
www.mvaezi.irمحمد مهدي واعظی نژاد                                                                         

معرفی دوره آموزشی 

:عنوان دوره

امنیت اطالعاتراهبرديدیریتم: فارسی
Information Security:انگلیسی Strategic Management

:درباره دوره

دفاعهايشیوهکهاستآنبیانگراخیر،هايسالدرهاسازمانبهسایبريحمالتافزایشوتهدیداتافزونروزگسترش

ازیکیامروزه. هستندحوزهایندرترياصولیتدابیربکارگیرينیازمندهاسازمانونیستجوابگودیگرتهدیداتینابرابردرفعلی

راهبرديالگوهايازاستفادهسایبري،تهدیداتبهمناسبپاسخگوییواطالعاتامنیتمدیریتخصوصدرراهکارهامهمترین

.استاطالعاتامنیت

هاي راهبردي امنیت اطالعات در روشها، استانداردها و بهخاطبان ضمن آشنایی با الزامات، نیازمنديدر این دوره آموزشی، م

.کنندهاي خویش، مدیریت و راهبري توانند امنیت اطالعات را در سازمانسازمان می

:اهداف دوره

نیهاي ایرادر سازمانامنیت اطالعاتاهبردي رهاي آشنایی با الزامات و نیازمندي-1
امنیت اطالعاتراهبرديهاي مدیریتروشآشنایی با استانداردها و به-2
هاي مدیریت مخاطرات امنیت اطالعاتها و متدولوژيآشنایی با روش-3
مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعههاي تدوین برنامهآشنایی با نحوه -4
مانبراي سازاطالعاتامنیت يهاکنترلانتخابآشنایی با نحوه -5
بکار گرفته شدههاي امنیتیگیري اثربخشی کنترلآشنایی با چگونگی اندازه- 6

:مخاطبان دوره

مدیران، راهبران و کارشناسان فناوري اطالعات و امنیت
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مشاوران امنیت اطالعات

سایر عالقمندان به مباحث امنیت اطالعات

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:محتویات دوره

ز اولرو- 1
امنیت اطالعاتراهبرديو مفاهیم اصولآشنایی با

oامنیت اطالعاتمهمها و تعاریف اصطالح
oمثلث سه گانه امنیت اطالعات و نحوه ارتباط اجزاي آن با یکدیگر
o هاامنیت و اصول رعایت آن در سازمانمثلث عملکرد، راحتی استفاده و
oاصول امنیت اطالعات
oمانچرخه تداوم امنیت در ساز
oمفاهیم امنیت راهبردي و راهبري امنیت
oدر راهبري امنیتهاي اطالعاتیدارایی و دارایی
oهاهاي شناسایی داراییروش
oهاي امنیت اطالعاتهها و بهترین درس آموزروشبه

هاي امنیت اطالعاتآشنایی با الزامات و نیازمندي
o امنیت اطالعاتالزامات کلیدي
oاتاصول مدیریت امنیت اطالع
oهاي امنیت اطالعات بهینهنیازمندي
oها و تهدیدات امنیتیپذیريآسیب
oهاآوري امنیت اطالعات در سازمانفراهمهاي چالش

آشنایی با فرایندهاي ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت اطالعات
oهاهاي مدیریت داراییمتدولوژي
oهادهی به داراییهاي ارزششیوه
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oهاي با روابط متقابلگذاري داراییشیوه ارزش
oهاي ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعاتمتدولوژي
oاستانداردهاي مطرح در حوزه ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعات
oبندي آنهاها و نحوه بررسی و اولویتپذیريآسیب
oآنالیز ضربه تبیین سازوکارهاي)Impact Analysis (و پیامدهاي تهدیدات
oال وقوع تهدیداتدستیابی به احتمهاي شیوه
oبراي هر داراییارزیابی و تعیین مخاطرههايروش
oندي مخاطراتباولویتهاي روش
oهاهاي داراییپذیريشناسایی و بررسی آسیبهاي روش
oهاشناسایی و بررسی تهدیدات داراییهاي روش
oمدیریت مخاطراتمطرح درهاياستراتژي
o تعیین معیار و سطح قابل قبول مخاطراتروش
oهاي امنیتی اتخاذ کنترلهاي روش
oهاي جهانی در حوزه مدیریت مخاطراتبهترین تجربه

 سازمانامنیت اطالعات راهبردها درجایگاه افراد، فرایندها و فناوريبررسی
در سازمانامنیت اطالعاتراهبرديهايها و مسئولیتچگونگی تعریف نقش

oعاتهاي راهبردي امنیت اطالها و مسئولیتنقش
oهاها و مسئولیتچگونگی تعریف این نقش

هاي ایرانیمدیریت امنیت اطالعات در سازماناصول راهبري و
oاصول راهبردي امنیت اطالعات در حوزه راهبري فناوري اطالعات و امنیت
oجایگاه مدیریت امنیت راهبردي در سازمان
oآوري دفاع فعال در سازماننقش امنیت راهبردي در فراهم
oهاي مورد توجه در امنیت راهبرديحوزه
oرویکردهاي امنیت راهبردي
oمزایاي امنیت راهبردي
o هاي امنیت راهبرديچالشمشکالت و

در سازمانمدیریت راهبردي امنیت اطالعاتراهکارهاي
oمدیریت عملیات
oمدیریت ظرفیت
oمدیریت تغییرات
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oمدیریت ارتباطات
oمدیریت دسترسی
oهامدیریت دارایی
oابع انسانیمدیریت من
oمدیریت امنیت اطالعات
oمدیریت خدمات شخص سوم

هاي اطالعاتیسیستمامنیت فیزیکی و محیطیمدیریتیراهبردهاينکات قابل توجه در
تمرین روز اول:

هاي کلیدي امنیت اطالعات در سازمان خودتاننیازمنديالزامات و شناسایی .1
هاي تمرین اولنیازمنديیاطرات امنیتمدیریت مخ.2

روز دوم-2
امنیت اطالعاتراهبرديهاي موجود در حوزه مدیریتروشمعرفی استانداردها و به
هاي امنیتی در سازمانسازي کنترلراهبردهاي طراحی و پیاده

oراهبردهاي کنشی امنیت اطالعات
oراهبردهاي واکنشی امنیت اطالعات
oراهبردهاي مبتنی بر بلوغ امنیت اطالعات سازمانی
oبتنی بر استانداردهاي امنیتیراهبردهاي م
o هاي امنیتیچارچوبمعرفی شده درراهبردهاي
oهاي اجراییراهبردهاي مبتنی بر بهترین شیوه

سازي شده در سازمان با استانداردهاي امنیت هاي امنیتی پیادهونگی تطبیق و بررسی انطباق کنترلچگ
اطالعات

راهبردياصول مستندسازي در امنیت اطالعات
oات الزامی امنیت اطالعاتمستند
oاستانداردهاي مستندسازي امنیت اطالعات
oنکات قابل توجه در مستندسازي امنیتی
oگذاري مستندات امنیتیهاي نسخهروش
oاصول به روز رسانی مستندات امنیتی

دهی به حوادث امنیت اطالعاتپاسخاصول تدوین برنامه
oامنیتیدهی به حوادث هاي پاسخانواع روش
oبه حوادث امنیتیدهیطرح پاسختدویننحوه
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oنحوه تعیین اقدامات الزم در خصوص پاسخگویی فوري به حوادث امنیتی
oنحوه تعیین اقدامات الزم در خصوص پاسخگویی ثانویه به حوادث امنیتی
oهاي ویژه ها با موقعیتنحوه تعیین اقدامات الزم در خصوص پاسخگویی
oنامطلوب حوادث امنیتینحوه تعیین طرح محدودسازي اثرات
oهاي سازمانی مطلوب و مورد نیاز براي پاسخگویی به رویدادهاي امنیتیچگونگی طراحی زیرساخت
oنحوه تعیین متدولوژي مناسب جهت روز آمد کردن اطالعات رویدادهاي امنیتی
oنحوه تعیین روش تحلیل امور قانونی امنیت اطالعات

کار و بازیابی از فاجعههاي تداوم کسب و اصول تدوین برنامه
oهاي اجرایی تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعهو بهترین شیوهاستانداردها
oهاي کسب و کار و بازیابی از فاجعه در سازماندر تدوین برنامهاصول مهم
oهاي مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه در سازمانچگونگی تدوین برنامه
oهاي تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعهگیري کارایی برنامهازههاي اندمعرفی روش

هاي اجرایی امنیت اطالعات در سازمانها و روشها، دستورالعملمشیاصول تدوین خط
oامنیت اطالعاتهاي اجراییها و روش، دستورالعملهامشیچگونگی تدوین خط
o تفاوت هر یک از این اسناد با یکدیگربررسی
o اسناداین سنجش اثربخشی چگونگی
oنحوه بازنگري این اسناد
oاسناد از قبل تدوین شدههايگاهوبومعرفی منابع

رسانی امنیتیهاي آموزشی و آگاهیو اجراي برنامهاصول طراحی
تمرین روز دوم

در حوزه مشخص شدهبراي سازمان خودتان،مشی امنیتیتدوین یک خط.1

:هاي دورهویژگی

واهینامه معتبر حضور در دوره آموزشیامکان صدور گ
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