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 ISO 27001: 2013استاندارد  الزاماتآشنایی کامل با بندها )متن( و 
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سیستم های امنیت اطالعات اغلب توسط سازمان ها به عنوان چک لیست ها یا خط مشی های ساده در نظر گرفته می شوند. رویه 

 هایی که بسیاری از موارد را به دور از روشی که آنها کار عادی خود را انجام می دهند ، رد می کند. با پایبندی به این باورها، سازمان

و دستیابی به پتانسیل کامل آن چه در عملکرد عملیاتی و  (سیستم مدیریت امنیت اطالعات) ISMS حیح یک ها خود را از ایجاد ص

 مالی و چه در شهرت بازاریابی، باز می دارند. 

 ISOاز جمله .خوشبختانه چارچوبهای زیادی در بازار وجود دارد که میتواند به سازمانها در مدیریت این وضعیت کمک کند

27001:2013 

 ISO 27001:2013 کیفیت(، )سیستم مدیریتISO 9001:2015که چه به تنهایی و یا یکپارچه با سیستم مدیریت دیگری، مانند

)سیستم مدیریت ایمنی   ISO 45001:2018،(سیستم مدیریت زیست محیطی) ISO 14001:2015 اطالعات( امنیت مدیریت )سیستم

 ترکیب شود می تواند برای سازمان مربوطه بسیار مفید باشد.  وبهداشت شغلی(

راهنمایی و جهت گیری را ارائه می دهد که چگونه یک سازمان، صرف نظر از اندازه و صنعت آن، باید ISO 27001:2013  داستاندار

امنیت اطالعات را مدیریت کند و خطرات امنیت اطالعات را برطرف کند، که می تواند مزایای زیادی نه تنها برای خود سازمان، بلکه 

فع  نیز داشته باشد.  اما الزم به ذکر است که برای کسانی که با استانداردهای برای مشتریان یا تامین کنندگان یا سایر اشخاص ذین

ISO  ،یا مفاهیم امنیت اطالعات آشنایی ندارندISO27001  ممکن است گیج کننده باشد، بنابراین ما این کاغذ سفید را برای کمک

قابل اجرا در استانداردهای  PDCAد، رویکرد فرآیند و چرخه مفاهیم فرآین 3تا  1به شما در ورود به این دنیا ایجاد کردیم. بخش های 

  را پوشش می دهند. و همچنین مهمترین تعاریف مبتدی در امنیت اطالعات ISOمدیریت 

 موارد زیر نیاز است:  ISO 27001:2013در برابر ISMS برای تأیید

  زمینه سازمان 

  رهبری 

  برنامه ریزی 

  پشتیبانی 

  عملیات 

  ارزیابی عملکرد 

  بهبود 

  ، اهداف کنترل و کنترل های امنیتی  را پوشش می دهد.Aالزم به ذکر است که محتوای ضمیمه 

  

 فرآیند  فرآیند و رویکرد: 1بند 
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 اصطالحات و تعاریف : 1-1بند 

مجموعه ای از فعالیت های تکرارپذیر و مرتبط با یکدیگر که برای تبدیل یک سری از ورودی ها به خروجی های تعریف  فرآیند:

 شده انجام می شود.  

مدیریت گروهی از فرآیندها با هم به عنوان یک سیستم، که در آن روابط متقابل وجود دارد.رویکرد فرآیند بین  رویکرد فرآیند:

می شوند و خروجی های یک فرآیند قبلی به عنوان ورودی پردازش تلقی می شوند.این رویکرد کمک می کند تا  فرآیندها شناسایی

اطمینان حاصل شود که نتایج هر فرآیند فردی ارزش تجاری را اضافه می کند و در دستیابی به نتایج مطلوب نهایی بسیار تاثیر گذار 

 می باشد. 

 و فناوریها با هدف حفظ محرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن اطالعات. فرآیندها، روشها  امنیت اطالعات:

 : دارایی اطالعاتی است که فقط برای افراد، نهادها یا فرآیندهای مجاز قابل دسترسی یا افشا است. محرمانه بودن

 دارایی چیزی که کامل و بدون خطا است.   یکپارچگی: 

ا فرآیند در صورت درخواست چیزی که فقط توسط یک شخص مجاز قابل دسترسی و استفاده دارایی ،موجودیت ی در دسترس بودن:

 است. 

: مدیریت فرآیندهایی که شناسایی موقعیت ها را پوشش می دهد.که ممکن است اطالعات را در معرض مدیریت امنیت اطالعات

مانند ط)و کار و سایر طرفهای ذینفع مرتبز منافع کسب خطر قرار دهد، و اجرای کنترلهایی برای رسیدگی به این خطرات و محافظت ا

 می باشد. (مشتریان، کارکنان و غیره

 تأثیر عدم قطعیت بر نتایج مورد نظر.  ریسک:

 فرآیندی است که به شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسکها کمک میکند.  ارزیابی ریسک :

 ها، روشها و فناوریهای اعمال شده برای اصالح ریسکها.  مجموعهای از رویه طرح درمان ریسک: 

 ارزش یک ریسک پس از درمان ریسک  ریسک باقیمانده:
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 تاثیر رویکرد فرآیند : 2بند 

برای صدور گواهینامه اجباری است، اما انطباق به تنهایی ظرفیت سازمان را برای حفاظت از ISO 27001:2013  انطباق با استاندارد

مین نمی کند. ایجاد یک پیوند قوی بین الزامات، سیاست ها، اهداف، عملکرد و اقدامات ضروری است. به همین دلیل اطالعات تض

 بسیار مفید است.   ISMSسازی یک  است که یک رویکرد فرآیندی، همانطور که در بخش قبل تعریف شد، برای پیاده

سازماندهی و مدیریت فرآیندهای امنیت اطالعات به منظور ایجاد  نشان دادن اینکه چگونه یک رویکرد فرآیندی روش خوبی برای

ارزش برای سازمان و سایر طرف های ذینفع است. بنابراین، با اتخاذ رویکرد فرآیندی برای امنیت اطالعات، یک سازمان می تواند دید 

ت، اجازه می دهد تا به سرعت نقاط مشکل بهتری از نحوه کمک هر مرحله داشته باشد. در نتیجه به اهداف اصلی حفاظت از اطالعا

 از در انجام فرآیند شناسایی شود.س

 

  Plan-Do-Check-Act چرخه: 3بند 

از آنجایی که هر کسب و کاری توسط یکسری افراد انجام می شود .این در حالیست که به دلیل تأثیرات داخلی و خارجی، این افراد  

به عنوان مثال، د)عات نیز بتواند خود را تنظیم کنالزم است که سیستم مدیریت امنیت اطالدر حال تغییر و تحول هستند. بنابراین 

تضمین می کند که این   ISO 27001:2013و مرتبط و مفید بماند. استانداردتا تغییرات تجاری را دنبال کند  (اهداف و رویه ها

 " Plan-Do-Check-Act" (PDCA)شرایط با اتخاذ یک چرخه به دست می آید

 چارچوب این چرخه را می توان به شرح زیر توصیف کرد: 

تعریف خط مشی ها، اهداف، کنترل ها، فرآیندها و رویه ها و همچنین انجام مدیریت ریسک که از ارائه امنیت اطالعات همسو  طرح:

 با فعالیت اصلی سازمان پشتیبانی می کند. 

 ریزی شده. اجرا و بهره برداری از فرآیندهای برنامه  انجام:

نظارت، اندازه گیری، ارزیابی و بررسی نتایج در برابر سیاست و اهداف امنیت اطالعات، بنابراین اقدامات اصالحی ویا بهبودی  بررسی:

 می تواند تعیین و مجاز باشد. 

بسیار   ISO 27001:2013ر انجام اقدامات مجاز برای اطمینان از امنیت اطالعات نتایج خود را ارائه می دهد و می تواند د قانون:

 سودمند  بوده و به بهبود عملکرد کمک شایانی نماید. 
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 زمینه سازمان : 4بند 

 درک سازمان و زمینه آن :  : 4-1بند 

این بند سازمان را ملزم می کند که تمام مسائل داخلی و خارجی را که ممکن است به اهداف تجاری آن و دستیابی به اهداف خود 

ISMS  .مرتبط باشد، تعیین کند 

 

 درک نیازها و انتظارات عالقمندان : 4-2بند 
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چه کسانی هستند، چه نیازها و  ISMSاحزاب این استاندارد سازمان را ملزم می کند تا ارزیابی کند که طرف های ذینفع از نظر 

ت قراردادی قابل اجرا هستند، و در نتیجه، هر یک انتظاراتی ممکن است داشته باشند، چه الزامات قانونی و مقرراتی و همچنین تعهدا

 از این موارد باید تبدیل به تعهدات انطباق باشند. 

 

 تعیین محدوده امنیت اطالعات : 4-3بند 

باید با توجه به مسائل داخلی و خارجی، الزامات طرف های ذینفع و همچنین رابط  ISMSسیستم مدیریت دامنه و مرزها و کاربرد 

بررسی و تعریف شود. وابستگی بین فعالیت های سازمان و فعالیت های انجام شده توسط سایر سازمان ها و دامنه باید  های موجود

 داری شود. هنگ "اطالعات مستند"به عنوان 

 

 سیستم مدیریت امنیت اطالعات : 4-4بند 

ده از فرآیندهای تعاملی، کنترل و به طور مداوم بهبود باید ایجاد و راهاندازی شود و با استفا ISMSاین استاندارد نشان میدهد که یک 

 یابد. 

 

 رهبری : 5بند 

 رهبری و تعهد : 5-1بند 

نشان  ISMSمدیران ارشد و مدیران خطی با نقشهای مرتبط در سازمان باید تالش واقعی را برای مشارکت دادن افراد در حمایت از 

با اطمینان از  ISMSرا با سطوح باالتر رهبری، مشارکت و همکاری در عملیات  دهند. این بند موارد زیادی از تعهد مدیریت ارشد

 جنبه هایی مانند: 

 خط مشی امنیت اطالعات و اهداف همسویی با یکدیگر و با سیاست های استراتژیک و جهت کلی کسب و کار.  •

 ادغام فعالیت های امنیت اطالعات با سایر سیستم های تجاری در صورت لزوم.  •

 بتواند به طور کارآمد عمل کند.  ISMSتدارک منابع به گونه ای که  •

  ISMSدرک اهمیت مدیریت امنیت اطالعات و انطباق با الزامات  •

  ISMSدستیابی به اهداف  •
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، و پشتیبانی صحیح، آموزش و راهنمایی آنها برای تکمیل وظایف ISMSتعریف مسئولیت های امنیت اطالعات برای افراد در  •

 طور موثر.  خود به

  و بهبود مستمر.  PCDAدر تمام چرخه حیات آن، با در نظر گرفتن رویکرد  ISMSپشتیبانی از  •

 خط مشی : 5-2بند 

مدیریت ارشد مسئولیت ایجاد یک خط مشی امنیت اطالعات را دارد که با آن همسو باشد.اهداف سازمان و ارائه چارچوبی برای تعیین 

خط مشی امنیت اطالعات باید به عنوان  ISMS له تعهد به انجام الزامات قابل اجرا و بهبود مستمر اهداف امنیت اطالعات، از جم

 اطالعات مستند حفظ شود، در داخل سازمان ابالغ شود و در دسترس همه طرف های ذینفع باشد. 

 

 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی : 5-3بند 

این استاندارد بیان میکند که مسئولیت مدیریت ارشد این است که اطمینان حاصل کند که نقشها، مسئولیتها و اختیارات به طور مؤثر 

مطابقت   ISO 27001:2013با شرایط استاندارد ISMSتفویض و ابالغ میشوند. همچنین این مسئولیت باید برای اطمینان از اینکه 

 می تواند به طور دقیق به مدیریت ارشد گزارش شود، تعیین شود.  ISMSدارد و اینکه عملکرد 

 

 برنامه ریزی :  6بند 

 اقدامات برای رسیدگی به خطرات و فرصت ها : 6-1بند 

 کلی : 6-1-1بند 

قدیمی است. سازمان باید اقداماتی را برای رسیدگی به   27001:2013ISO مندرج در "اقدام پیشگیرانه"این بند به دنبال پوشش 

برنامه ریزی کند، به  (4.2بخش )و نیازها و انتظارات طرف های ذینفع  (4.1بخش )ریسک ها و فرصت های مرتبط با زمینه سازمان 

پیامدهای نامطلوب جلوگیری کرده می تواند به نتایج مورد نظر خود دست یابد. بنابراین از  ISMSعنوان راهی برای اطمینان از اینکه 

ادغام شده و  ISMSو یا در حد امکان آنها را کاهش دهد و به طور مداوم بر بهبود آنها تالش کند .این اقدامات باید با فعالیت های 

 همچنین نحوه ارزیابی اثربخشی را در نظر بگیرند. 
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 ارزیابی ریسک امنیت اطالعات : 6-1-2بند 

یند ارزیابی ریسک امنیت اطالعات را با معیارهای ریسک و پذیرش امنیت اطالعات تعریف شده و همچنین سازمان باید یک فرآ

معیارهایی برای انجام چنین ارزیابیهایی تعریف و اعمال کند، بنابراین ارزیابیهای مکرر نتایج منسجم، معتبر و قابل مقایسه ایجاد 

ی ریسک باشد. ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی، و فرآیند باید به عنوان اطالعات مستند میکند. فرآیند ارزیابی ریسک باید شامل شناسای

 نگهداری شود. 

 

 درمان خطر امنیت اطالعات : 6-1-3بند 

 سازمان باید یک فرآیند درمان ریسک امنیت اطالعات را برای انتخاب گزینهها و کنترلهای مناسب درمان ریسک تعریف و اعمال کند. 

توضیح داده شده است، در نظر بگیرند، اما به آنها محدود نشوند. نتایج اصلی  Aکنترلهای انتخابشده باید کنترلهایی را که در ضمیمه 

فرآیند درمان ریسک، بیانیه کاربرد و طرح درمان ریسک است که باید توسط صاحبان ریسک تأیید شود. فرآیند درمان ریسک امنیت 

 ن اطالعات مستند نگهداری شود. اطالعات باید به عنوا
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 اهداف امنیت اطالعات و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها : 6-2بند

اهداف امنیت اطالعات باید با در نظر گرفتن همسویی با خط مشی امنیت اطالعات، امکان اندازه گیری، و الزامات مربوط به امنیت 

اطالعات و نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و درمان ریسک، ایجاد ، سطوح و کارکردهای مناسب ،ابالغ شود. اهداف باید در مواقع 

 ضروری به روز شوند. 

آنها باید بر حسب اینکه چه کاری باید انجام شود، چه زمانی باید توسط آن انجام شود، چه منابعی برای دستیابی به آنها مورد نیاز 

است، چه کسی مسئول اهداف است و نتایج چگونه است در نظر گرفته شده،  ارزیابی شود. تا اطمینان حاصل شود که اهداف در حال 

 اقعی که شرایط ایجاب می کند می توان آنها را به روز کرد. دستیابی هستند و در مو

 

 پشتیبانی : 7بند 

 منابع : 7-1بند 

برای دستیابی به اهداف اعالم شده و نشان  ISMSدر اینجا هیچ رمز و رازی وجود ندارد، استاندارد بیان می کند که منابع مورد نیاز 

 دسترس باشد. دادن بهبود مستمر باید توسط سازمان تعریف و در 

 

 شایستگی : 7-2بند 

 ISOرا بر عهده دارند و تحت کنترل سازمان کار می کنند باید با شرایط استاندارد  ISMSشایستگی افرادی که مسئولیت 

تأثیر منفی نمی گذارد. شایستگی را می توان  ISMSمطابقت داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که عملکرد آنها بر   27001:2013

تجربه، و یا آموزش در مورد وظایف فرض شده نشان داد. وقتی صالحیت کافی نیست، آموزش باید شناسایی شده و ارائه شود. با 

همچنین اندازه گیری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که سطح مورد نیاز از شایستگی به دست آمده است. این نیز جنبه دیگری 

 نگهداری شود.   ISMSاطالعات مستند برای  از استاندارد است که باید به عنوان

 

 آگاهی : 7-3بند 
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آگاهی ارتباط نزدیکی با شایستگی در استاندارد دارد. افرادی که تحت کنترل سازمان کار می کنند باید از خط مشی امنیت اطالعات 

 آگاه شوند.  ISMSو اهداف آن و پیامدهای عدم انطباق برای  ISMSو محتوای آن، عملکرد شخصی آنها برای 

 ارتباطات : 7-4بند 

تلقی میشوند باید تعیین شوند، همچنین فرآیندهایی که باید توسط آنها اعمال شوند،  ISMSارتباطات داخلی و خارجی که مرتبط با 

ریافت کند با در نظر گرفتن اینکه چه چیزی ، توسط چه کسی و چه زمانی باید انجام شود. و  همچنین چه کسی باید ارتباطات را د

 انجام می شود. 

 

 اطالعات مستند : 7-5بند 

 کلی : 7-5-1بند 

و عملکرد آن حیاتی  ISMSاین تغییر برای تسهیل مدیریت اسناد و سوابق مورد نیاز استاندارد، و همچنین مواردی که سازمان برای  

تلقی می شود ، طراحی شده است.  همچنین باید توجه داشت که میزان و پوشش اطالعات مستندی که یک سازمان نیاز دارد با 

 توجه به اندازه، فعالیت ها، محصوالت، خدمات، پیچیدگی فرآیندها و روابط متقابل آنها و شایستگی افراد متفاوت خواهد بود. 

 

 ایجاد و به روز رسانی  7-5-2بند 

باید با توجه به ارائه محتوای آن و  ISMSاین استاندارد مستلزم آن است که اطالعات مستند ایجاد شده یا به روز شده در محدوده 

رسانه ، به درستی شناسایی و توصیف شود. همه اطالعات مستند باید تحت بررسی و رویههای تأیید مناسب قرار گیرند تا اطمینان 

 اصل شود که برای هدف مورد نظر مناسب هستند. ح
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 کنترل اطالعات مستند : 7-5-3بند 

و خود استاندارد، چه از منشأ داخلی یا خارجی، باید در دسترس و  ISMSاین استاندارد بیان میکند که اطالعات مستند مورد نیاز 

معقولی در برابر آسیب یا از دست دادن یکپارچگی و هویت محافظت  مناسب برای استفاده در مکان و زمان مورد نیاز باشد، و به طور

شود. کنترل اطالعات مستند سازمان ، باید ارائه فرآیندهای مربوط به توزیع، نگهداری، دسترسی، استفاده، بازیابی، حفظ و ذخیره 

 سازی ، کنترل، و منش را در نظر بگیرد. 

 

 عملیات : 8بند 

 نترل عملیاتی برنامه ریزی و ک: 8-1بند 
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محقق میشوند و الزامات  2).6بند )، اهداف امنیتی (6.1بند )برای اطمینان از اینکه ریسکها و فرصتها به درستی درمان میشوند 

باید فرآیندهای خود را برنامهریزی، اجرا و کنترل کند، و همچنین هرگونه موارد مرتبط  ISMSامنیت اطالعات برآورده میشوند، یک 

را شناسایی و کنترل کند. فرآیندها را برون سپاری می کند و اطالعات مستندی را حفظ می کند تا اطمینان حاصل شود که فرآیند 

لیل و تاثیر تغییرات غیرمنتظره انجام می شود ، تا بتوان در صورت انجام می شود و نتایج آن طبق برنامه به دست می آید. تجزیه و تح

  لزوم اقداماتی را برای کاهش اثرات نامطلوب انجام داد.

 

 ارزیابی ریسک امنیت اطالعات :  8-2بند 

الف است.  6.1.2این استاندارد مستلزم ارزیابی ریسک در فواصل زمانی برنامه ریزی شده یا طبق معیارهای تعریف شده در بند 

 اطالعات حاصل باید به عنوان اطالعات مستند، دارایی ها، تهدیدها و آسیب پذیری ها نگهداری شود. 

 

 درمان خطر امنیت اطالعات : 8-3بند 

 این استاندارد مستلزم اجرای طرحهای درمان ریسک با حفظ اطالعات حاصله به عنوان اطالعات مستند است. 

 

 ارزیابی عملکرد : 9بند 

 نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی : 9-1بند 

سازمان نه تنها باید معیارهای عملکرد را در رابطه با اثربخشی و کارایی فرآیندها، رویهها و عملکردهایی که از اطالعات محافظت 

استاندارد، اقدامات پیشگیرانه در پاسخ به  ، در مورد رعایتISMSمیکنند، ایجاد و ارزیابی کند، بلکه باید معیارهایی را برای عملکرد 

روندهای نامطلوب و میزان دستیابی به خطمشی، اهداف امنیت اطالعات در نظر بگیرد .روشهای ایجاد شده باید مواردی را که باید 

ت باشد را در نظر می پایش و اندازهگیری شوند، نحوه اطمینان از صحت نتایج و میزان اندازه گیری در چه فرکانسی برای انجام نظار

 گیرد. 

بایدنتایج عملکرد به درستی به عنوان شواهدی از انطباق   ISMS باید توجه داشت که برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده ها و نتایج 

 و به عنوان منبعی برای تسهیل اقدامات اصالحی بعدی حفظ شود. 
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 حسابرسی داخلی : 9-2بند 

فواصل زمانی برنامه ریزی شده، با در نظر گرفتن ارتباط فرآیندها و نتایج ممیزی های قبلی، برای اطمینان ممیزی های داخلی باید در 

از اجرا و نگهداری موثر، و همچنین انطباق با الزامات استاندارد و هرگونه الزامات تعریف شده توسط خود سازمان، انجام شود. ضوابط 

حسابرسان باید مستقل باشند و هیچ تضاد منافعی در مورد موضوع حسابرسی نداشته و محدوده هر حسابرسی باید تعریف شود. 

باشند. حسابرسان همچنین باید نتایج حسابرسی را به مدیریت مربوطه گزارش کنند و اطمینان حاصل کنند که عدم انطباق ها در 

د که اقدامات اصالحی مورد نیاز به موقع اجرا می شود. اختیار مدیران مسئول قرار می گیرد، که به نوبه خود باید اطمینان حاصل کنن

 حی انجام شده را نیز تأیید کند.در نهایت، حسابرس باید اثربخشی اقدامات اصال

 

 بررسی مدیریت : 9-3بند 

مؤثر نگه  را برای پشتیبانی از امنیت اطالعات به طور مداوم مناسب، کافی و ISMSبررسی مدیریت به گونه ای وجود دارد که بتوان 

 داشت. 

این بررسی باید در فواصل زمانی برنامه ریزی شده، به شیوه ای استراتژیک و در سطح مدیریت عالی انجام شود و جنبه های مورد 

نیاز را به طور همزمان پوشش دهد. یا بر اساس قطعات، به روشی که به بهترین وجه برای نیازهای کسب و کار مناسب باشد. وضعیت 

، عملکرد امنیت اطالعات و فرصت ISMSتعریف شده در بررسی های قبلی، عوامل داخلی و خارجی مهمی که ممکن است بر اقدامات 

های بهبود تأثیر بگذارد باید توسط مدیریت ارشد بررسی شود. بنابراین تنظیمات مربوطه و فرصت های بهبود را می توان پیاده سازی 

  است. ISMSد برای تداوم یک کرد. بررسی مدیریت مرتبط ترین عملکر

 

 بهبود : 10بند 

 عدم انطباق و اقدام اصالحی : 10-1بند 

خروجی های حاصل از بررسی های مدیریت، ممیزی های داخلی، و ارزیابی انطباق و عملکرد، همگی باید برای ایجاد مبنایی برای 

عدم انطباق ها و اقدامات اصالحی مورد استفاده قرار گیرند. پس از شناسایی، عدم انطباق یا اقدام اصالحی باید پاسخهای مناسب و 

یامدهای آن و از بین بردن علل ریشهای، با بهروزرسانی فرآیندها و رویهها، در صورت در نظر گرفتن سیستماتیک را برای کاهش پ

مرتبط، آغاز کند تا از تکرار جلوگیری شود. اثربخشی اقدامات انجامشده با اطالعات گزارش شده اولیه در مورد عدم انطباق یا اقدام 

 ستند شود. اصالحی و نتایج به دست آمده، باید ارزیابی و م
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 بهبود مستمر : 10-2بند 

در تالش برای دستیابی و حفظ مناسب بودن، کفایت و اثربخشی امنیت اطالعات در ارتباط با  ISMSبهبود مستمر یک جنبه کلیدی 

 اهداف سازمان است. 

 ISMSدخالت مستقیم مدیریت، و تمام جزئیات و داده های بازنگری مدیریت باید مستند و ثبت شوند تا اطمینان حاصل شود که 

 می تواند الزامات خاص و جهت گیری استراتژیک کلی سازمان را که در آنجا شرح داده شده است را  دنبال کند. 

 
 


