
www.mvaezi.irمحمد مهدي واعظی نژاد                                                                         

دوره آموزشی معرفی 

:عنوان دوره

)ISMS(سرممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات: فارسی
ISMS Auditory:انگلیسی

:درباره دوره

شود و حفاظت از اطالعات در برابر در عصر فناوري اطالعات محسوب میهاي اصلینیت اطالعات، یکی از چالشامروزه ام

ISO/IECاز اینرو، استاندارد . رودبه شمار میناپذیر انکارو انکار، یک ضرورت تحریف،دسترسی غیرمجاز، تخریب، تغییر

سازي و استقرار سیستم پس از پیاده. استکردهفراهم ها در سازمانگیري از این رویکرد زمینه مناسبی را براي بهره27001:2013

. المللی بررسی شودبیناستاندارداینها و الزاماتآن با کنترلالزم است که انطباقدر سازمان،)ISMS(مدیریت امنیت اطالعات

منطبق ،ریت امنیت اطالعاتسیستم مدیشخص سومممیزي وص هاي الزم را در خصدر این دوره آموزشی، مخاطبان آموزش

.گیرندفرا میکشورمانقوانین باالدستیمربوطه و همچنینها و استانداردهايبا رویه

:هاهداف دور

روش هاي ممیزي شخص سوم سیستم مدیریت امنیت اطالعاتباآشنایی.1
سیستم مدیریت امنیت اطالعاتنحوه ممیزيباآشنایی.2
آشنایی با فرایندهاي اجرایی ممیزي شخص سوم سیستم مدیریت امنیت اطالعات.3
هادر سازمانممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعاتفرایند آشنایی با چگونگی راهبري .4
شنایی با قوانین و الزامات ملی کشور در حوزه ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعاتآ.5

:مخاطبان دوره

مدیران، راهبران و کارشناسان فناوري اطالعات و امنیت

و ممیزيسازيپیادهمتولیکارشناسانISMSهاسازماندر

امنیت اطالعاتیریتهاي مدسیستمسایر عالقمندان به مباحثو یت اطالعاتمشاوران امن
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:مدت زمان دوره

)روز3(ساعت24

:محتویات دوره

 امنیت اطالعاتمعرفی کلی سیستم مدیریت

هاي مدیریتی امنیت اطالعاترات امنیتی در سیستمسازوکارهاي مدیریت مخاط

معرفی مراحل اجرایی سیستم مدیریت امنیت اطالعات

یریت امنیت اطالعاتبررسی استانداردهاي ممیزي سیستم مد

 آشنایی با مراحل اجرایی ممیزي

هاي ممیزي لیستنحوه تهیه چک

 چگونگی تهیه برنامه ممیزي)Audit Plan(

فرایندهاي مربوط به مرور مستندات سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ممیزي مرحله اول

اصول مهم در اثربخشی فرایندي ممیزي

ایف هر یک از اعضاي آنهاي ممیزي و وظاصول تشکیل تیم

چگونگی بررسی الزامات استاندارد

هادهی عدم انطباقفرایند گزارش

گیري از رویکردهاي روانشناختی در ممیزي مرحله دومبهره

هاي مصاحبه، مشاهده و بررسی مستندات سیستم مدیریت امنیت اطالعاتاصول و تکنیک

نویسی فرایند ممیزياصول گزارش

 ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعاتخصوص مرکز مدیریت راهبردي افتا در بررسی الزامات

فرایند صدور گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات

هاي ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعاتلیستها و چکبه همراه نمونه فرم
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:هاي دورهویژگی

امکان صدور گواهینامه معتبر حضور در دوره آموزشی

تخفیف در صورت ثبت نام گروهی% 10اري از برخورد


