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 که ییها هیرو. شوند یم گرفته نظر در ساده یها یمش خط ای ها ستیل چک عنوان به ها سازمان توسط اغلب اطالعات تیامن یها ستمیس

 جادیا از را خود ها سازمان باورها، نیا به یبندیپا با. کند یم رد،  دهند یم انجام را خود یعاد کار آنها که یروش از دور به راموارد  از یاریبس

 شهرت در چه و یمال و یاتیعمل عملکرد در چه آن کامل لیپتانس به یابیدست و( اطالعات تیامن تیریمد ستمیس)  ISMS کی حیصح

 .دارند یم باز ،یابیبازار

 ISO جمله از .کند کمک تیوضع نیا تیریمد در هاسازمان به تواندیم که دارد وجود بازار در یادیز یهاچارچوب خوشبختانه

 ،(اطالعات تیامن)  ISO 22301 ،(تیفیک)  ISO 9001 مانند ،یگرید تیریمد ستمیس با کپارچهی ایو  ییتنها به چهکه   27001:2013

ISO 14001 (ستیز طیمح)، ای  )ISO 45001 باشد.،ترکیب شود می تواند برای سازمان مربوطه بسیار مفید (یاتیعمل یمنیا و بهداشت 

 دیبا آن، صنعت و اندازه از نظر صرف سازمان، کی چگونه که دهد یم ارائه را یریگ جهت و ییراهنما ISO 27001:2013 استاندارد

 یبرا بلکه سازمان، خود یبرا تنها نه یادیز یایمزا تواند یم که کند، برطرف را اطالعات تیامن خطرات و کند تیریمد را اطالعات تیامن

 میمفاه ای ISO یاستانداردها با که یکسان اما الزم به ذکر است که برای.  باشد داشته زین یا سایر اشخاص ذینفع  کنندگان نیتام یا انیمشتر

 نیا به ورود در شما به کمک یبرا را دیسف کاغذ نیا ما نیبنابرا باشد، کننده جیگ است ممکن ISO 27001 ندارند، ییآشنا اطالعات تیامن

 نیهمچن و ISO تیریمد یاستانداردها در اجرا قابل PDCA چرخه و ندیفرآ کردیرو ند،یفرآ میمفاه 3 تا 1 یها بخش. میکرد جادیا ایدن

 .دهند یم پوشش را اطالعات تیامن در یمبتد فیتعار نیمهمتر

 :است ازین زیر ردامو ISO 27001:2013 برابر در ISMS دییتأ یبرا

 سازمان نهیزم 

 یرهبر 

 یزیر برنامه 

 یبانیپشت 

 اتیعمل 

 عملکرد یابیارز 

 بهبود 

 پوشش است، شده یگذار شماره A.18 تا A.5 از که را( یپدمان) یتیامن یها کنترل و کنترل اهداف ،A مهیضم یمحتواالزم به ذکر است که 

 .دهد یم

 

 



 ندیفرآرویکرد و ندیفرآ. 1

 فیتعار و اصطالحات 1.1

 انجام شده فیتعر یها یخروج به ها یورود از یسر کی لیتبد یبرا که گریکدی با مرتبط و ریتکرارپذ یها تیفعال از یا مجموعه :ندیفرآ

 . شود یم

 ندهایفرآ نیبرویکرد فرآیند .دارد وجود متقابل روابط آن در که ستم،یس کی عنوان به هم با ندهایفرآ از یگروه تیریمد :ندیفرآ کردیرو

 حاصل نانیاطم تا کند یم کمک کردیرو نیا.شوند یم یتلق پردازش یورود عنوان به یقبل ندیفرآ کی یها یخروج و شوند یم ییشناسا

 بسیار تاثیر گذار می باشد. یینها مطلوب جینتا به یابیدست در و کند یم اضافه را یتجار ارزش یفرد ندیفرآ هر جینتا که شود

 .اطالعات بودن دسترس در و یکپارچگی بودن، محرمانه حفظ هدف با هایفناور و هاروش ندها،یفرآ :اطالعات تیامن

 .است افشا ای یدسترس قابل مجاز یندهایفرآ ای نهادها افراد، یبرا فقط که است یاطالعات ییدارا: بودن محرمانه

 . است خطا بدون و کامل که یزیچ ییدارا :یکپارچگی 

 استفاده و یدسترس قابل مجاز شخص کی توسط فقط که یزیچدرخواست  صورت در ندیفرآ ای تیموجود، ییدارا :بودن دسترس در

 .است

 خطر معرض در را اطالعات است ممکن که.دهد یم پوشش را ها تیموقع ییشناسا که ییندهایفرآ تیریمد: اطالعات تیامن تیریمد

 ان،یمشتر مانند) مرتبط نفعیذ یهاطرف ریسا و کار و کسب منافع از محافظت و خطرات نیا به یدگیرس یبرا ییهاکنترل یاجرا و دهد، قرار

 ، می باشد.(رهیغ و کارکنان

 .نظر مورد جینتا بر تیقطع عدم ریتأث :سکیر

 .کندیم کمک هاسکیر یابیارز و لیتحل و هیتجز ،ییشناسا به کهفرآیندی است  : سکیر یابیارز

 .هاسکیر اصالح یبرا شده اعمال یهایفناور و هاروش ها،هیرو از یامجموعه :سکیر درمان طرح 

 سکیر درمان از پس سکیر کی ارزش :ماندهیباق سکیر

 ندیفرآ کردیرو ریتاث. 2

 اطالعات از حفاظت یبرا را سازمان تیظرف ییتنها به انطباق اما است، یاجبار نامهیگواه صدور یبرا ISO 27001:2013 استاندارد با انطباق

 کی که است لیدل نیهم به. است یضرور اقدامات و عملکرد اهداف، ها، استیس الزامات، نیب یقو وندیپ کی جادیا. کند ینم نیتضم

 . است دیمف اریبس ISMS کی یسازادهیپ یبرا شد، فیتعر قبل بخش در که همانطور ،یندیفرآ کردیرو



 

 یبرا ارزش جادیا منظور به اطالعات تیامن یندهایفرآ تیریمد و یسازمانده یبرا یخوب روش یندیفرآ کردیرو کی چگونه نکهیا دادن نشان

 نحوه از یبهتر دید تواند یم سازمان کی اطالعات، تیامن یبرا یندیفرآ کردیرو اتخاذ با ن،یبنابرا. است نفعیذ یها طرف ریسا و سازمان

 ندیفرآ انجام در ساز مشکل نقاط سرعت به تا دهد یم اجازه اطالعات، از حفاظت یاصل اهداف به در نتیجه .باشد داشته مرحله هر کمک

 .شود ییشناسا

 

 Plan-Do-Check-Act چرخه. 3

 حال در ، این افراد یخارج و یداخل راتیتأث لیدل به توسط یکسری افراد انجام می شود .این در حالیست که یکار و کسب هر که ییآنجا از

 تا( ها هیرو و اهداف مثال، عنوان به) کند میتنظ را خود بتواند زین اطالعات تیامن تیریمد ستمیس که است الزم بنابراین هستند. تحول و رییتغ

 چرخه کی اتخاذ با طیشرا نیا که کند یم نیتضم ISO 27001:2013 استاندارد. بماند دیمف و مرتبط و کند دنبال را یتجار راتییتغ

"Plan-Do-Check-Act" (PDCA) دیآ یم دست به. 

 

 :کرد فیتوص ریز شرح به توان یم این چرخه را چارچوب

 با همسو اطالعات تیامن ارائه از که سکیر تیریمد انجام نیهمچن و ها هیرو و ندهایفرآ ها، کنترل اهداف، ها، یمش خط فیتعر :طرح

 .کند یم یبانیپشت سازمان یاصل تیفعال

 .شده یزیر برنامه یندهایفرآ از یبردار بهره و اجرا :انجام

 یم یبهبود یاو یاصالح اقدامات نیبنابرا اطالعات، تیامن اهداف و استیس برابر در جینتا یبررس و یابیارز ،یریگ اندازه نظارت، :یبررس

 .باشد مجاز و نییتع تواند

  سودمند اریبس ISO 27001:2013در  تواند یم و دهد یم ارائه را خود جینتا اطالعات تیامن از نانیاطم یبرا مجاز اقدامات انجام :قانون

 .عملکرد کمک شایانی نماید بهبودبوده و به 

 

 

 



 

 

 سازمان نهیزم. 4

 :  آن نهیزم و سازمان درک 4.1

 ISMS خود اهداف به یابیدست و آن یتجار اهداف به است ممکن که را یخارج و یداخل مسائل تمام که کند یم ملزم را سازمان بند نیا

 .کند نییتع باشد، مرتبط

 

 عالقمندان انتظارات و ازهاین درک 4.2

 ممکن یانتظارات و ازهاین چه هستند، یکسان چه ISMS نظر از نفعیذ یها طرف که کند یابیارز تا کند یم ملزم را سازمان استاندارد نیا احزاب

 به لیتبد دیبا موارد نیا از کی هر جه،ینت در و هستند، اجرا قابل یقرارداد تعهدات نیهمچن و یمقررات و یقانون الزامات چه باشند، داشته است

 باشند. انطباق تعهدات

 



 اطالعات تیامن محدوده نییتع 4.3

 موجود یها رابط نیهمچن و نفعیذ یها طرف الزامات ،یخارج و یداخل مسائل به توجه با دیبا ISMS کاربرد و مرزها و دامنه تیریمد ستمیس

 اطالعات" عنوان به دیبا دامنهو  ها سازمان ریسا توسط شده انجام یها تیفعال و سازمان یها تیفعال نیب یوابستگ .شود فیتعر و یبررس

 .شود ینگهدار "مستند

 

 اطالعات تیامن تیریمد ستمیس 4.4

 .ابدی بهبود مداوم طور به و کنترل ،یتعامل یندهایفرآ از استفاده با و شود یاندازراه و جادیا دیبا ISMS کی که دهدیم نشان استاندارد نیا

 

 یرهبر. 5

 تعهد و یرهبر 5.1

 نیا. دهند نشان ISMS از تیحما در افراد دادن مشارکت یبرا را یواقع تالش دیبا سازمان در مرتبط یهانقش با یخط رانیمد و ارشد رانیمد

 :مانند ییها جنبه از نانیاطم با ISMS اتیعمل در یهمکار و مشارکت ،یرهبر باالتر سطوح با را ارشد تیریمد تعهد از یادیز موارد بند

 کار و کسب یکل جهت و کیاستراتژ یها استیس با و گریکدی با ییهمسو اهداف و اطالعات تیامن یمش خط. 

 لزوم صورت در یتجار یها ستمیس ریسا با اطالعات تیامن یها تیفعال ادغام. 

 که یا گونه به منابع تدارک ISMS کند عمل کارآمد طور به بتواند. 

 الزامات با انطباق و اطالعات تیامن تیریمد تیاهم درک ISMS 

 اهداف به یابیدست ISMS 

 در افراد یبرا اطالعات تیامن یها تیمسئول فیتعر ISMS، خود فیوظا لیتکم یبرا آنها ییراهنما و آموزش ح،یصح یبانیپشت و 

 .موثر طور به

 از یبانیپشت ISMS کردیرو گرفتن نظر در با آن، اتیح چرخه تمام در PCDA مستمر بهبود و . 

 

 یمش خط 5.2

 اهداف نییتع یبرا یچارچوب ارائه و سازمان اهداف.باشد همسو آن با که دارد را اطالعات تیامن یمش خط کی جادیا تیمسئول ارشد تیریمد

 حفظ مستند اطالعات عنوان به دیبا اطالعات تیامن یمش خط ISMS مستمر بهبود و اجرا قابل الزامات انجام به تعهد جمله از اطالعات، تیامن

 .باشد نفعیذ یها طرف همه دسترس در و شود ابالغ سازمان داخل در شود،



 

 یسازمان اراتیاخت و ها تیمسئول ها، نقش 5.3

 مؤثر طور به اراتیاخت و هاتیمسئول ها،نقش که کند حاصل نانیاطم که است نیا ارشد تیریمد تیمسئول که کندیم انیب استاندارد نیا

 و دارد مطابقت ISO 27001:2013 استاندارد طیشرا با ISMS نکهیا از نانیاطم یبرا دیبا تیمسئول نیا نیهمچن. شوندیم ابالغ و ضیتفو

 .شود نییتع شود، گزارش ارشد تیریمد به قیدق طور به تواند یم ISMS عملکرد نکهیا

 

 یزیر برنامه. 6

 ها فرصت و خطرات به یدگیرس یبرا اقدامات 6.1

 یکل 6.1.1

 ها سکیر به یدگیرس یبرا را یاقدامات دیبا سازمان. است یمیقد ISO 27001:2005 در مندرج "رانهیشگیپ اقدام" پوشش دنبال به بند نیا

 یبرا یراه عنوان به کند، یزیر برنامه( 4.2 بخش) نفعیذ یها طرف انتظارات و ازهاین و( 4.1 بخش) سازمان نهیزم با مرتبط یها فرصت و

در حد امکان آنها را  ای کرده و یریجلوگ نامطلوب یامدهایپ بنابراین از .ابدی دست خود نظر مورد جینتا به تواند یم ISMS نکهیا از نانیاطم

 را یاثربخش یابیارز نحوه نیهمچن وشده  ادغام ISMS یها تیفعال با دیبا اقدامات نیاآنها تالش کند.  بهبودبر  مداوم طور به و هدد کاهش

 .رندیبگ نظر در

 

 اطالعات تیامن سکیر یابیارز 6.1.2

 ییارهایمع نیهمچن و شده فیتعر اطالعات تیامن رشیپذ و سکیر یارهایمع با را اطالعات تیامن سکیر یابیارز ندیفرآ کی دیبا سازمان

 یابیارز ندیفرآ. کندیم جادیا سهیمقا قابل و معتبر منسجم، جینتا مکرر یهایابیارز نیبنابرا کند، اعمال و فیتعر ییهایابیارز نیچن انجام یبرا

 .شود ینگهدار مستند اطالعات عنوان به دیبا ندیفرآ و ،یابیارز و لیتحل و هیتجز ،. باشد سکیر ییشناسا شامل دیبا سکیر

 

 اطالعات تیامن خطر درمان 6.1.3

. کند اعمال و فیتعر سکیر درمان مناسب یهاکنترل و هانهیگز انتخاب یبرا را اطالعات تیامن سکیر درمان ندیفرآ کی دیبا سازمان

 یاصل جینتا. نشوند محدود هاآن به اما رند،یبگ نظر در است، شده داده حیتوض A مهیضم در که را ییهاکنترل دیبا شدهانتخاب یهاکنترل



 تیامن سکیر درمان ندیفرآ. شود دییتأ سکیر صاحبان توسط دیبا که است سکیر درمان طرح و کاربرد هیانیب سک،یر درمان ندیفرآ

 .شود ینگهدار مستند اطالعات عنوان به دیبا اطالعات

 

 

 

 آنها به یابیدست یبرا یزیر برنامه و اطالعات تیامن اهداف 6.2

 و اطالعات تیامن به مربوط الزامات و ،یریگ اندازه امکان اطالعات، تیامن یمش خط با ییهمسو گرفتن نظر در با دیبا اطالعات تیامن اهداف

. شوند روز به یضرور مواقع در دیبا اهداف. شود ابالغ، مناسب یکارکردها و سطوح،  جادیا سک،یر درمان و سکیر یابیارز از حاصل جینتا

 چه است، ازین مورد آنها به یابیدست یبرا یمنابع چه شود، انجام آن توسط دیبا یزمان چه شود، انجام دیبا یکار چه نکهیا حسب بر دیبا آنها

 و هستند یابیدست حال در اهداف که شود حاصل نانیاطم تا .شود یابیارز شده ، گرفته نظر در است چگونه جینتا و است اهداف مسئول یکس

 .کرد روز به را آنها توان یم کند یم جابیا طیشرا که یمواقع در

 



 یبانیپشت. 7

 منابع 7.1

 بهبود دادن نشان و شده اعالم اهداف به یابیدست یبرا ISMS ازین مورد منابع که کند یم انیب استاندارد ندارد، وجود یراز و رمز چیه نجایا در

 .باشد دسترس در و فیتعر سازمان توسط دیبا مستمر

 یستگیشا 7.2

 ISO 27001:2013 استاندارد طیشرا با دیبا کنند یم کار سازمان کنترل تحت و دارند عهده بر را ISMS تیمسئول که یافراد یستگیشا

 در آموزش یا و تجربه، با توان یم را یستگیشا. گذارد ینم یمنف ریتأث ISMS بر آنها عملکرد که شود حاصل نانیاطم تا باشد داشته مطابقت

 تا گیردانجام  یریگ اندازه نیهمچن ود.ش ارائهشده و  ییشناسا دیبا آموزش ست،ین یکاف تیصالح یوقت. داد نشان شده فرض فیوظا مورد

 اطالعات عنوان به دیبا که است استاندارد از یگرید جنبه زین نیا. است آمده دست به یستگیشا از ازین مورد سطح که شود حاصل نانیاطم

 . شود ینگهدار ISMS یبرا مستند

 یآگاه 7.3

 و اطالعات تیامن یمش خط از دیبا کنند یم کار سازمان کنترل تحت که یافراد. دارد استاندارد در یستگیشا با یکینزد ارتباط یآگاه

 .شوند آگاه ISMS یبرا انطباق عدم یامدهایپ و آن اهداف و ISMS یبرا آنها یشخص عملکرد آن، یمحتوا

 ارتباطات 7.4

 در با شوند، اعمال هاآن توسط دیبا که ییندهایفرآ نیهمچن شوند، نییتع دیبا شوندیم یتلق ISMS با مرتبط که یخارج و یداخل ارتباطات

 انجام می شود. کند افتیدر را ارتباطات دیبا یکس چههمچنین   و .شود انجام دیبا یزمان چه و یکس چه توسط،  یزیچ چه نکهیا گرفتن نظر

 

 مستند اطالعات 7.5

 یکل 7.5.1

 یم یتلق یاتیح آن عملکرد و ISMS یبرا سازمان که یموارد نیهمچن و استاندارد، ازین مورد سوابق و اسناد تیریمد لیتسه یبرا رییتغ نیا 

 تیفعال اندازه، به توجه با دارد ازین سازمان کی که یمستند اطالعات پوشش و زانیم که داشت توجه دیبا نیهمچن.  است شده یطراحشود ، 

 .بود خواهد متفاوت افراد یستگیشا و آنها متقابل روابط و ندهایفرآ یدگیچیپ خدمات، محصوالت، ها،

 

 



 یرسان روز به و جادیا 7.5.2

 به، رسانه  و آن یمحتوا ارائه به توجه با دیبا ISMS محدوده در شده روز به ای شده جادیا مستند اطالعات که است آن مستلزم استاندارد نیا

 یبرا که شود حاصل نانیاطم تا رندیگ قرار مناسب دییتأ یهاهیرو و یبررس تحت دیبا مستند اطالعات همه .شود فیتوص و ییشناسا یدرست

 .هستند مناسب مورد نظر هدف

 

 

 

 مستند اطالعات کنترل 7.5.3

 یبرا مناسب و دسترس در دیبا ،یخارج ای یداخل منشأ از چه استاندارد، خود و ISMS ازین مورد مستند اطالعات که کندیم انیب استاندارد نیا

 اطالعات کنترل. شود محافظت تیهو و یکپارچگی دادن دست از ای بیآس برابر در یمعقول طور به و باشد، ازین مورد زمان و مکان در استفاده

 نظر در را منش و کنترل، ، یساز رهیذخ و حفظ ،یابیباز استفاده، ،یدسترس ،ینگهدار ع،یتوز به مربوط یندهایفرآ ارائه دیبا،  سازمان مستند

 .ردیبگ



 

 اتیعمل. 8

 یاتیعمل کنترل و یزیر برنامه 8.1

 تیامن الزامات و شوندیم محقق( 6.2 بند) یتیامن اهداف ،(6.1 بند) شوندیم درمان یدرست به هافرصت و هاسکیر نکهیا از نانیاطم یبرا

 و ییشناسا را مرتبط موارد هرگونه نیهمچن و کند، کنترل و اجرا ،یزیربرنامه را خود یندهایفرآ دیبا ISMS کی شوند،یم برآورده اطالعات

 آن جینتا و شود یم انجام ندیفرآ که شود حاصل نانیاطم تا کند یم حفظ را یمستند اطالعات و کند یم یسپار برون را ندهایفرآ. کند کنترل

 اثرات کاهش یبرا را یاقدامات لزوم صورت در بتوان تا ،انجام می شود  رمنتظرهیغ راتییتغ ریتاثو  لیتحل و هیتجز. دیآ یم دست به برنامه طبق

 .داد انجام نامطلوب

 

 اطالعات تیامن سکیر یابیارز 8.2

 اطالعات. است الف 6.1.2 بند در شده فیتعر یارهایمع طبق ای شده یزیر برنامه یزمان فواصل در سکیر یابیارز مستلزم استاندارد نیا

 .شود ینگهدار ها یریپذ بیآس و دهایتهد ها، ییدارا مستند، اطالعات عنوان به دیبا حاصل

 

 اطالعات تیامن خطر درمان 8.3

 .است مستند اطالعات عنوان به حاصله اطالعات حفظ با سکیر درمان یهاطرح یاجرا مستلزم استاندارد نیا

 

 عملکرد یابیارز. 9

 یابیارز و لیتحل و هیتجز ،یریگ اندازه نظارت، 9.1

 کنند،یم محافظت اطالعات از که ییعملکردها و هاهیرو ندها،یفرآ ییکارا و یاثربخش با رابطه در را عملکرد یارهایمع دیبا تنها نه سازمان

 یروندها به پاسخ در رانهیشگیپ اقدامات استاندارد، تیرعا مورد در ،ISMS عملکرد یبرا را ییارهایمع دیبا بلکه کند، یابیارز و جادیا

 یریگاندازه و شیپا دیبا که را یموارد دیبا شده جادیا یهاروشدر نظر بگیرد.  اطالعات تیامن اهداف ،یمشخط به یابیدست زانیم و نامطلوب

 می گیرد. نظر در باشد را نظارت انجام یبرا یفرکانس چه در میزان اندازه گیری و جینتا صحت از نانیاطم نحوه شوند،

 عنوان به و انطباق از یشواهد عنوان به یدرست به عملکرد جینتاباید   ISMS جینتا و ها داده یابیارز و لیتحل و هیتجزباید توجه داشت که برای 

 .شود حفظ یبعد یاصالح اقدامات لیتسه یبرا یمنبع



 

 یداخل یحسابرس 9.2

 و اجرا از نانیاطم یبرا ،یقبل یها یزیمم جینتا و ندهایفرآ ارتباط گرفتن نظر در با شده، یزیر برنامه یزمان فواصل در دیبا یداخل یها یزیمم

 هر محدوده و ضوابط. شود انجام سازمان، خود توسط شده فیتعر الزامات هرگونه و استاندارد الزامات با انطباق نیهمچن و موثر، ینگهدار

 دیبا نیهمچن حسابرسان. باشند نداشته یحسابرس موضوع مورد در یمنافع تضاد چیه و باشند مستقل دیبا حسابرسان. شود فیتعر دیبا یحسابرس

 به که رد،یگ یم قرار مسئول رانیمد اریاخت در ها انطباق عدم که کنند حاصل نانیاطم و کنند گزارش مربوطه تیریمد به را یحسابرس جینتا

 یاصالح اقدامات یاثربخش دیبا حسابرس ت،ینها در. شود یم اجرا موقع به ازین مورد یاصالح اقدامات که کنند حاصل نانیاطم دیبا خود نوبه

 .کند دییتأ زین را شده انجام

 

 تیریمد یبررس 9.3

. داشت نگه مؤثر و یکاف مناسب، مداوم طور به اطالعات تیامن از یبانیپشت یبرا را ISMS بتوان که دارد وجود یا گونه به تیریمد یبررس

 به را ازین مورد یها جنبه و شود انجام یعال تیریمد سطح در و کیاستراتژ یا وهیش به شده، یزیر برنامه یزمان فواصل در دیبا یبررس نیا

 فیتعر اقدامات تیوضع. باشد مناسب کار و کسب یازهاین یبرا وجه نیبهتر به که یروش به قطعات، اساس بر ای. دهد پوشش همزمان طور

 ریتأث بهبود یها فرصت و اطالعات تیامن عملکرد ،ISMS بر است ممکن که یمهم یخارج و یداخل عوامل ،یقبل یها یبررس در شده

 تیریمد یبررس. کرد یساز ادهیپ توان یم را بهبود یها فرصت و مربوطه ماتیتنظ نیبنابرا. شود یبررس ارشد تیریمد توسط دیبا بگذارد

 .است ISMS کی تداوم یبرا عملکرد نیتر مرتبط

 

 بهبود-10

 یاصالح اقدام و انطباق عدم 10.1

 انطباق عدم یبرا ییمبنا جادیا یبرا دیبا یهمگ عملکرد، و انطباق یابیارز و ،یداخل یها یزیمم ت،یریمد یها یبررس از حاصل یها یخروج

 یبرا را کیستماتیس و مناسب یهاپاسخ دیبا یاصالح اقدام ای انطباق عدم ،ییشناسا از پس. رندیگ قرار استفاده مورد یاصالح اقدامات و ها

 تکرار از تا کند آغاز مرتبط، گرفتن نظر در صورت در ها،هیرو و ندهایفرآ یروزرسانبه با ،یاشهیر علل بردن نیب از و آن یامدهایپ کاهش

 دیا، بآمده دست به جینتا و یاصالح اقدامیا  انطباق عدم مورد در هیاول شده گزارش اطالعات با شدهانجام اقدامات یاثربخش. شود یریجلوگ

 .شود مستند و یابیارز

 



 مستمر بهبود 10.2

 اهداف با ارتباط در اطالعات تیامن یاثربخش و تیکفا بودن، مناسب حفظ و یابیدست یبرا تالش در ISMS یدیکل جنبه کی مستمر بهبود

 .است سازمان

 تواند یم ISMS که شود حاصل نانیاطم تا شوند ثبت و مستند دیبا تیریمد یبازنگر یها داده و اتیجزئ تمام و ت،یریمد میمستق دخالت

 .کند دنبال را  است شده داده شرح آنجا در که را سازمان یکل کیاستراتژ یریگ جهت و خاص الزامات

 


