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شرکت فرازاندیشان سامانه گستر صبا با همکاری و هم اندیشی تعدادی از متخصصین و
اساتید نامی کشور ،درزمینه فناوری اطالعات ،و نیز امنیت اطالعات و با اتکا بر دانش فنی،
تخصص و تجارب ایشان و با اعتقاد به نوآوری ،اندیشه ورزی و بهرهگیری از تواناییها و
پرورش استعدادها در راه سازندگی و پیشرفت میهن عزیز مان ،ایران اسالمی ،گام
برداشته است .این شرکت قادر است ،یک رویکرد یکپارچه برای پاسخگویی به نیازهای
یک سازمان و تعالی کسبوکار فراهم کند .بهترین راه تبدیل پیچیدگی بهسادگی
است؛ راه حل بهبود امنیت کسبوکار ،از تصمیمگیریهای اولیه تا بهبود مستمر ،در غالب
طرح جامع تلفیقی شامل بخشهای زیر است:
 پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعاتISMS
 مدیریت ریسک
 ممیزی ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات

پیادهسازیسیستممدیریتامنیتاطالعات

IMPLEMENTATION OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

سیستم مدیریت امنیت اطالعات یک راه ساختار یافته برای مدیریت امنیت اطالعات محرمانه و حساس یک سازمان است که این اطالعات هر لحظه و در هر
مکانی بتواند به صورت امن نگهداری شود.


مزایای پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات



اطمینانازتداومتجارتوکاهشصدمات
ایمنیساختناطالعاتوکاهشتهدیدها



هدف از پیادهسازیسیستممدیریتامنیتاطالعات



کسبگواهینامهISO 27001



تعریفچارچوبسیستممدیریتامنیتاطالعات





شناساییسناریوفعلیخطر



اطمینانازسازگاریبااستانداردامنیتاطالعاتومحافظتازدادهها



انتخابواجرایکنترلهایامنیتیمناسب



ایجاداطمیناننزدمشتریانوشرکایتجاری



ارائهآموزشامنیتاطالعاتبهکارکنان



امکانرقابتباسایرشرکتها



ارائهاطالعاتمربوطبهمدیریتبرایبررسیبحرانیسیستممدیریتامنیت
اطالعات



بهبودمستمرسیستممدیریتامنیتاطالعات

مراحل پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات )(ISMS


طراحی
 تهیهسنددامنهومرزسیستممدیریتامنیتاطالعات
 تهیهبیانیهخطمشیامنیتاطالعات
 تشریحمتدلوژیبرآوردمخاطرات
 شناساییمخاطرات
 تحلیلوارزیابیمخاطرات
 شناساییوارزیابیگزینههایبرطرفسازیمخاطرات
 گزینشاهدافکنترلیوکنترلهابرایبرطرفسازیمخاطرات
 دریافتمصوبهمدیریتبرایمخاطراتباقیمانده
 تعهدمدیریتبرایپیادهسازیواجرایسیستممدیریتامنیتاطالعات
 تهیهبیانیهکاربستپذیری



اجرا
درفازاجرایسیستممدیریتامنیتاطالعات،باتوجهبهسندبیانیهکاربستپذیریتهیهشده
درفازطراحی،طرحیبرایبرطرفسازیمخاطراتتنظیممیشودواینطرحبرایدستیابیبه
اهدافکنترلیشناساییشده،پیادهسازیخواهدشد.



بررسی
درفازبررسیروشهایاجراییوکنترلهااجراخواهندشد.بهکمکروشهایاجرایی
ارائهشده،میتوانمیزاناثربخشیکنترلها،بازنگریبرآوردمخاطراتوبازنگریمدیریترا
انجامداد.ممیزیداخلیسیستمنیزدراینفازانجاممیشود.



اقدام
دراینفازبرمبناینتایجممیزیداخلیسیستممدیریتامنیتاطالعاتوبازنگری مدیریت،
اقداماتاصالحیوپیشگیرانهپیادهسازیمیشوند.

مدیریتریسکامنیتاطالعات
INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT

مدیریت ریسک کاربرد سامانمند سیاست های مدیریتی ،رویه و فرآیند های مربوط به فعالیت های تحلیل ،ارزیابی و کنترل ریسک است.


مزایای مدیریت ریسک
اجرایالزامات ISO 27001درمدیریتریسک
تواناییمدیریتموثرسازماندربهترینشیوههایمدیریتریسکامنیت



هدف از مدیریت ریسک



شناساییوتحلیلخطراتمربوطبهجمعآوری،پردازشوذخیرهاطالعات





حفاظتازکسبوکاروداراییهایارزشمندسازمان





شناساییریسکهایاحتمالی



کاهشیاتعدیلریسکها



فراهمکردناصولمنطقیبرای تصمیمگیری بهتردررابطهباریسکها

اطالعات



بهدستآوردنتواناییویژهمدیریتوپیادهسازیفرآیندمدیریتریسک
امنیتاطالعات

مراحلاجرای مدیریت ریسک



شناسایی جنبههای کلیدی مدیریت ریسک



تمرکز بر یک رویکرد استراتژیک در مدیریت ریسک



ارزشگذاری دارایی



شناسایی ریسک



ارزیابی ریسک



پاسخگویی به ریسک



تدوین برنامهی اضطراری و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش ریسک



طراحی پاسخها و نظارت بر وضعیت ریسک

ممیزیملیسیستممدیریتامنیتاطالعات

NATIONAL AUDIT OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

شرکت فراز اندیشان سامانه گستر صبا با اخذ پروانه ممیزی انطباق استاندارد های امنیت اطالعات و ارتباطات از سازمان فناوری اطالعات ایران با استخدام و
به کار گیری سر ممیزان سیستم مدیریت امنیت اطالعات و انجام ممیزی بر اساس استاندارد ملی  ISIRI-ISO/IEC 27001با دارا بودن اعتماد قابل توجه
صاحب نام ترین مدیران کشور نسبت به سابقه و توانمندی مدیران و نیروی اجرایی شرکت ،میتواند باالترین رده کیفی خدمات ممیزی را عرضه نماید.









هدف از ممیزی ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات
شناساییوحفاظتازداراییهایسازمان
شناساییعدمانطباقباسیستممدیریتامنیتاطالعات
حفظمحرمانگیودردسترسبودناطالعاتسازمان
حفظامنیتاطالعاتسازمان
اطمینانازتداومکسبوکار
آمادگیدربرابرحوادث
ارائهاقداماتاصالحیوپیشگیرانهمناسببهمنظوررفععدم
انطباقهایشناساییشده










مزایای ممیزیملیسیستممدیریتامنیتاطالعات

تخصصالزمبرایپشتیبانیازیکسازمانبرایپیادهسازییکسیستم
مدیریتامنیتاطالعات
درکفرآینداجرایسیستممدیریتامنیتاطالعات
ارائهپیشگیریوارزیابیمستمرتهدیداتدرونسازمان
درکفرآیندمدیریتریسک،کنترلوتعهداتانطباق
مهارتهایالزمبرایمدیریتیکتیمبرایپیادهسازییکسیستم
مدیریتامنیتاطالعات
تواناییحمایتازسویسازمانهادرروندبهبودمستمرسیستممدیریت
امنیتاطالعات
مهارتهایالزمبرایکنترلسیستممدیریتامنیتاطالعاتسازمان

مراحل ممیزی ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات


درخواست اولیه
 ارائه درخواست شرکت متقاضی ممیزی ملی بهصورت تلفنی یا ایمیل یا نامه
 پیگیری توسط مسئول دبیرخانه فنی
 هماهنگی با شرکت متقاضی ممیزی برای تهیه گانت چارت پروژه و تعیین تاریخ ممیزی



ممیزی مرحله اول (بررسی مستندات)
 ابتدا گروه ممیزی آمادگی سازمان را برای ارزیابی بررسی می کند که آیا روشها و کنترلهای
الزم  ISIRI-ISO/IEC 27001:2013در سازمان توسعهیافته است .ما جزئیات یافتهها را از
طریق پروتکل ارتباطی توافقی به اشتراک میگذاریم،



ممیزی مرحله دوم یا نهایی
 ارزیابیرسمی
 ارسالگزارشنهایی



صدور گواهینامه و فراتر از آن

 دریافت گواهینامه ملی شرکت متقاضی ممیزی (در صورت موفقیت)
گواهینامه ISIRI-ISO/IEC 27001:2013برای مدت سه سال معتبر خواهد بود .گروه ممیزی بهطور
منظم از سازمان بازدید خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که سیستم بهطور مداوم بهبود مییابد و
ارزشهای سازمان را افزایش میدهد.

پروانهممیزیانطباقاستانداردهایامنیتاطالعاتوارتباطات
COMPLIANCE AUDIT COMPLIANCE INFORMATION AND COMMUNICATION SECURITY STANDARDS

.

شرکتفرازاندیشانسامانهگسترصبا
شرکتفرازاندیشانسامانهگسترصباباگردهمآوریتعدادیازمتخصصینواساتیدبزرگکشوردرزمینهفناوریاطالعاتوارتباطاتونیزامنیتاطالعاتوبااتکابردانشفنی،تخصص
وتجاربایشان،درصدداستدراجرایپروژههاوطرحهاپژوهشی،کاربردی،راهبردی،فنیومالیبهایفاینقشومشارکتاثربخشوکارابپردازد.بهیقیندراینمسیراعتقادبه
نوآوری،اندیشهورزیوبهرهگیریازتواناییهاوپرورشاستعدادهاراهگشابودهونشانگراعتقاددرونیبرسازندگیوپیشرفتمیهنعزیزمانایراناسالمیاست.

EMAIL

OFFICE ADRESS

info@sabasamane.com

تهران ،میرداماد ،خیابان اطلسی (آقازاده فرد) کوچه
پارسیا ،پالک 23

WEB SITE
http://www.sabasamane.com
http://nama.ito.gov.ir/
http://www.afta.gov.ir

PHONE
021-2226943
021-26407381

