .  هاي مميزي بايد تعيين شودمعيارهاي مميزي ، دامنه ، تعداد و روش
اجراي مميزي ها بايد بگونه اي انجام شود كه واقع بيني و بي غرض بودن فرآيند مميزي 

 . مميزها مجاز به مميزي كارهاي خود نخواهند بود. را تضمين نمايد
هداري مسئوليت ها و الزامات برنامه ريزي و اجراي مميزي ها و گزارش دهي نتايج و نگ

بايد در رويه مستند سازي شده تعيين و تعريف )  مراجعه نماييد ۴-۳-۳به بند ( سوابق 
 . شود
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 ٣٠

مديريت مسئول در قبال حوزه اي كه قرار است مورد مميزي قرار گيرد ، بايد اطمينان 
حاصل نمايد كه اقدامات به موقع و بدون تاخير اتخاذ شده اند تا به اين ترتيب امكان 

 . عدم انطباق شناسايي شده و داليل آنها فراهم گرددحذف موارد
اقداماتي كه تحت عنوان اقدامات پيگيري انجام مي شود بايد صحه گذاري اقدامات اتخاذ 

 ).  مراجعه نماييد ۸به بند . ( شده و گزارش دهي نتايج صحه گذاري را شامل گردد
م هاي كيفيت و يا  در خصوص مميزي سيستISO 19011:2002 رهنمودهاي :يادداشت 

راي ـنه اجـدي در زميـمايي ارزشمنـد راهنـسيستم هاي مديريت زيست محيطي مي توان
 . مميزي هاي داخلي سيستم مديريت امنيت اطالعات فراهم نمايد

 
  بازنگري سيستم مديريت امنيت اطالعات توسط مديريت-۷
 يات  كلـ-۱-۷

ت اطالعات سازمان را در فواصل زماني  مديريت ملزم خواهد بود تا سيستم مديريت امني
مورد بازنگري قرار دهد تا به اين ترتيب از ) حداقل يكبار در سال ( برنامه ريزي شده 

اين بازنگري بايد مواردي . تناسب ، كفايت و اثر بخشي مستمر آن اطمينان حاصل نمايد
ت اطالعات و از مانند ارزشيابي فرصت هاي بهبود و لزوم تغيير در سيستم مديريت امني

 . اطالعات و اهداف امنيت اطالعات را شامل گرددخط مشي امنيت جمله 
 مستند سازي شده و سوابق مربوط به آن نيز اً و مشخصنتايج اين بازنگري ها بايد دقيقاً

 ).  مراجعه نماييد ۴-۳-۳به بند . ( بايد به نحو مطلوب نگهداري و بايگاني شود
 
  ورودي بازنگري-۲-۷

 : ه كه در ذيل آمده است ، ورودي بازنگري مديريت را تشكيل مي دهد آنچ
 نتايج مميزي هاي و بازنگري هاي سيستم مديريت امنيت اطالعات ؛ ) الف 
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 ٣١

 بازخورد از سوي طرفين ذينفع ؛ ) ب 
تكنيك ها ، خروجي ها يا رويه هايي كه به منظور بهبود اجرا و اثر بخشي سيستم ) پ 

 عات در سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند ؛  مديريت امنيت اطال
 وضعيت اقدامات پيشگيرانه يا اصالحي؛) ت 
 قبلي به نحو مقتضي مورد توجه ريسکنقاط آسيب پذير يا تهديد كه در ارزشيابي )  ث 

 قرار نگرفته اند ؛ 
 نتايج حاصل از اندازه گيري هاي اثربخشي ؛) ج 
  هاي قبلي مديريت ؛ اقدامات پيگيرانه از بازنگري) ح 
  و يت امنيت اطالعات تاثير گذار باشدهرگونه تغييراتي كه مي تواند بر سيستم مدير) خ 
 . توصيه ها و پيشنهادات در جهت بهبود) چ 
 
  خروجي بازنگري-۳-۷

خروجي بازنگري مديريت بايد متضمن و در بردارنده تصميمات و اقدامات مرتبط با موارد 
 : ذيل باشد 

 ؛بهبود اثربخشي سيستم مديريت امنيت اطالعات) الف 
 . آن و برنامه مقابله با ريسکروزآمد سازي ارزشيابي ) ب 
اصالح رويه ها و اقدامات كنترلي و نظارتي تاثير گذار بر امنيت اطالعات بر حسب ) پ 

لزوم  در پاسخ به رويدادهاي داخلي و بيروني كه ممكن است بر سيستم مديريت امنيت 
 : عات تاثير بگذارند و از جمله تغييرات در اطال
 الزامات تجاري ؛  ) ۱
 الزامات امنيتي ؛  ) ۲
 فرآيندهاي تجاري تاثيرگذار بر الزامات تجاري موجود ؛  ) ۳
 الزامات نظارتي و قانوني ؛  ) ۴
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 تعهدات قراردادي ؛ و  ) ۵
 .ريسک و يا معيارهاي پذيرش ريسکسطوح  ) ۶

 ابعهاي منينيازمند) ت 
 .بهبود نحوه اندازه گيري اثربخشي اقدامات نظارتي) ث 

 
  بهبود سيستم مديريت امنيت اطالعات-۸
 ـتمر بهبود مس-۱-۸

سازمان ملزم خواهد بود تا با استفاده از سياست و خط مشي امنيت اطالعات، اهداف 
ت اصالحي امنيت اطالعات ، نتايج مميزي ، تجزيه و تحليل رويدادهاي پايش شده ، اقداما

و پيشگيرانه و بازنگري مديريت ، سبب بهبود مستمر در اثربخشي سيستم مديريت امنيت 
 ). مراجعه نماييد ۷به بند . ( اطالعات شود 

 
  اقدامات اصالحي-۲-۸

سازمان ملزم بود تا به منظور حذف موارد عدم انطباق با الزامات سيستم مديريت امنيت 
 عمل آورده و به اين ترتيب از بروز مجدد آنها جلوگيري اطالعات ، اقدامات الزم را به

الزامات مربوط به موارد ذيل بايد در رويه مستند اقدامات اصالحي تعريف و تعيين . نمايد
 : گردد 
 شناسايي موارد عدم انطباق ؛ ) الف 
 تعيين داليل عدم انطباق ؛ ) ب 
 اطمينان از عدم بروز موارد ارزيابي نياز به اين گونه اقدامات به منظور حصول) پ 

 انطباق؛ 
 تعيين و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز ؛  ) ت 
 ؛ و ) مراجعه نماييد ۴-۳-۳به بند ( ثبت نتايج اقدامات بعمل آمده ) ث 
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 .بازنگري اقدامات اصالحي بعمل آمده) ج 
  اقدامات پيشگيرانه-۳-۸

يل موارد عدم انطباق بالقوه با سازمان ملزم خواهد بود اقدامات الزم جهت حذف دال
الزامات سيستم مديريت امنيت اطالعات را بعمل آورده و به اين ترتيب از بروز آنها 

 .جلوگيري نمايد
الزامات . اقدامات پيشگيرانه بعمل آمده بايد متناسب با تاثير ناشي از مشكالت بالقوه باشد

 :شگيرانه تعريف و تعيين گرددمربوط به موارد ذيل بايد در رويه مستند اقدامات پي
 شناسايي موارد عدم انطباق بالقوه و داليل آنها ؛ ) الف 
 ارزيابي نياز به اين گونه اقدامات به منظور حصول اطمينان از عدم بروز موارد) ب 

 ؛انطباق
 تعيين و انجام اقدامات پيشگيرانه مورد نياز ؛  ) پ 
 ؛ و ) مراجعه نماييد ۴-۳-۳د به بن( ثبت نتايج اقدامات بعمل آمده ) ث 
 .بازنگري اقدامات پيشگيرانه بعمل آمده) ج 

ه به ـد و با توجـ تغيير يافته را شناسايي نمايريسک هايسازمان ملزم خواهد بود تا 
 كه بطور قابل توجه تغيير يافته اند ، الزامات مربوط به اقدامات پيشگيرانه را ريسک هايي
 . تعيين نمايد

 ، نقش قابل توجهي در تعيين اولويت اقدامات پيشگيرانه ريسک از ارزشيابينتايج حاصل 
 . ايفا مي نمايند

 اقدام در جهت پيشگيري از بروز موارد عدم انطباق در اغلب اوقات و در :يادداشت 
 . مقايسه با اقدامات اصالحي مقرون به صرفه تر خواهد بود
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 Aپيوست 
 )قانوني( 
 مات كنترلي  و اقداياهداف كنترل

ز موارد مندرج در  دقيقاً ا ،A-1 و اقدامات كنتـرلي منـدرج در جدول ي اهداف كنتـرل
      همراستا با آن اقتباس شده است و كامالً ISO/IEC 17799:2005 از ۱۵ تا ۵بندهاي 
      فهرست هاي مندرج در اين جدول ، كامل و جامع نيستند و يك سازمان . مي باشد
 را اضافه  و اقدامات كنترلييير اهداف كنترلبنا به تشخيص و صالحديد خود سامي تواند 

 و اقدامات كنترلي و نظارتي مندرج در اين جداول به عنوان بخشي ياهداف كنترل. نمايد
 تصريح شده است، ۴-۲-۱از فرآيند سيستم مديريت امنيت اطالعات، به شرحي كه در بند 

 .انتخاب گرديده است
هاي اجرايي ارزشمندي در خصوص  ،راهنماييISO/IEC 17799:2005  از ۱۵  تا۵بندهاي

     ارائه   A-15تا  A-5اجراي هر چه بهتر اقدامات كنترلي و نظارتي مندرج در بندهاي 
 . مي نمايد

  و اقدامات كنترلي ي اهداف كنترل– A-1جدول 
A.5.خط مشي امنيت  

A.5.1. خط مشي امنيت اطالعات  
ارائه دستورالعمل مديريت و حمايت از امنيت اطالعات بر اساس الزامات تجاري و : هدف 

 .قوانين و مقررات مربوطه
A.5.1.1كنترل سند خط مشي امنيت اطالعات 
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سند خط مشي امنيت اطالعات بايد توسط 
مديريت به تاييد برسد و پس از انتشار به 
غ كليه كارمندان و اشخاص بيروني ذينفع ابال

 .گردد
A.5.1.2ي امنيت ـــط مشـري خـبازنگ

 اطالعات

 كنترل
خط مشي امنيت اطالعات بايد در فواصل 
زماني برنامه ريزي شده و يا در صورت بروز 
تغييرات قابل توجه مورد  بازنگري قرار گيرد 

ايت و ـب ، كفـب از تناسـن ترتيـتا به اي
 . اثربخشي مستمر آن اطمينان حاصل شود

A-6اختار امنيت اطالعات  س 
A.6.1ساختار داخلي   
 مديريت امنيت اطالعات در داخل سازمان: هدف 

A.6.1.1ت به امنيت ـريت نسبـد مديـتعه
 اطالعات

 كنترل
ــه صورت واهد بود تا بــمديريت ملزم خ

ـــاالنه و با استفاده از دستورالعمل هاي فع
مشخص ، تعهدات مشخص ، واگذاري و 

يت هاي امنيت  از امنيت در تصديق مسئول
 .داخل سازمان حمايت و پشتيباني نمايد

A.6.1.2كنترل  هماهنگي امنيت اطالعات 
يت اطالعات بايد توسط ـاي امنـت هـفعالي

نمايندگان بخش هاي مختلف سازمان كه 
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داراي نقش ها و وظايف شغلي مرتبط 
 . هستند ، هماهنگ شود

A.6.1.3امنيت ايــيت هــين مسئولـتعي 
 اطالعات

 كنترل 
كليه مسئوليت هاي امنيت اطالعات بايد به 

 . صراحت تعيين و تعريف شود
A.6.1.4 فرآيند صدور مجوز براي مراكز

 پردازش اطالعات 
 كنترل

راي ـفرآيند صدور مجوز توسط مديريت ب
مراكز جديد پردازش اطالعات بايد تعريف 

 .و به مورد اجرا گذاشته شود
A.6.1.5كنترل افقات محرمانگيتو 

گي يا ــات محرمانـالزامات مربوط به توافق
ازمان به ـاي سـبين نيازهـاء كه مـعدم افش

محافظت از اطالعات مي باشد بايد تعيين و 
 .بطور منظم مورد بازنگري قرار داده شود

 
  

A.6.1.6

 كنترل ارتباط با مقامات مسئول
ارتباطات مناسب با مقامات مسئول ذيربط 

 .بايد حفظ شود
A.6.1.7اي ذينفع ــروه هــباط با گـارت

 خاص

 كنترل
ارتباطات مناسب با گروه هاي ذينفع خاص 

اي تخصصي امنيت و ــروه هــر گــيا ساي
 .انجمن هاي حرفه اي بايد حفظ شود
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 ٣٧

A.6.1.8كنترل بازنگري مستقل امنيت اطالعات 
رويكرد سازمان در مديريت امنيت اطالعات 

به عنوان مثال اهداف كنترل ، ( ي آن و اجرا
ه ـ ها و رويخط مشي، کنترلـياقدامات 

بايد به ) هاي مربوط به امنيت اطالعات 
صورت مستقل و در فواصل زماني برنامه 
ريزي شده و يا در صورت بروز هر گونه 

راي ـحوه اجـه در نــتغييرات قابل مالحظ
 . امنيت مورد بازنگري قرار داده شود

A.6.2اشخاص بيروني  
روه هاي ــط گـحفظ امنيت اطالعات سازمان و مراكز پردازش اطالعاتي كه توس:  هدف 

ال ــراكز ارسـا و مـبيروني قابل دسترس بوده ، پردازش مي شوند ، به ديگر سازمان ه
 . مي شوند يا مديريت مي شوند

 
A.6.2.1 بط ــ مرتريسک هايشناسايي

 با گروه هاي بيروني

 كنترل 
 مترتب بر اطالعات سازمان و ريسک هاي

مراكز پردازش اطالعات كه ناشي از 
وي ـوده و از سـاري  بـفرآيندهاي تج

ي باشد ، بايد ـور مـاشخاص بيروني متص
ي شده و قبل از صدور هر ـتعيين و شناساي

گونه مجوز ورود اقدامات كنترلي مناسب 
 . صورت پذيرد

A.6.2.2كنترلت در ـوع امنيـه به موضــتوج 
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 ٣٨

ه مجوز دسترسي به ـرگونـاي هـقبل از اعط هنگام برخورد با مشتريان 
دارايي هاي سازمان به مشتريان،  اطالعات يا

الزم خواهد بود تا تمام الزامات امنيتي تعيين 
 .شده مورد مالحظه قرار گيرد

A.6.2.3يت در ـوضوع امنـه مـه بـتوج
 توافقات اشخاص ثالث

 كنترل 
له توافق ــبا اشخاص ثالث  از جمتوافقات 
رسي ، پردازش ، تبادل ـوص دستــدر خص

راكز ــازمان يا مــيا مديريت اطالعات س
ردن ــافه كــات ، يا اضــپردازش اطالع

محصوالت يا خدمات به مراكز پردازش 
اطالعات بايد تمام الزامات امنيتي مربوطه را 

 .در بر داشته باشد
 

A.7ا مديريت دارايي ه 
A.7.1 مسئوليت در قبال دارايي ها  
 ز دارايي هاي سازمان و تامين محافظت الزم از آنهاامحقق شدن هدف محافظت : هدف 

A.7.1.1كنترل موجودي دارايي ها 
د بطور دقيق شناسايي ـي ها بايـه دارايـكلي

شده و يك سياهه از كليه دارايي هاي مهم 
 . بايد تهيه و نگهداري شود

A.7.1.2كنترل مالكيت دارايي ها 
ات و ــيه اطالعـيت كلـوليت مالكـــمسئ
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 ٣٩

ز پردازش ـراكــوط به مـي هاي مربــداراي
اطالعات بايد به يك بخش معين از سازمان 

 .واگذار شود
A.7.1.3كنترل استفاده قابل قبول از دارايي ها 

قوانين مربوط به استفاده قابل قبول و صحيح 
ي هاي مربوط به مراكز ـاز اطالعات و داراي

پردازش اطالعات بايد تعيين ، مستند سازي 
 . و به مورد اجرا گذاشته شود

A.7.2  طبقه بندي اطالعات 
ب محافظت ـبه منظور حصول اطمينان از اين كه از اطالعات در يك سطح مناس: هدف 

 . مي شود
A.7.2.1كنترل دستورالعمل هاي طبقه بندي 

ارزش شان ، الزامات اطالعات بايد بر حسب 
ي ، حساسيت و ميزان اهميتي كه براي ــقانون

 .سازمان دارند طبقه بندي شوند
A.7.2.2ي ـجايـي و جابـبرچسب زن

 اطالعات
 كنترل

ايي ـابجـي و جـوص برچسب زنــدر خص
د بود تا يك مجموعه ــاطالعات ، الزم خواه

مناسب از رويه ها بر اساس طرح طبقه بندي 
ود ، ايجاد و ـازمان انتخاب مي شكه توسط س

 . به مورد اجرا گذاشته شود
A.8امنيت منابع انساني  



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 

 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴٠

A.8.1قبل از استخدام  
كاران و كاربران ثالث مسئوليت هاي ـنان ، پيمانـحصول اطمينان از اين كه كارك: هدف 

اسب ده است منـرفته شـشان در نظر گـش هايي كه براي ايـخود را مي شناسند و براي نق
هستند و حصول اطمينان از اين كه ميزان سرقت ، كالهبرداري يا سوء استفاده از امكانات 

 .كاهش خواهد يافت
A.8.1.1كنترل نقش ها و مسئوليت ها 

اي امنيتي كاركنان ، ـئوليت هـش ها و مسـنق
ر اساس ـد بـران ثالث بايـپيمانكاران و كارب
اطالعات سازمان تعريف و خط مشي امنيت 
 .مستند سازي شود

 
فرد يا واحدي است كه در قبال كنترل توليد ، توسعه ، تعمير " مالك "  منظور از :توضيح 

و نگهداري ، استفاده و امنيت اطالعات مسئول بوده و اين مسئوليت از سوي مديريت 
به معناي فردي كه بطور واقعي داراي حقوق " مالك " واژه . مورد تاييد قرار گرفته است

 . سبت به دارايي باشد نيستن
به ( استخدام فرد : ودـل را شامل مي شـيه موارد ذيـدر اينجا كل" استخدام" واژه :توضيح 

تعيين جايگاه شغلي ، تغيير جايگاه شغلي ، واگذاري قراردادها و ) صورت موقت يا دائمي 
 . فسخ هر يك از اين قراردادها
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 ۴١

A.8.1.2كنترل غربالگري 
شينه ـوص تاييد پيـي در خصـاقدامات نظارت

دامي ، پيمانكاران و ـاي استخـي نامزدهـتمام
كاربران ثالث بايد بر اساس قوانين ، مقررات 

ه و متناسب با ــو معيارهاي اخالقي مربوط
الزامات تجاري ، طبقه بندي اطالعاتي كه قرار 

د و ــرنــرار گيــرس قــت در دستـاس
 .  شناخته شده انجام شودريسک هاي 

A.8.1.3كنترل شرايط و ضوابط استخدام 
ران ثالث ملزم ـاران و كاربــكاركنان ، پيمانك

ي از تعهدات ــخواهند بود تا به عنوان بخش
رايط و ضوابط قرارداد ــان ، شــقراردادي ش

. استخدامي شان را قبول نموده و امضاء نمايند
مسئوليت هاي كاركنان ، پيمانكاران و كاربران 

 و سازمان در قبال امنيت اطالعات بايد ثالث
 . در قرارداد استخدامي تصريح گرددصراحتاً

A.8.2در خالل استخدام   
ت ـران ثالث نسبــاران و كاربــحصول اطمينان از اين كه كليه كاركنان ، پيمانك: هدف 

 به تهديدات و مشكالت مترتب بر امنيت اطالعات ، مسئوليت ها و تعهدات خويش آگاهي
اطالعات در جريان كار عادي خويش حمايت و خط مشي امنيت داشته و به اين ترتيب از 
 .  خطاي انساني را كاهش خواهند دادريسکپشتيباني خواهند نمود و 
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 ۴٢

A.8.2.1كنترل مسئوليت هاي مديريت 
ود تا از كاركنان، ــزم خواهد بــمديريت مل

ا پيمانكاران و كاربران ثالث بخواهد تا امنيت ر
 هاي تعيين شده و رويه خط مشيبر اساس 

 .هاي سازمان به مورد اجرا بگذارند
A.8.2.2 ،برگزاري دوره هاي تحصيلي

آموزشي و آگاه سازي درباره 
 امنيت اطالعات

 كنترل
ب مورد ـر حسـازمان و بـان سـكليه كاركن

پيمانكاران و كاربران ثالث ملزم خواهند بود 
ازي در ـاه سـي و آگـاي آموزشـتا دوره ه
 ها و رويه هاي سازمان را خط مشيخصوص 

 .بر حسب نوع شغل شان طي نمايند
A.8.2.3كنترل فرآيند تنبيهي 

در مورد آندسته از كاركناني كه مرتكب نقض 
رآيند تنبيهي ـود يك فـوند ، وجـامنيت مي ش

 .رسمي الزامي خواهد بود
A.8.3  فسخ يا تغيير شغل 
اران و كاربران ثالث بر اساس يك ــنان ، پيمانكــاز اين كه كاركحصول اطمينان : هدف 

 .رويه سازماني منظم ، سازمان را ترك كرده يا تغيير شغل داده اند
A.8.3.1كنترل مسئوليت هاي فسخ 

دام يا تغيير ـفسخ استخـا در قبال مسئوليت ه
 .آن بايد به صراحت تعيين و واگذار گردد



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 

 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴٣

A.8.3.2كنترل اعودت دارايي ه 
كاران و اشخاص ثالث ـان ، پيمانـكليه كاركن

ملزم خواهند بود تا به محض فسخ استخدام ، 
قرارداد يا موافقت نامه خود ، نسبت به عودت 

يارشان قرار ـاي سازمان كه در اختــدارايي ه
 .داشته است اقدام نمايند

A.8.3.3كنترل  حذف حقوق دسترسي 
 پيمانكاران و يه كاركنان ،ـي كلــحق دسترس

ز پردازش ــكاربران ثالث به اطالعات و مراك
دام ، ـخ استخـض فسـاطالعات بايد به مح
ده و يا به ـذف شـه حـقرارداد يا موافقت نام

ديل قرار ـورد تعــه تغيير ، مـمحض هر گون
 . گيرد

A.9امنيت فيزيكي و  پيراموني   
A.9.1   مكان هاي امن 
ه و اطالعات ــارت و تعارض به محوطــاز ، خسـي غير مججلوگيري از دسترس: هدف 

 سازمان 



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 

 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۴

A.9.1.1كنترل موانع امنيت فيزيكي 
به منظور محافظت از مناطقي كه اطالعات و 

رار دارد ، ـات در آن قـز پردازش اطالعـمراك
ند ـعي مانـموان( تي ـوانع امنيـاده از مــاستف

ا اي حائل ، گيت هاي ورودي كه بــديوار ه
استفاده از كارت هاي ورود كنترل مي شوند 

نل ـط پرسـاي پذيرش كه توسـيا پيشخوان ه
روري ـالزم و ض) ي شوند ـي اداره مـبازرس

 . خواهد بود
A.9.1.2كنترل  كنترل هاي ورود فيزيكي 

اده از كنترل هاي ــمكان هاي امن بايد با استف
وند تا به اين ــظت شـاسب محافـورودي من

ان حاصل ـاز ورود پرسنل مجاز اطمينترتيب 
 .شود

A.9.1.3ن امنيت ادارات ، اتاق ها ـتامي
 و تاسيسات

 كنترل
را گذاشتن امنيت فيزيكي ـي و  به اجــطراح

 .ادارات ، اتاق ها و تاسيسات الزامي است



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 

 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۵

A.9.1.4ديدات ـظت در برابر تهـمحاف
 خارجي و محيطي

 كنترل
 ناشي از محافظت فيزيكي در برابر خسارات

آتش سوزي ، سيالب ، زمين لرزه ، انفجار ، 
ر اشكال بالياي ـي و سايـاي مدنـي هـناآرام

طبيعي يا ساخته دست بشر بابد به نحو مقتضي 
 .طراحي و به مورد اجرا گذاشته شود

A.9.1.5كنترل  كار كردن در مكان هاي امن 
محافظت فيزيكي و دستورالعمل هاي مربوط 

كان هاي امن بايد به نحو ـر مردن دـبه كار ك
 .مقتضي طراحي و به مورد اجرا گذاشته شود

A.9.1.6ي ، مكان هاي ـدسترسي عموم
 تحويل دهي و بارگيري

 كنترل
ه نقاط تحويل دهي و ــجملنقاط دسترسي از 

بارگيري و ساير نقاطي كه احتمال ورود افراد 
د كنترل شده ــي رود بايــغير مجاز به آنها م

ان از مراكز پردازش اطالعات ــ االمكو حتي
مجزا گردد تا به اين ترتيب از ورود غير مجاز 

 .به آنها جلوگيري شود
A.9.2  امنيت تجهيزات 
رقت يا به مخاطره افتادن ــه زيان ، خسارت ، ســجلوگيري از وارد شدن هر گون: هدف 

 دارايي ها و ايجاد هر گونه وقفه در فعاليت هاي سازمان 



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 

 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۶

A.9.2.1 ظت از ـي و محافـكان يابـم
 تجهيزات

 كنترل
د ـيزات بايـت از تجهـي و محافظـان يابـمك

 ناشي ريسک هايام شود كه ــبگونه اي انج
از تهديدات و مخاطرات زيست محيطي و 

 . فرصت براي ورود غير مجاز كاهش يابد
A.9.2.2 كنترل  امكانات پشتيباني 

ر ـبرق و سايع ــر قطـرابـزات بايد در بـتجهي
وقفه هاي ناشي از بروز خرابي در شبكه هاي 

 . آب و برق و گاز محافظت شوند
A.9.2.3 كنترل امنيت كابل كشي ها 

كابل هاي برق و تلفن كه وظيفه اننقال  داده ها 
يا خدمات اطالع رساني پشتيباني را دارند بايد 
در برابر آسيب ديدگي يا قطع شدگي محافظت 

 . شوند
A.9.2.4 كنترل تعمير و نگهداري تجهيزات 

تجهيزات بايد بدرستي تعمير و نگهداري شوند 
ها ــودن آنــودن و بي عيب بـتا از دسترس ب

 .اطمينان حاصل گردد



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 

 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴٧

A.9.2.5  امنيت تجهيزاتي كه در خارج
 از محوطه سازمان هستند

 كنترل 
وطه ـارج از محــيزاتي كه در خــامنيت تجه

ر گرفتن ــ ، بايد با در نظدــسازمان قرار دارن
 مختلف مترتب بر كار كردن در ريسک هاي

 .خارج از محوطه سازمان تامين گردد
A.9.2.6  تامين امنيت امحاء يا استفاده

 دوباره از تجهيزات
 كنترل

كليه اقالم تجهيزاتي كه داراي وسايل ذخيره 
سازي هستند بايد چك شوند تا به اين ترتيب 

ه هيچ يك از داده هاي اطمينان حاصل شود ك
حساس و نرم افزارهاي مجاز از بين نرفته و يا 
. قبل از امحا به طور ايمن جانويسي شده است

(overwrite).  
A.9.2.7 كنترل خارج ساختن اموال 

تجهيزات ، اطالعات يا نرم افزار نبايد بدون 
 .مجوز قبلي از محل خارج گردد

A.10 مديريت ارتباطات و عمليات ها  
A.10.1 رويه هاي عملياتي و مسئوليت ها   
 .حصول اطمينان از عمليات صحيح و ايمن مراكز پردازش اطالعات: هدف 

A.10.1.1 ي ــلياتــاي عمــه هـــروي
 تند سازي شدهـمس

 كنترل
د ــباي) اجرايي(رويـه هـاي عمــلياتــي 

ده ، نگاهداري شده و در ـازي شـمستند س
 به آنها نياز دارند قرار ي كهـاختيار كاربران

 .داده شود



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 

 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴٨

A.10.1.2 كنترل مديريت تغيير 
راكز و سيستم هاي پردازش ــتغييرات در م

 .اطالعات بايد كنترل شود
A.10.1.3 كنترل  تفكيك وظايف 

وظايف و حوزه هاي مسئوليت بايد تفكيك 
اي  ــت  هـرصـن ترتيب فـد تا به ايـشون

 و تعديل موجود براي انجام هرگونه جرح
فاده از ـغير مجاز يا غير تعمدي يا سوء است
 .دارايي و اموال سازمان كاهش يابد

A.10.1.4 ز ساخت ، ــازي مراكـجداس
 تست و بهره برداري

 كنترل
د از ـمراكز ساخت ، تست و عمليات باي

رتيب  ـه اين تـوند تا بـزا شـيكديگر مج
ير ـير مجاز يا تغيـترسي غـ دسريسک هاي

 .ستم عملياتي كاهش يابددر سي
A.10.2مديريت ارائه خدمات به اشخاص ثالث  
اس ـر اسـات بـه خدمـات و ارائـيت اطالعـي از امنـح مناسبـظ سطـاجرا و حف: هدف 

 وافقت نامه هاي ارائه خدمات به اشخاص ثالثـم



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴٩

A.10.2.1 كنترل  تحويل خدمات 
رل هاي ـود كه كنتــبايد اطمينان حاصل ش

 ، تعاريف  خدمات و سطوح تحويل امنيتي
خدمات كه در موافقت نامه مربوطه لحاظ 

را ، ـگرديده است ، توسط شخص ثالث اج
 . بهره برداري و نگاهداري مي شود

A.10.2.2 دمات ـري خــپايش و بازنگ
 اشخاص ثالث

 كنترل
وابقي كه توسط ـات و سـخدمات ، گزارش

 ردد بايد بطورـه مي گـاص ثالث ارائـاشخ
منظم پايش و مورد بازنگري قرار گيرد و 

 .مميزي ها نيز بايد بطور منظم انجام پذيرد
A.10.2.3  مديريت تغييرات در خدمات

 اشخاص ثالث
 كنترل 

تغييرات در نحوه ارائه خدمات و از جمله 
لي امنيت ــ هاي فعخط مشيحفظ و بهبود 

اطالعات ، رويه ها و كنترل ها بايد با توجه 
سيستم هاي تجاري و فرآيندهاي به اهميت 

دد ــي مجــابـه آن و ارزشيـط بـمرتب
 .تحت مديريت قرار گيرد، ريسک ها

A.10.3برنامه ريزي و پذيرش سيستم   

  خرابي هاي سيستمريسکبه حداقل رساندن : هدف 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵٠

A.10.3.1  كنترل  )ظرفيت ( مديريت توان 
استفاده از منابع بايد مورد پايش قرار گرفته، 

ي درباره الزامات ـصالح شده و پيش بينا
ظرفيت آينده انجام شود تا به اين ترتيب از 

ورد نظر اطمينان حاصل ـعملكرد سيستم م
 .شود

A.10.3.2 كنترل پذيرش سيستم 
د ـديـتم هاي جــمعيارهاي پذيرش سيس

ته و ـقاء يافـه هاي ارتــات ، نسخــاطالع
 ود وـد تعيين شـد بايـديـاي جــنسخه ه

در جريان ) ها ( تم ـتست هاي مناسب سيس
 .ساخت و قبل از پذيرش انجام شود

A.10.4محافظت در برابر رمزهاي سيار و  زيانبخش   
 محافظت از تماميت نرم افزار و اطالعات: هدف 

A.10.4.1 ر ـرابـي در بــاقدامات كنترل
 رمزهاي زيان بخش 

 كنترل 
 اقدامات نظارتي در خصوص آشكار سازي،

ور محافظت در ـپيشگيري و بازيابي به منظ
برابر رمزهاي زيانبخش و رويه هاي مناسب 
آگاهسازي كاربر بايد به مورد اجرا گذاشته 

 .شود 
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 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵١

A.10.4.2 ر ـرابـي در بــاقدامات كنترل
 رمزهاي سيار

 كنترل
ار ـز هاي سيـدر مواردي كه استفاده از رم

ده است، بايد اطمينان ـته شـمجاز دانس
 كه رمز سيار مجاز بر اساس شــودصل حا

" يتي كامالـط مشي امنـيك سياست و خ
يي شدن راـار مي كند و از اجـمشخص ك

وگيري ـد جلرمزهاي سيـار غير مجـاز باي
 .شود

A.10.5 پشتيبان  (Back-up)  
 حفظ تماميت و درستي و در دسترس بودن اطالعات و مراكز پردازش اطالعات: هدف 

A.10.5.1 Back-upكنترل  گيري از اطالعات 
اي پشتيبان اطالعات و نرم افزار ــنسخه ه

بايد پس از تهــيه ، نگاهداري و بر اساس 
ق ـورد توافـ گيري مback-upي ـخط مش

 . بطور منظم تست شوند
A.10.6 مديريت امنيت شبكه  
ارهاي حصول اطمينان از محافظت اطالعات در شبكه ها و محافظت از زير ساخت: هدف 

 پشتيباني كننده
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵٢

A.10.6.1 كنترل كنترل هاي شبكه 
و مقتضي مديريت و ــشبكه ها بايد به نح

ب در برابر ـه اين ترتيـد تا بــكنترل شون
تهديدات محافظت شوند و امنيت سيستم ها 

له ـكه و از جمــو نرم افزارهاي تحت شب
 . اطالعات در حال ارسال حفظ شود

A.10.6.2  كنترل شبكه امنيت خدمات 
ات و ــه هاي امنيتي ، سطوح خدمـمشخص

الزامات مديريتي تمامي خدمات شبكه بايد 
ه هاي ـت نامــتعيين و در هر يك از موافق

ـواه اين حاظ گردد ، خـكه لـات شبـخدم
رضه شود يا به ـور عــكشخدمات بداخل 
 .خارج از كشور

A.10.7كاركردن با  رسانه ها   
افشاي غير مجاز ، اصالحات ، از بين بردن يا نابود سازي دارايي ها و جلوگيري از : هدف 

 ايجاد وقفه در فعاليت هاي تجاري
A.10.7.1 اي قابل ــه هــمديريت رسان

 جابجايي

 كنترل
رايي براي مديريت ـه هاي اجـوجود  روي

جايي الزم و ضروري ـرسانه هاي قابل جاب
 .  خواهد بود
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵٣

A.10.7.2 كنترل امحاي رسانه ها 
ازي بدانها نيست ـر نيــرسانه هايي كه ديگ

بايد بر اساس رويه هاي رسمي و با رعايت 
 .نكات امنيتي و ايمني امحا شوند

A.10.7.3 ردن با ــاي كاركــه هـروي
 اطالعات

 كنترل
ايي و ــه جابجــوط بــاي مربــه هـروي

ذخيره سازي اطالعات بايد بگونه اي تعيين 
ر ـرابـات در بـن اطالعـد كه از ايـونـش

اده ـوء استفـا سـاز يــر مجـاي غيــافش
 .محافظت شود

A.10.7.4 كنترل امنيت مستندات سيستم 
ي غير ــاز مستندات سيستم در برابر دسترس

 .  مجاز بايد محافظت شود

A-10.8تبادل اطالعات   
 با هر يك از حفظ امنيت اطالعات و نرم افزار مبادله شده در يك سازمان و: هدف 

 .واحدهاي بيرون از سازمان 



 و ISO27001و استانداردهاي امنيتي ) سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMSآشنايي با   در شرف انتشاراين مستند بخشي از کتاب
ISO27002ورنگي است و مطالعه آن صرفا براي شرکت کنندگان در سمينارهاي شبکه علمي مجاز است نوشته حيدر علي ک . 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵۴

A.10.8.1 ها و رويه هاي خط مشي 
 تبادل اطالعات

 كنترل
ي هاي رسمي تبادل ـسياست ها و خط مش

دامات كنترلي و ــا و اقـاطالعات ، رويه ه
نظارتي بايد به نحوي به مورد اجرا گذارده 
شوند كه با استفاده از تمامي امكانات تبادل 

العات ـادل اطــد تبــز فرآينالعات اـاط
 . محافظت شود

A.10.8.2 كنترل موافقت نامه هاي تبادل 
ات و ــبادل اطالعــق نامه تــامضاي تواف

ان و اشخاص برون ــزار بين سازمــنرم اف
 . سازماني الزم و ضروري مي باشد

A.10.8.3 ي در حال ــرسانه هاي فيزيك
 انتقال

 كنترل
ات بايد در برابر ــرسانه هاي حاوي اطالع

دسترسي غير مجاز ، سوء استفاده يا خراب 
ال در وراي ـقـل انتـريان نقـدن در جـش

 . مرزهاي فيزيكي سازمان محافظت شوند
A.10.8.4 ورت ـه صـام بـال پيغــارس

 الكترونيكي

 كنترل
ال پيغام ــالب ارســي كه در قــاطالعات

 نحو د بهــالكترونيكي مبادله مي شوند ، باي
 .مقتضي محافظت شوند
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵۵

A.10.8.5 كنترل سيستم هاي اطالعات تجاري 
ا و رويه ها بايد ـا، خط مشي هـسياست ه

را گذارده ــاد و به مورد اجـبگونه اي ايج
العات ــت از اطـد كه امكان محافظــشون

م هاي تجاري ـمرتبط با ارتباطات بين سيست
 . سازمان وجود داشته باشد

A.10.9تجارت الكترونيك   خدمات  
 .حصول اطمينان از امنيت خدمات تجارت الكترونيك و استفاده ايمن از آنها: هدف 

A.10.9.1 كنترل  تجارت الكترونيك 
اطالعات مربوط به تجارت اكترونيك كه از 

ي منتقل مي شوند ــطريق شبكه هاي عموم
اي غيرقانوني ، ـعاليت هـر فـرابـد در بـباي

اي ـر قرارداد ، افشـبر ساختالفات موجود 
ل غير ــر گونه جرح و تعديـغير مجاز و ه

 .مجاز محافظت شوند
A.10.9.2 كنترل نالينمعامالت آ 

وط به معامالت آنالين بايد ــاطالعات مرب
تقال ـد كه از انــه اي محافظت شونــبگون
ي غلط ، تغيير غير مجاز ـص ، مسير يابـناق
تكثير يا تجديد از ، ـاي غير مجـيام ، افشـپ

 .نظر غير مجاز جلوگيري شود
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 ۵۶

A.10.9.3 رس ـه در دستـي كــاطالعات
 عموم قرار دارد

 كنترل
ي كه از طريق يك سيستم      ـتماميت اطالعات 

در دسترس عموم در معرض دسترسي قرار       
مي گيرند بايد بگونه اي محافظت شوند كه        
از هــر گونــه جــرح و تعــديل غيــر مجــاز 

 .جلوگيري شود

A.10.10پايش  
 آشكارسازي فعاليت هاي غير مجاز پردازش اطالعات: هدف 

A.10.10.1كنترل تكميل الگ مميزي 
ـ        ر ،  ـالگ هاي مميزي كه فعاليت هاي كارب

دادهاي امنيت اطالعات ــاستثنائات  و  روي   
ي گردد بايد پس از تهيه بـه  ــدر آن ثبت م   

مدت زمان معلوم و مورد توافق نگاهـداري        
ـ ر تحقيقات آت  شوند تا  د    ي و در پـايش     ــ

 .كنترل دسترسي مورد استفاده قرار گيرند
A.10.10.2كنترل استفاده از سيستم پايش 

رويه هاي مربوط به پايش كاربرد و استفاده 
ات بايد تعيين ــاز امكانات پردازش اطالع

د بصورت ـايش بايـشود و نتايج اقدامات پ
 .منظم مورد بازنگري قرار داده شوند
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 ۵٧

A.10.10.3كنترل محافظت از الگ اطالعات 
مراكز ثبت الگ و اطالعات مندرج در الگ 

از و ـاي غير مجـي هـبايد در برابر دسترس
 .غلط محافظت شوند

A.10.10.4 كنترل  و اپراتورمديرالگ هاي 
 سيستم و اپراتور سيستم مديرفعاليت هاي 

 .بايد در الگ هاي مربوطه ثبت گردد
A.10.10.5كنترل  ل الگ عيبتكمي 

د در الگ مربوطه ـعيوب شناسايي شده باي
رند و ـثبت و مورد تجزيه و تحليل قرار گي
عمل ــاقدامات مقتضي در اين خصوص ب

 .آيد
A.10.10.6كنترل سنكرون كردن ساعت 

ردازش ــاي پــساعت هاي كليه سيستم ه
ان يا دامنه امنيت ــاطالعات در يك سازم

داء زماني دقيق ـ يك مببايد با استفاده از
 .  سنكرون شوند،مورد توافق

A.11 کنترل دسترسي 
A.11.1   کنترل دسترسيالزامات كاري براي 
 كنترل دسترسي به اطالعات: هدف 
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 ۵٨

A.11.1.1 كنترل خط مشي كنترل دسترسي 
ي بايد تعيين ، ـي كنترل دسترســخط مش

ات كاري و ـمستند سازي و بر اساس الزام
ي مورد بازنگري ــوط به دسترسامنيتي مرب

 . قرار داده شوند
A.11.2مديريت دسترسي كاربر   
رسي غيرمجاز به ــحصول اطمينان از دسترسي مجاز كاربران و جلوگيري از دست: هدف 

 سيستم هاي اطالعات
A.11.2.1 كنترل  ثبت نام كاربر 

ام و لغو ـي ثبت نــوجود يك  رويه  رسم
و حق ــطا و لغــثبت نام كاربر براي اع

اتي و ــدسترسي به كليه سيستم هاي اطالع
 . خدمات الزم و ضروري خواهد بود

A.11.2.2  كنترل مجوزمديريت 
 بايد محدود تخصيص و استفاده ازمجوزها

 . و كنترل شوند
A.11.2.3 كنترل مديرت كلمه عبور كاربر 

تعيين و تخصيص كلمه هاي عبور ، بايد بر 
سمي مديريتي كنترل اساس يك فرآيند ر

 . شود
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 ۵٩

A.11.2.4 ي ـــوق دسترسـبازنگري حق
 كاربر

 كنترل
د بود تا با استفاده از ــمديريت ملزم خواه

ي ــوق دسترسـي ، حقــيك فرآيند رسم
ورد ـي منظم مــكاربران را در فواصل زمان

 .بازنگري قرار دهد
 

A.11.3  مسئوليت هاي كاربر 
ر مجاز كاربران و به مخاطره افتادن يا سرقت اطالعات و جلوگيري از دسترسي غي: هدف 

 مراكز پردازش اطالعات
A.11.3.1 كنترل استفاده از كلمه عبور 

اي ـــكاربران ملزم خواهند بود تا روش ه
اده از ــامنيتي مناسب را در انتخاب و استف

 . كلمات عبور را بكار بندند
A.11.3.2 كنترل تجهيزات كاربر بدون متصدي 

هيزات ـــكاربران بايد از اين بابت كه تج
ت ـــضي محافظـــو مقتـبالتصدي به نح

 . مي شوند، اطمينان حاصل نمايد
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 ۶٠

A.11.3.3 ار تميز و ــي ميز كــخط مش
 صفحه نمايش پاك

 كنترل
ز كار تميز در ـانتخاب و اتخاذ خط مشي مي

ه هاي ذخيره سازي ــمورد كاغذها و رسان
ي صفحه نمايش ـمشقابل جابجايي و خط 

پاك در مورد مراكز پردازش اطالعات الزم 
 . و ضروري مي باشد

A.11.4  به شبكهکنترل دسترسي  
 .جلوگيري و پيشگيري از دسترسي غير مجاز به خدمات شبكه : هدف 

A.11.4.1 ي استفاده ـسياست و خط مش
 از خدمات شبكه

 كنترل
كاربران بايد تنها به خدماتي دسترسي داشته 
باشند كه مجوز استفاده از آنها به صورت 

 .ويژه صادر شده باشد
A.11.4.2  شناسايي كاربر براي ارتباطات

 بيروني
 كنترل

 برايد ـاي تعيين اعتبار مناسب بايـروش ه
كاربران راه دور براي كنترل دسترسي مورد 

 .استفاده قرار گيرد
A.11.4.3  كنترل شناسايي تجهيزات در شبكه 

جهيزات به صورت خودكار از شناسايي ت
اص بايد به عنوان ـمكان ها و تجهيزات خ

يك روش براي تعيين اعتبار ارتباطات مورد 
 .توجه قرار گيرد
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 ۶١

A.11.4.4 راه دور و از صـــــخيـتش 
 ظت از پورت پيكربنديمحاف

 كنترل
ي به پورت هاي ــدسترسي فيزيكي و منطق

 .تشخيصي و پيكربندي بايد كنترل شود
A.11.4.5 كنترل تفكيك در شبكه ها 

گروه هاي مختلف سرويس هاي اطالعات ، 
ستم هاي اطالعاتي بايد بر ــكاربران و سي

 .روي شبكه ها تفكيك و مجزا شوند
A.11.4.6 كنترل كنترل ارتباط شبكه 

ه خصوص ـدر مورد شبكه هاي مشترك و ب
رزهاي سازمان توسعه ـشبكه هايي كه در م

 تا توانايي كاربران در تاسيافته اند الزم 
اس سياست و ــكه بر اســاتصال به شب

ات ـي و الزامــط مشي كنترل دسترســخ
 .كاربردهاي تجاري محدود شود

 ) مراجعه نماييد ۱-۱۱به بند ( 
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 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۶٢

A.11.4.7 كنترل كنترل مسيريابي شبكه 
وص ــي در خصـاقدامات كنترلي و نظارت

 اجرا ايد به موردـا بـه هـمسيريابي در شبك
رتيب اطمينان ـود تا به اين تــه شــگذاشت

يوتري و ـات كامپــحاصل گردد كه ارتباط
کنترل  خط مشيجريانات اطالعات ، 

 كاربردهاي تجاري را نقض نكرده دسترسي
 .اند

A..11.5 به سيستم عاملکنترل دسترسي  
 جلوگيري و پيشگيري از دسترسي مجاز به سيستم هاي عامل: هدف 

A.11.5.1 اي مربوط به ـرويه هlog-on 

 امن
 كنترل
رسي به سيستم هاي عامل بايد بوسيله ـدست

 . امن كنترل شودlog-onرويه 
A.11.5.2 كنترل ين اعتباريعشناسايي كاربر و ت 

 براي كاربري خود اًـكليه كاربران بايد صرف
 برخوردار (ID)فرد ه ب از يك شناسه منحصر

 شده توسط باشند و براي اثبات هويت ادعا
يك ــيك كاربر الزم خواهد بود تا يك تكن

 .مناسب تعيين اعتبار انتخاب و اتخاذ گردد
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 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۶٣

A.11.5.3  كنترل سيستم مديريت كلمه عبور 
سيستم هاي مربوط به مديريت كلمات عبور 

فيت كلمات عبور را ـبايد تعاملي بوده و كي
 .تضمين نمايد

A.11.5.4 رلكنت استفاده از امكانات سيستم 
 كه ممكن استفاده از برنامه هــاي کاربردي

ار كردن سيستم ـاست باعث جلوگيري از ك
اي نرم افزاري ــشود و كنترل هاي برنامه ه

 . بايد محدود و به شدت كنترل شود
A.11.5.5 كنترل  اوت جلسه-تايم 

دت ـد پس از يك مــجلسات غيرفعال باي
 .زمان بيكاري معين حذف و خاموش شوند

A.11.5.6 كنترل محدود ساختن زمان ارتباط 
ر براي ــيت بيشتـــن امنـــبه منظور تامي

ا ريسك باال ، استفاده از ـزارهاي بــنرم اف
تن زمان ارتباط الزم و ـدود ساخـرويه مح

 .واهد بودـضروري خ

A.11.6اطالعات و برنامه هاي کاربردي  كنترل دسترسي به  
رم افزاري  ـاي ن ـتم ه ـه در سيس  ـاز به اطالعاتي ك   ــمججلوگيري از دسترسي غير     : هدف  

 .نگاهداري مي شوند
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 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۶۴

A.11.6.1 ه ـــي بـــمحدوديت دسترس
 اطالعات

 كنترل
نل پشتيباني به ـرسـاربران و پـرسي كـدست

اطالعات و فانكشن هاي سيستم نرم افزاري 
ص كنترل ــ مشخخط مشيبايد بر اساس 

 .دسترسي محدود شود
A.11.6.2 اي ـــازي سيستم هاســـجد

 حساس
 كنترل

ط ـد از يك محيـاي حساس بايــسيستم ه
وردار ــبرخ) مجزا ( محاسباتي اختصاصي 

 .باشند
A.11.7   کامپيوترهاي قابل حملكاركردن از راه دور و 
ردن از ـاركـكانات كـاده از ام  ـان استف ـات در زم  ـحصول اطمينان از امنيت اطالع    : هدف  

 پيوترهاي قابل حملکامراه دور و 
A.11.7.1 لـل حمـاي قابــکامپيوتره 

 و ارتباطات
 

 كنترل
ي ــط مشـت و خـاسـجاري بودن يك سي

رسمي و اتخاذ اقدامات امنيتي مناسب براي 
 مترتب بر ريسک هايمحافظت در برابر 

 و ارتباطــيانات ـكـاده از امـــاستف
 .است الزم و ضروري سياري ـحاسباتـم

A.11.7.2 ردن از راه دور ــــاركــك
(Teleworking) 

 كنترل 
ه ها ــي ، برنامــط مشـايجاد و اجراي خ

ه هاي عملياتي در مورد فعاليت هاي ـو روي
(Teleworking) است الزم و ضروري. 
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 ۶۵

A.12اكتساب ، توسعه و نگهداري سيستم هاي اطالعاتي   
A.12.1ات امنيتي سيستم هاي اطالعاتي الزام 
 .صول اطمينان از اين كه امنيت، جزء الينفكي از سيستم هاي اطالعاتي مي باشدح: هدف 

A.12.1.1 زيه و تحليل ـمشخصات و تج
 الزامات امنيتي

 كنترل 
اي ــاري سيستم هــات كـدرگزارش الزام

اء در ــوارد ارتقــد يا مـعاتي جدياطـال
ود  بايد به ـوجـالعاتي مــسيستم هاي اط

اره ـه كنترل هاي امنيتي اشالزامات مربوط ب
 . شده باشد

A.12.2پردازش صحيح در برنامه هاي كاربردي  
ا، ضرر و زيان ، جرح و تعديل غير مجاز يا سوء استفاده ـجلوگيري از بروز خطاه: هدف 

 از اطالعات موجود در برنامه هاي كاربردي 
A.12.2.1 كنترل تعيين اعتبار داده هاي ورودي 

دي به برنامه هاي كاربردي اي وروــداده ه
ا از درستي و ـد تـار شونـن اعتبـبايد تعيي

 . مناسب بودن داده ها اطمينان حاصل شود
A.12.2.2 كنترل  كنترل پردازش داخلي 

  ـد در برنامهـاي تعيين اعتبار بايــ هکنترل
هاي كاربردي لحاظ شود تا به اين ترتيب 

از امكان شناسايي هر گونه خرابي اطالعات 
طريق خطاهاي پردازش يا اقدامات تعمدي 

 . فراهم گردد
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 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۶۶

A.12.2.3 كنترل درستي پيام 
ان از ــول اطمينــه حصـالزامات مربوط ب

ظت از تماميت پيام در ـافـي و محــدرست
اي كاربردي بايد تعيين شود و ــه هــبرنام

اقدامات كنترلي و نظارتي مناسب تعيين و 
 .به مورد اجرا گذارده شود

A.12.2.4 اي ـــار داده هـــتعيين اعتب
 خروجي

 كنترل
اي خروجي از يك برنامه كاربردي ــداده ه

ي و ـود تا از درستـار شــد تعيين اعتبـباي
مناسب بودن پردازش اطالعات ذخيره شده 

 .با شرايط موجود اطمينان حاصل شود
A.12.3كنترل هاي رمز نويسي  
 .تبار و درستي اطالعات بوسيله رمز نويسيمحافظت از محرمانگي ، اع: هدف 

A.12.3.1 ـاده از كنترلـخط مشي استف  
 هاي رمز نويسي

 كنترل
خط مشي استفاده از كنترل هاي رمز نويسي 
به منظور محافظت از اطالعات بايد تعيين و 

 .ذارده شودگبه مورد اجرا 
A.12.3.2 كنترل مديريت كليد 

 گذاشته ارد به مورد اجـد بايـمديريت كلي
شود تا به اين ترتيب از كاربرد تكنيك هاي 

ي ـمايت  و پشتيبانــرمز نويسي سازمان ح
 .شود
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 چاپ و تکثير اين مستند غير مجاز است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۶٧

A.12.4امنيت فايل هاي سيستم   
 حصول اطمينان از امنيت فايل هاي سيستم: هدف 

A.12.4.1 كنترل كنترل نرم افزار عملياتي 
ل نصب وجود رويه هاي مناسب براي كنتـر

 الزم و املوي سيستم هاي عنرم افزار بر ر
 .ضروري خواهد بود

A.12.4.2 ظت از داده هاي تست ــمحاف
 سيستم

 كنترل
د بدقت انتخاب شده ، ـاي تست بايـداده ه

 .و به نحو مقتضي محافظت و كنترل شوند
A.12.4.3  منبع كنترل دسترسي به كد

 برنامه
 كنترل 

. منبع برنامه بايد محدود شوددسترسي به کد
A.12.5امنيت در فرآيندهاي توسعه و پشتيباني  
 حفظ امنيت كاربري اطالعات و نرم افزار سيستم: هدف 

A.12.5.1 كنترل تغيير رويه هاي كنترل 
استفاده از رويـه هاي اعمال تغييرات بايد با 

 . كنترل شود،غييررسمي كنترل ت
A.12.5.2 اي ــه هــبازنگري فني برنام

ال ـمــردي پس از اعــكارب
 تغييرات در سيستم عامل

 كنترل
اي عامل تغييراتي ــهنگامي كه در سيستم ه

ايجاد مي شود ، برنامه هاي كاربردي حياتي 
بايد مورد بازنگري قرار گرفته و تست شود 

ر عمليات هاي ـوس بــثير معكأتا از عدم ت
 . اطمينان حاصل شود،سازماني يا امنيت
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A.12.5.3 ها دوديت ــاعـــــمال مح
رات در ـيـوص تغيــدر خص

 ه هاي نرم افزاريـبست

 كنترل
ه هاي نرم افزاري در ـجرح و تعديل در بست

د امكان بايد كاهش يافته و به تغييرات ــح
د شود و كليه تغييرات الزم و ضروري محدو

 . كنترل شوندبايد دقيقاً
A.12.5.4 كنترل نشت اطالعات 

يري ر گونه نشت اطالعاتي بايد جلوگـاز ه
 .شود

A.12.5.5 برون ـ ارهاي ـه نرم افزتوسع
 سپاري شده

 كنترل
 بايد برون سپاري شدهزارهاي ـتوسعه نرم اف

 .توسط سازمان نظارت و پايش شود

A.12.6  مديريت آسيب پذيري فني 
  ناشي از بهره برداري از آسيب پذيري هاي فني منتشر شدهريسک هايكاهش : هدف 

A.12.6.1  كنترل پذيري هاي فنيكنترل آسيب 
اطالعات بموقع درباره آسيب پذيري هاي 

ي كه در حال ــاي اطالعاتــفني سيستم ه
د د بايرار مي گيرنـورد استفاده قــحاضر م

ده و ارزشيابي هاي الزم در ـع آوري شـجم
صورتي كه سازمان در معرض اين آسيب ها 

ام پذيرد و اقدامات ـرفته است انجــقرار گ
 ريسک هايوص توجه به ـصالزم در خ

 .مترتب بر آن بعمل آيد
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A.13مديريت حادثه امنيت اطالعاتي  
A.13.1 ضعفطگزارش دهي از حوادث امنيت اطالعاتي و نقا  
وط به ـي و نقاط ضعف مربــنان از اين كه حوادث امنيت اطالعاتـول اطميــحص: هدف 

گرفته اند كه امكان اتخاذ اقدامات ورد توجه قرار ـه اي مـي بگونــاي اطالعاتــسيستم ه
 .اصالحي بموقع وجود دارد

A.13.1.1 ي حوادث امنيت ـگزارش ده
 اطالعاتي

 كنترل
ريق ـد از طـي بايـيت اطالعاتـحوادث امن

كانال هاي مديريتي مناسب و در اسرع وقت 
 .گزارش شود

A.13.1.2 اط ضغف ـي نقـزارش دهـگ
 امنيت

 كنترل
نكاران و كاربران ثالث تمامي كاركنان ، پيما

اي اطالعاتي ملزم ـا و سرويس هـسيستم ه
ورت مشاهده هر گونه ـخواهند بود تا در ص

س ـا سرويـا يـم هـه ضعف در سيستـنقط
 .اطالعاتي مراتب را گزارش نمايد

A.13.2مديريت حوادث امنيت اطالعاتي و اصالحات   
وادث ـو يكنواخت براي مديريت حثر ؤرد مـول اطمينان از اين كه يك رويكـحص: هدف 

 . امنيت اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است
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A.13.2.1 كنترل مسئوليت ها و رويه ها 
ا بايد ـه هــاي مديريت و رويـمسئوليت ه

 ، عود كه واكنش سريــن شـبگونه اي تعيي
وادث امنيت اطالعاتي ــثر و بموقع به حؤم

 .تضمين شود
A.13.2.2 وادث امنيت ـز حري اـيادگي

 اطالعاتي
 كنترل
ي بايد وجود ــزم ها و ساز و كارهايـمكاني

كان تعيين ـها امـداشته باشد كه به كمك آن
ش انواع ، حجم  و هزينه هاي ـكميت و پاي

 .حوادث امنيت اطالعاتي وجود داشته باشد
A.13.2.3 كنترل آوري شواهد جمع 

 ات پيگيري عليهـدر مواردي كه انجام اقدام
يك فرد يا سازمان پس از بروز حادثه امنيت 

ي است ـتي نيازمند اقدامات قانوناطالعا
ه دال ـواهد مربوطــ، ش) جزاييي يا مدن(

بر انطباق با قوانين بايد جمع آوري ، 
 .ائه گرددرنگهداري و ا

A.14 كاريتداوم فعاليت هاي مديريت  

A.14.1 كارييت هايتداوم فعالطالعاتي مديريت ا  جوانب امنيت  
ه وقفه در فعاليت هاي كاري و محافظت از فرآيندهاي كاري ـخنثي سازي هر گون: هدف 

رابي ها يا بالياي عمده سيستم هاي اطالعاتي و حصول ـم در برابر تاثيرات خـحياتي و مه
 اطمينان از احياي بموقع آنها
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A.14.1.1  لحاظ نمودن امنيت اطالعات
 تداومريت ـرآيند مديـدر ف

  كاريفعاليت هاي

 كنترل
تداوم وص ــدر خصرآيند مديريتي ـيك ف

ايد  ب كاري در كل سازمانفعاليت هاي
ود و در آن ـه شـاد و به اجرا گذاشتـايج
زامات امنيت اطالعات مورد نياز براي ـبه ال

 .ده باشدـاره شـازمان اشـ س فعاليتتداوم
A.14.1.2 كاري و تداوم فعاليت هاي 

 کريسارزشيابي 
 كنترل

حوادثي كه موجب بروز وقفه در فرآيندهاي 
وند بايد تعيين و شناسايي شده ـكاري مي ش

ايي و ـه هــير چنين وقفـال و تاثـو احتم
پيامدهاي آن در امنيت اطالعات نيز تعيين و 

 .مشخص گردد
A.14.1.3 ه هاي ــتوسعه و اجراي برنام

 با  کاريتداوم فعاليت هاي
 طالعاتلحاظ نمودن امنيت ا

 كنترل
يري عمليات ، ـور حفظ و از سرگـبه منظ

 الزم و ،راي برنامه هاي مناسبـتوسعه و اج
ن ترتيب مي توان به اي. ضروري خواهد بود 

وح مورد ـودن اطالعات در سطاز دسترس ب
ر و در مقياس هاي زماني مورد نظر پس ـنظ

ي در ــروز خرابـه يا بـه وقفـر گونــاز ه
ان حاصل ـي اطمينـي حياتارـفرآيندهاي ك

 .نمود
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A.14.1.4 زي ـري هـارچوب برنامــچه
  كاريتداوم فعاليت هاي

 كنترل
 تداوم فعاليت هاياي ـه هـچهارچوب برنام

اري بايد ايجاد و به مورد اجرا گذارده ـك
ا ـرنامه هـشود تا به اين ترتيت از ثبات ب

ارچوب ـدر اين چه. ل شودـاطمينان حاص
ات بطور ـمات امنيت اطالعد به الزاـباي

اي تست و ـپيوسته اشاره شود و اولويت ه
 .داري نيز در آن تعيين شودـنگه

A.14.1.5 داري و ارزشيابي ـتست، نگه
تداوم ه هاي ــمجدد برنام
  كاريفعاليت هاي

 كنترل
اري ـ كتداوم فعاليت هاياي ـه هـبرنام

دسازي شوند مبايد بطور منظم تست و روزآ
ودن و ـب دـرتيب از روزآمتا به اين ت

 .ان اطمينان حاصل شودـودن شـربخش بـاث
A.15انطباق  

A.15.1  انطباق با الزامات قانوني 
راردادي و هر يك از ـي ، قـدات قانونـوانين ، تعهـجلوگيري از نقض هر يك از ق: هدف 

 الزامات امنيتي
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A.15.1.1 کنترل تعيين قوانين الزم االجرا 
 قانونی و قراردادی و    مقرر ،   ت  ی الزاما ـتمام
 ن و  ييد به صراحت تع   ــي سازمان با   کرديرو

از يـک   زد هر   ـده و ن  ــازی ش ـد س ــمستن
ای اطالعاتی و سازمان به صورت      ـستم ه يس

 . روزآمد نگاهداری گردد
A.15.1.2  حقوق دارايي هاي معنوي 

 
 کنترل 

ه ای به مورد    ـد به گون  ي های مربوطه با   يهرو
شته شوند که از انطباق با الزامـات        اجرا گذا 

ی و قراردادی مربوط به     ــارتظ، ن  یــقانون
وق ـچيزی که در رابطه با آن حق      استفاده از   

مالکيت معنوی متصور می باشد و همچنـين        
زامات اسـتفاده از محصـوالت      ـانطباق با ال  

 .نرم افزاری اختصاصی اطمينان حاصل شود
A.15.1.3 کنترل يمحافظت از سوابق سازمان 

اهميت بايد در برابر گم      م و حائز  ـسوابق مه 
شــدن ، نــابودی و تحريــف و  بــر اســاس 

رر ،  قانونی ، قراردادی و کاری        ـالزامات مق 
 .محافظت شوند
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A.15.1.4 ا و ــظت از داده هـافـمح
ودن ــي نمــانه تلقــمحرم

 اطالعات فردي

 كنترل
ا و موضوع محرمانگي ــمحافظت از داده ه

بگونه اي كه در قوانين ، مقررات  و بر بايد 
ورد در بندهاي قرارداد مقرر شده ــحسب م

 . است تضمين شوند
A.15.1.5 وء استفاده از ـجلوگيري از س

 مراكز پردازش اطالعات
 كنترل
ز پردازش اطالعات براي ـاده از مراكـاستف

جاز توسط كاربران ـاصد غير مـاهداف و مق
ت مشاهده بايد د و در صورـممنوع مي باش

 .مانع از انجام آن توسط ايشان گرديد
A.15.1.6 دامات ـه اقـدن بـنظم بخشي

 كنترلي رمز نويسي
 كنترل

ق با ـد مطابـويسي بايـز نـاي رمـكنترل ه
ررات ــوانين و مقـاي مربوطه ، قـقرارداده

 .مورد استفاده قرار گيرند
A.15.2 منيت و انطباق فني هاي اخط مشي  انطباق با استانداردها و 
 هاي امنيتي خط مشيحصوصل اطمينان از انطباق سيستم ها با استانداردها و : هدف 

 سازمان 
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A.15.2.1 ا و ــداردهـاق با استانــانطب
  هاي امنيتيخط مشي

 كنترل
ه ـمديران بايد اطمينان حاصل نمايند كه كلي

وزه ـي در چهارچوب حــه هاي امنيتــروي
درستي انجام شده است و مسئوليت شان ، ب

ا ــ هخط مشيبه اين ترتيب هدف رعايت 
 .و استانداردهاي امنيتي محقق گرديده است

A.15.2.2  كنترل كنترل انطباق فني 
اي اطالعاتي از حيث انطباق با ــسيستم ه

ور ـي امنيت بايد به طــاستانداردهاي اجراي
 . منظم چك شوند

A.15.3يستم هاي اطالعاتي مالحظات مربوط به مميزي س 
زي ـد مميــي از فرآينــحداقل رسانيدن تداخل در يا ناشه افزايش اثربخشي و ب: هدف 

 سيستم هاي اطالعاتي
A.15.3.1  كنترل هاي مميزي سيستمهاي

 اطالعاتي
 كنترل

ر فعاليت هاي مربوط ـالزامات مميزي و ساي
دقت ه د بــاي سيستم عامل بايــبه چك ه

ورد توافق قرار ــده و مــه ريزي شــبرنام
 ناشي ريسک هاين ترتيب ـرد تا به ايـگي

ه در فرآيندهاي كاري به ـه وقفـاز هر گون
 .حداقل كاهش يابد
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A.15.3.2 زارهاي مميزي ـمحافظت از اب
 سيستم هاي اطالعاتي 

 

اي ــزارهاي مميزي سيستم هـدسترسي به اب
د كنترل و محافظت شود تا از ـاطالعاتي باي

گونه سوء استفاده يا مخاطرات احتمالي هر 
 .جلوگيري شود
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 Bپيوست 
  )اطالعات مفيد( 

  حاضر و استاندارد بين الملليOECDاصول 
 

 مربوط به امنيت سيستم هاي اطالعات و شبكه ها در OECDاصول مندرج در رهنمودهاي 
 و ياي اطالعاتــمنيت سيستم ها و سطوح عملياتي حاكم بر اــورد تمام خط مشي هــم

ر ، چهارچوب سيستم مديريت ـاستاندارد بين المللي حاض. شبكه ها قابل كاربرد مي باشد
 و PDCAي دهد و لذا كاربر با استفاده از مدل ـر قرار مـامنيت اطالعات را در اختيار كارب

 آمده است B.1 و به شرحي كه در جدول ۸ و ۶ ، ۵ ، ۴فرآيندهاي اشاره شده در بندهاي 
 . را به مورد اجرا درآوردOECDمي تواند برخي از اصول 
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 PDCA و مدل OECD اصول – B.1جدول 
 

  مشابهPDCA و فاز ISMSفرآيند  OECDاصول 
 آگاه سازي

ازي ــس  در جلسه آگاهکليه کارکنان
اي ـزوم امنيت سيستم هـبايد نسبت به ل
ه ـه كــچـا و  آنـه هـاطالعات و شبك

وانند در جهت ارتقاي امنيت انجام ت مي
 .دهند ، آگاهي و شناخت پيدا كنند

) انجام بده  ( Doاز ـي از فـاين فعـاليت بخش
  نگاه ۵-۲-۲ و ۴-۲-۲دهاي ـبه بن. ( مي باشد

 .)كنيد

 مسئوليت
ال امنيت ـ در قبکليه کارکنانه ـكلي

سيستم هاي اطالعات و شبكه ها مسئول 
 .هستند

 

) انجام بده  ( Doاز ـي از فـاين فعـاليت بخش
اه ـ  نگ۵-۱ و ۴-۲-۲اي ـدهـبه بن.( دـمي باش
 .)كنيد

 )پاسخ ( واكنش 
مل ـد با عكس العـ بايکليه کارکنان

ار تعاملي ـك رفتيوقع و نشان دادن ـبم
ضمن جلوگيري از حوادث امنيتي ، آنها 

ا واكنش ــوده و به آنهــرا شناسايي نم
 .مناسب نشان دهد

دودي يك فعاليت پايشي  از ـاليت  تا حاين فع
 ۴-۲-۳به بندهاي ) ( كنترل كن  ( Checkفاز 

ي ـو يك فعاليت واكنش)  نگاه كنيد ۷-۳ تا ۶و 
به بندهاي . ( مي باشد) رفتار كن  ( Actاز فاز 

ه اين آيتم ب).   نگاه كنيد۸-۳ تا ۸-۱ و ۴-۲-۴
اي ــازهــوانب فـــي از جـرخـوسيلـــه ب

 .ريزي و كنترل پوشش داده  مي شوده ـبرنام
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 ريسکارزشيابي 
راي ــه اجـلزم بـ مکليه کارکنان

 . هستندريسکارزشيابي 

ه ريزي ـبرنام (Planاز ـ از فياين فعاليت بخش
و ارزشيابي )  نگاه كنيد۴-۲-۱ به بند () كن

كنترل  ( Check بخشي از فاز ريسکمجدد 
اه ـگ ن۷-۳ تا ۶ و ۴-۲-۳اي ــبه بنده) ( كن 

 . است)كنيد 
 طراحي امنيت و اجرا

ود تا ـد بـ ملزم خواهنکليه کارکنان
لفه و جزء ؤموضوع امنيت را به عنوان م
  ـ  و شبكهياساسي سيستم هاي اطالعات

 .ها مورد توجه قرار دهند

 تكميل ريســکي ــپس از آن كه ارزشياب
ود ، اقدامات كنترلي براي مقابله با ـي شـم

ه ريزي انتخاب ـاز برنامـوان ف به عنريسک ها
).  نگاه كنيد ۴-۱-۲    دــبه بن( د ـمي شون
شروع مي ) ام بده ــانج ( Doاز ــسپس ف

ر ـرا و استفاده از سايـشود كه شامل اج
 و ۴-۲-۲به بندهاي ( اقدامات كنترلي مي باشد 

 ).  نگاه كنيد ۲-۵
 مديريت امنيت 
 ملزم خواهند بود تا در کليه کارکنان

رد ــريت  امنيت، رويكـه با مديــرابط
 .جامعي را انتخاب و اتخاذ نمايند

 ، فرآيندي است كه پيشگيري ، ريسکمديريت 
ه حوادث ، نگهداري ـازي و واكنش بـآشكارس

. ري و مميزي را شامل مي شودـر ، بازنگـمستم
 ، Plan ، Doازهايــي اين جوانب در فــتمام

Check و Actلحاظ شده است . 
 ارزشيابي مجدد
ود تا امنيت ــزم خواهند بـ ملکليه کارکنان

ه ها را مورد ـ و شبكيسيستم هاي اطالعات
بازنگري و ارزشيابي مجدد قرار دهند و 

ا و خط ـاصالحات الزم را در سياست ه

 Checkي از فاز ـشارزشيابي دوباره امنيت اطالعات بخ
كه )  نگاه كنيد ۷-۳ تا ۶ و ۴-۲-۳به بندهاي ( مي باشد 

د به منظور كنترل ــاي منظم  بايـري هــطي آن بازنگ
ود و ـاثربخشي سيستم مديريت امنيت اطالعات انجام ش

. ي رودـار مــ به شمActي از فاز بهبود  امنيت نيز بخش
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ا و ـا ، معيارهـي هاي امنيت ، روش هـمش
 .رويه ها اعمال نمايند

  ).  نگاه كنيد۸-۳ تا ۸ و ۴-۲-۴به بندهاي ( 

  Cپيوست 
 )اطالعات مفيد ( 

  و استاندارد بين المللي حاضرISO 9001:2000 ، 14001:2004 ISOشباهت بين 
 

 و استاندارد بين المللي ISO 9001:2000 ، 14001:2004 ISO ، شباهت بين C-1جدول 
 .حاضر را نشان مي دهد
 ISO 9001:2000 14001:2004 ISO استاندارد بين المللي حاضر

 مقدمه 0
  كليات0.1
  رويكرد فرآيند0.2
ر ــ سازگاري با ساي0.3

 سيستم هاي مديريت

  مقدمه0
  كليات0.1
  رويكرد فرآيند0.2
  ISO 9004 ارتباط با 0.3
ر ـــا سايـاري بـازگـ س0.4

 سيستم هاي مديريت

 مقدمه

  دامنه كاربرد1
  كليات1.1
  كاربرد1.2

  دامنه كاربرد1
  كليات1.1
  كاربرد1.2

  دامنه كاربرد1

  مراجع عادي2  مراجع عادي2  مراجع عادي2
  شرايط و ضوابط3  شرايط و ضوابط3  شرايط و ضوابط3
 سيستم مديريت امنيت 4

 اطالعات
  الزامات كلي4.1

  سيستم مديريت كيفيت4
  الزامات كلي4.1

 

  EMS الزامات 4
  الزامات كلي4.1
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اد و مديريت ــ ايج4.2
ISMS  
  ISMS ايجاد 4.2.1
  ـرهـرا و بهـ اج4.2.2

  ISMSبرداري از
 پايش و بازنگري 4.2.3
ISMS 

 

 
 

دازه گيري ــ پايش و ان8.2.3
 فرآيندها 

دازه گيري ــ پايش و ان8.2.4
 محصول

 
 

  اجرا و بهره برداري 4.4
  پايش و اندازه گيري4.5.1

 نگهداري و بهبود 4.2.4
ISMS 

  

 الزامات مستندات  4.3
 ات كلي4.3.1
  كنترل مدارك4.3.2
 كنترل سوابق 4.3.3

 
 
 
 
 
 

 الزامات مستندات  4.2
  كليات4.2.1

  دستورالعمل كيفيت4.2.2
  كنترل مدارك4.2.3
  كنترل سوابق4.2.4

 
 
 
 
 

  كنترل مستندات4.4.5
  كنترل سوابق4.5.4

  مسئوليت مديريت5
  تعهد مديريت5.1

 
 

  مسئوليت مديريت5
  تعهد مديريت5.1
 انون مشتري ك5.2
  خط مشي كيفيت5.3
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  برنامه ريزي5.4
 مسئوليت ، اختيارات و 5.5

 ارتباطات

 
  خط مشي زيست محيطي4.2
  برنامه ريزي4.3

  مديريت منابع5.2
  تامين منابع5.2.1
 ـ اهـآموزش ، آگ5.2.2 

 سازي و صالحيت
 

  مديريت منابع6
  تامين منابع6.1
  منابع انساني6.2

ازي ـس  آگاهصالحيت ، 6.2.2
 و آموزش

  زيرساختار6.3
  محيط كار6.4

 
 
 
 
 

سازي   صالحيت ، آگاه4.2.2
 و آموزش

ي ـاي داخلـ مميزي ه6
ISMS  

  مميزي هاي داخلي 4.5.5  مميزي هاي داخلي 8.2.2

 ISMSري ـــگـبازن 7
 توسط مديريت

  كليات7.1
  بازنگري ورودي7.2
  بازنگري خروجي7.3

  بازنگري مديريت5.6
  كليات5.6.1

 بازنگري ورودي5.6.2 
  بازنگري خروجي5.6.3 

  بازنگري مديريت4.6

   بهبود ISMS 8.5 بهبود 8

ات ـ عدم انطباق ، اقدام4.5.3  اقدامات اصالحي8.5.3  اقدامات اصالحي8.2
 اصالحي و اقدامات پيشگيرانه

   اقدامات اصالحي8.5.3  اقدامات پيشگيرانه8.3

اف دــاه : Aوست ــپي
كنترل و اقدامات كنترلي 

ن ــاهت بيـشب : Aوست ــپي
ISO 9001:2000 ، 

14001:2004 ISO 

راهنمايي درباره  : Aوست ـپي
  ـدارد بينــ از استانادهـاستف
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 ٨٣

ول ــاص : Bوست ــپي
OECDدارد ــانـ و است

 بين المللي حاضر
 

شباهت بين  : Cپيوست 
ISO 9001:2000 ، 

14001:2004 ISO و 
ي ــدارد بين المللـاستان

 حاضر

 المللي حاضر
 B : ISO 9001:2000پيوست 

 ISO 14001:2004 ــ 
 
 
 
 

 


