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د  چک م  زی    ت 
  )ISMS(  ا اطالعات

رد دا تا   ISO/IEC 27001:2013  ی  ا

  
د ا اطالعات م  زی  دی  ی و کار مای عم   را

  
  

ف:   تأ
اد ی  ھدی وا   مد 
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به نام خداوندي كه به انسان برخاسته از 
بخشيد، از روح خود در او دميد خاك، خرد 

و او را خليفه خويش بر روي زمين قرار داد 
و پيامبرانش را با داليل آشكار فرو فرستاد 

ها را به سعادت و هدايت، بر پايه  تا انسان
  تفكر و تعقل رهنمون گردانند.
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نام سازمان / شركت مميزي شونده: 

............................................................................................  

  
  ...............................................................................درس: آ

  

  .....................................نمابر: .................................... تلفن: 
  

  ................................................دامنه مميزي: 
  

  .........................پذيري:  تاريخ آخرين بازنگري بيانيه كاربست

  
  .......................................تاريخ انجام مميزي: 

  

  ........................................................سرمميز: 
  

  ................................................................................مميزان: 
  

  ...................................................................كارشناسان فني: 
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک12

ها و امروزه با گسترش روز افزون فناوري اطالعات در سازمان
رسانی و حتی تولید محصوالت، گیري از ابعاد گسترده آن در امر خدماتبهره

ها پدید آمده است که مهمترین در سازمان» اطالعات«عنصر ارزشمندي به نام 
مندي از ه از فناوري اطالعات و بهرهاستفاد. روددارایی سازمانی هم به شمار می

هاي ذخیره و پردازش اطالعات، به عنوان ابزاري قدرتمند، باعث متمایز سیستم
بدیل هایی که از این فرصت بیها از یکدیگر شده است و آنشدن سازمان

برداري اند در زمان مناسب خویش، به بهترین نحو ممکن بهرهفناورانه توانسته
ت را از سایر رقبا ربوده و موجب سودآوري کسب و کار خود کنند، گوي سبق

بنابراین در دنیاي رقابتی امروز، اطالعات به عنوان گوهري حیاتی که . اندشده
ها به شدت به آن وابسته است نیازمند راهکارهاي حفاظتی بقاي سازمان

.مناسب جهت جلوگیري از تخریب، دستکاري، تغییر، حذف یا افشا است
گیري زمینه مناسبی را براي بهرهISO/IEC 27001:2013دارد استان

از این رویکرد و حفاظت از اطالعات سازمانی فراهم کرده است و به تمام 
ها با هر حجم، اندازه، ساختار، فرهنگ سازمانی و سطح بلوغی کمک سازمان

ي ، فرایندها1سازي و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعاتکند با پیادهمی
.امنیتی خود را متناسب با الزامات خویش، به نحو مطلوبی بهبود بخشند

سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات در سازمان، الزم پس از پیاده
تا از المللی بررسی شودها و الزامات این استاندارد بیناست انطباق آن با کنترل

کتاب . صل شودکارایی هر چه بهتر و بهبود مستمر این سیستم اطمینان حا
لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات است با هدف حاضر که چک

آشنایی ممیزان با فرایندهاي ممیزي این سیستم مدیریتی تدوین شده است و 
انطباق ISO/IEC 17021:20113و ISO 19011:20112با استانداردهاي 

. کامل دارد
خلی و شخص سوم هاي داتوان براي انجام ممیزياز این کتاب می

هاي درون سیستم مدیریت امنیت اطالعات یا هرگونه ارزیابی) صدور گواهی(
توانند از طریق ممیزان داخلی با استفاده از این کتاب می. سازمانی استفاده کرد

سازي فرایند خودارزیابی، وضعیت سیستم مدیریت امنیت اطالعات در حال پیاده
هاي شخص سوم، مورد انجام ممیزيدر سازمان مطبوع خویش را قبل از

1- Information Security Management System (ISMS)
2- Guidelines for auditing management systems
3- Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems
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13مقدمه

.ارزیابی قرار دهند
در پایان، از تمام ممیزان سیستم مدیریت امنیت اطالعات، کارشناسان 

کنم نظرها و پیشنهادهاي اصالحی یا امنیت و خوانندگان گرامی درخواست می
با اینجانب در میان گذارند Info@mvaezi.irتکمیلی خود را از طریق ایمیل 

.هاي بعدي این کتاب مد نظر قرار گیرداصالحتا در 

خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار

محمد مهدي واعظی نژاد
1395بهار 
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک16

لیست، کمک به ممیزان هدف از تدوین و انتشار عمومی این چک
سازي جهت بررسی صحیح میزان انطباق سیستم مدیریت امنیت اطالعات پیاده

ها و الزامات استاندارد هاي کشورمان با کنترلها و شرکتشده در سازمان
ISO/IEC 27001:2013فقط هزینه (ه مالی و همچنین صرف کمترین هزین

.هاي درون سازمانی استبراي انجام خودارزیابی!) خرید این کتاب
لیست، شود براي تکمیل بندهاي این چکاز ممیزان درخواست می

وقت کافی را اختصاص دهند و به بهترین وجه، بر اساس موارد مشاهده شده 
.پاسخ دهندهاطرفی و استقالل، به سؤالخود و با در نظر گرفتن اصول بی

مند، ابتدا الزم است ممیزان براي انجام یک ممیزي اصولی و قاعده
آمده است را با 1جدول -برنامه ممیزي که یک نمونه از آن در بخش صفر 

راهنمایی سازمان ممیزي شونده تکمیل کرده، سپس ضمن بررسی مستندات 
م مدیریت ، الزامات کلیدي سیست)2جدول -بخش اول (الزامی استاندارد 

آمده است را مورد ارزیابی قرار 3جدول -امنیت اطالعات که در بخش اول 
پس از این مراحل، چنانچه ). 1بررسی مستندات: ممیزي مرحله اول(دهند 

سازمان یا شرکت ممیزي شونده، به تشخیص سرممیز از شرایط الزم براي 
ISO/IECهاي کلیدي استاندارد ادامه ممیزي برخوردار باشد، کنترل

آمده است، مورد بررسی قرار 4جدول - که در بخش دوم 27001:2013
).2بازدید محلی: ممیزي مرحله دوم(گیرند می

پس از تکمیل تمامی جداول این کتاب و تأیید آن توسط سرممیز و نیز 
شناسایی شده، سازمان یا 4و جزئی3هاي اصلیسازي همه عدم انطباقبرطرف

داراي شرایط دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت شرکت ممیزي شونده 
این سیستم مدیریتی، 5تواند از طریق مراکز صدور گواهیاطالعات است و می

اقدام به درخواست ممیزي شخص سوم و صدور گواهی آن براي سازمان خود 
.کند

1- Document Reviwe
2- Site Visit
3- Major
4- Minor
5- Certification Body (CB)
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دومبخش 

ممیزي مرحله 
دوم یا بازدید 
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک62

هاي کلیدي پیوست الف استانداردکنترل
ISO/IECهاي کلیدي پوشش داده شده توسط استانداردکنترل

هدف کنترلی 35بند و 14کنترل است که در 114، مشتمل بر 27001:2013
ها شامل بندهاي زیر است که باید در بیانیه این کنترل. اندبندي شدهدسته

در صورت عدم . گذاري شودي درج شده و توسط مدیر ارشد صحهپذیرکاربست
رعایت هر یک از این موارد، ممیزي شونده داراي عدم انطباق جزئی بوده و بر 

:شودگیري می، تصمیم)ها(اساس نظر ممیز ارشد در خصوص آن عدم انطباق

هااهداف کنترلی و کنترل: پیوست الف
o هاي امنیت اطالعاتمشیخط: 5الف

هدایت مدیریت براي امنیت اطالعات : 1.5الف
o سازمان امنیت اطالعات: 6الف

 سازمان داخلی: 1.6الف
 هاي قابل حمل و دورکاريدستگاه: 2.6الف

o امنیت منابع انسانی: 7الف
 پیش از اشتغال: 1.7الف
 حین خدمت: 2.7الف
 خاتمه اشتغال یا تغییر شغل: 3.7الف

o هامدیریت دارایی: 8الف
 هامسئولیت دارایی: 1.8الف
 بندي اطالعاتطبقه: 2.8الف
 هااداره کردن رسانه: 3.8الف

o کنترل دسترسی: 9الف
 الزامات کسب و کار براي کنترل دسترسی: 1.9الف
 مدیریت دسترسی کاربر: 2.9الف
 هاي کاربرمسئولیت: 3.9الف
 کنترل دسترسی به سیستم و برنامه: 4.9الف

o نگاريرمز: 10الف
 هاي رمزنگاريکنترل: 1.10الف

o امنیت فیزیکی و محیطی: 11الف
 نواحی امن: 1.11الف
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63حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

 تجهیزات: 2.11الف
o امنیت عملیات: 12الف

 هاهاي عملیاتی و مسئولیترویه: 1.12الف
 حفاظت در برابر بدافزارها: 2.12الف
 گیريپشتیبان: 3.12الف
 نگاري و پایشواقعه: 4.12الف
 کنترل نرم افزارهاي عملیاتی: 5.12الف
 پذیري فنیمدیریت آسیب: 6.12الف
 هاي اطالعاتیمالحظات ممیزي سیستم: 7.12الف

o امنیت ارتباطات: 13الف
 مدیریت امنیت شبکه: 1.13الف
 انتقال اطالعات: 2.13الف

o اکتساب، توسعه و نگهداري از سیستم: 14الف
 ي اطالعاتیهاالزامات امنیتی سیستم: 1.14الف
 امنیت در فرایندهاي توسعه و پشتیبانی: 2.14الف
 هاي آزمونداده: 3.14الف

o روابط تأمین کنندگان: 15الف
 امنیت اطالعات در روابط با تأمین کنندگان: 1.15الف
 مدیریت تحویل خدمت تأمین کنندگان: 2.15الف

o مدیریت رخدادهاي امنیت اطالعات: 16الف
 و بهبود رخدادهاي امنیت اطالعاتمدیریت: 1.16الف

o جوانب امنیت اطالعات در مدیریت تداوم کسب و کار: 17الف
 تداوم امنیت اطالعات: 1.17الف
 هاافزونگی: 2.17الف

o انطباق: 18الف
 انطباق با الزامات قانونی و قراردادي: 1.18الف
 هاي امنیت اطالعاتبازنگري: 2.18الف

هاي مربوط به بندها و ي هر یک از کنترلهاي ممیزسؤال: 1تذکر
.آمده است4جدول -زیربندهاي باال، در همین بخش 
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک64

در بخش (3چنانچه به تشخیص سرممیز، پس از تکمیل جدول :2تذکر 
، سازمان یا شرکت ممیزي شونده از شرایط الزم براي ادامه ممیزي )اول

4یافته و نباید جدول برخوردار نباشد، فرایند ممیزي در این مرحله خاتمه 
. تکمیل شود
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65حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

خیلی لیست پس از تکمیل آن، به وضعیت این چک:یادآوري
.کندتغییر میمحرمانه
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک100

کنترل / د 
استاندارد

سؤال ممیزي

کنترل دسترسی9.الف

1.9.الف
دسترسیالزامات کسب و کار براي کنترل 

محدودسازي دسترسی به اطالعات و امکانات : هدف
.پردازش اطالعات

مشی کنترل دسترسیخط1.1.9.الف

02C01-01

مشی مدیریت کنترل دسترسی به خطیک آیا 
محدوده سازمانی، بر مبناي تجزیه و تحلیل 

هاي امنیتی هر نوع از مخاطرات کسب و نیازمندي
کار ایجاد شده است؟

05B01-01

مشی مدیریت کنترل دسترسی به شبکه آیا یک خط
هاي محلی، بر مبناي تجزیه و تحلیل نیازمندي

امنیتی هر نوع از مخاطرات کسب و کار ایجاد شده 
است؟

06C01-01

مشی مدیریت کنترل دسترسی ویژه به آیا یک خط
تجهیزات شبکه، بر مبناي تجزیه و تحلیل 

خاطرات کسب و هاي امنیتی هر نوع از منیازمندي
کار ایجاد شده است؟

07A01-01

مشی مدیریت کنترل دسترسی به آیا یک خط
هاي ها، بر مبناي تجزیه و تحلیل نیازمنديسیستم

امنیتی هر نوع از مخاطرات کسب و کار ایجاد شده 
است؟

09A01-01

ها مشی مدیریت کنترل دسترسی به دادهآیا یک خط
هاي و تحلیل نیازمنديو اطالعات، بر مبناي تجزیه 

امنیتی هر نوع از مخاطرات کسب و کار ایجاد شده 
است؟

Mvaezi.ir

.



101حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

کنترل دسترسی9.الف

1.9.الف
...الزامات کسب و کار براي کنترل 

طالعات محدودسازي دسترسی به ا: هدف
.و امکانات پردازش اطالعات

مشی کنترل دسترسیخط1.1.9.الف

02C01-01

مشی مدیریت حقوق دسترسی خطیک آیا 
به محدوده سازمانی، بر مبناي تجزیه و 

هاي امنیتی هر نوع از تحلیل نیازمندي
مخاطرات کسب و 

05B01-01

مشی مدیریت حقوق دسترسی آیا یک خط
ناي تجزیه و تحلیل به شبکه محلی، بر مب

هاي امنیتی هر نوع از مخاطرات نیازمندي
کسب و کار ایجاد 

06C01-01

مشی مدیریت حقوق دسترسی آیا یک خط
ویژه بر روي تجهیزات شبکه، بر مبناي 

هاي امنیتی هر تجزیه و تحلیل نیازمندي
نوع از 

07A01-01

مشی مدیریت حقوق دسترسی آیا یک خط
بناي تجزیه و تحلیل ها، بر مبه سیستم
هاي امنیتی هر نوع از مخاطرات نیازمندي

کسب و کار ایجاد 

09A01-01

مشی مدیریت حقوق دسترسی آیا یک خط
ها و اطالعات، بر مبناي تجزیه و به داده

هاي امنیتی هر نوع از تحلیل نیازمندي
مخاطرات کسب و 
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک102

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

ISO-9.1.1-01

مشی کنترل دسترسی، بر مبناي الزامات آیا یک خط
کسب و کار و اصول امنیتی، ایجاد، مدون و بازنگري 

شده است؟
هاي شبکهها و سرویسدسترسی به شبکه2.1.9.الف

01B02-05

آیا سندي براي تعریف قوانین کلی استفاده از منابع 
و تجهیزات ارتباطی ) شبکه، سرور و غیره(محاسباتی 

جود دارد؟و

ISO-9.1.2-01

هایی از شبکه که آیا کاربران فقط به شبکه و سرویس
برایشان مجاز است، دسترسی آنهامشخصاً استفاده از

دارند؟

2.9.الف

مدیریت دسترسی کاربر
حصول اطمینان از دسترسی کاربر مجاز شده و : هدف

ها و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به سیستم
.هاسرویس

ثبت و حذف کاربر1.2.9.فال

01C06-01
هایی براي استخدام رسمی و فسخ آن براي آیا رویه

افراد وجود دارد؟

01C06-02
ها مدیران و سلسله مراتب سازمانی را هم آیا این رویه

شود؟شامل می

01C06-03

کارمند، کاربر بیرونی (آیا یک شناسه یکتا به هر کاربر 
اطالعات سیستم دسترسی تواند به که می) و غیره

داشته باشد، اختصاص داده شده است؟

01C06-04

آیا حقوق دسترسی واگذار شده به کاربران در هنگام 
به ) رسانی و غیرهخدمات مشترك، پیام(استخدام 

هاي مربوطه رسیده است؟تأیید مالکان دارایی
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103حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق
)نشدهذکر موارد رعایت (

ISO-9.1.1-01

مشی کنترل دسترسی، بر آیا یک خط
مبناي الزامات کسب و کار و اصول 

امنیتی، ایجاد، مدون و بازنگري شده 
...و ها دسترسی به شبکه2.1.9.الف

01B02-05

آیا سندي براي تعریف قوانین استفاده از 
و ) ر و غیرهشبکه، سرو(منابع محاسباتی 

ارتباطی وجود دارد؟

ISO-9.1.2-01

هایی آیا کاربران فقط به شبکه و سرویس
آنهااز شبکه که مشخصاً استفاده از

برایشان مجاز است، 

2.9.الف

مدیریت دسترسی کاربر
حصول اطمینان از دسترسی کاربر : هدف

مجاز شده و جلوگیري از دسترسی 
.هاها و سرویسغیرمجاز به سیستم

ثبت و حذف کاربر1.2.9.الف

01C06-01
هایی براي استخدام رسمی و فسخ آیا رویه

آن براي افراد وجود دارد؟

01C06-02
ها شامل مدیران و سایر آیا این رویه

شود؟سلسله مراتب سازمانی هم می

01C06-03

کارمند، (آیا یک شناسه یکتا به هر کاربر 
تواند به که می) کاربر بیرونی و غیره

اطالعات سیستم دسترسی 

01C06-04

آیا حقوق دسترسی واگذار شده به کاربران 
خدمات مشترك، (در هنگام استخدام 

به تأیید ) رسانی و غیرهپیام
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک104

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

01C06-05

آیا تمام کاربران در هنگام استخدام، از حقوق 
) ان استخدام یا پس از آندر زم(دسترسی واگذار شده 

اند؟و وظایف خویش در این خصوص آگاه شده

01C06-06

اند هاي واگذاري حقوق دسترسی، کنترل شدهآیا رویه
هاي احتمالی، ثبت شده و در زمان کوتاهی و آیا نقص
شوند؟اصالح می

هاي استثنا در این خصوص که ممکن است از رویه
ود باید توسط تأخیر در پروسه استخدام ناشی ش

.مدیریت سازمان ممنوع شود

07A04-01
09A04-01

اي ها نیازمند شناسهآیا هر گونه دسترسی به سیستم
سیستم، به رسمیت شناخته شده آناست که توسط

باشد؟

09A04-02

آیا مطابقت مستقیم یا غیرمستقیم بین هر شناسه و 
فرد حقیقی وجود دارد؟ 

اي ار اجراي برنامههنگامی که یک برنامه خواست
دیگر یا یک درخواست سیستمی است، ممکن است 
برنامه به سیستم مورد نظري که در اصل، درخواست 

ارتباط بین درخواست، . را مطرح کرده، انتقال نیابد
شناسه و کاربر باید پس از این ماجرا قابل ردگیري 

.باقی بماند

07A04-03
09A04-03

ومی یا پیش فرض هاي کاربري عمآیا همه حساب
اند؟حذف شده

07A04-04
09A04-04

آیا پذیرش شناسه توسط سیستم، وابسته به احراز 
هویت آن شناسه است؟ 

مند الزم است روند انجام به منظور احراز هویت نظام
فرایندهاينظارت بر (ها این کار براي تمام زیرسیستم
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105حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ عدم انطباق شرح
)نشدهذکر موارد رعایت (

01C06-05

آیا تمام کاربران در هنگام استخدام، از 
در زمان (حقوق دسترسی واگذار شده 

و وظایف خود ) استخدام یا پس از آن

01C06-06

هاي واگذاري حقوق دسترسی، آیا رویه
هاي احتمالی، اند و آیا نقصکنترل شده

زمان محدودي اصالح ثبت شده و در 
شوند؟می

هاي استثنا در این خصوص که ممکن رویه

07A04-01
09A04-01

ها نیازمند آیا هر گونه دسترسی به سیستم
سیستم به آناي است که توسطشناسه

رسمیت شناخته شده 

09A04-02

آیا مطابقت مستقیم یا غیرمستقیم بین هر 
شناسه و فرد حقیقی وجود دارد؟ 

می که یک برنامه خواستار اجراي هنگا
اي دیگر یا یک درخواست سیستمی برنامه

است، ممکن است برنامه به سیستم مورد 
نظري که در اصل، درخواست را مطرح 

ارتباط بین درخواست، . کرده، انتقال نیابد
شناسه و کاربر باید پس از این ماجرا قابل 

07A04-03
09A04-03

عمومی یا هاي کاربريآیا همه حساب
اند؟پیش فرض حذف شده

07A04-04
09A04-04

آیا پذیرش شناسه توسط سیستم، وابسته 
به احراز هویت آن شناسه است؟ 

مند الزم است به منظور احراز هویت نظام
ها روند انجام این کار براي تمام زیرسیستم
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک106

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

، )دیریت پایگاه داده و غیرههاي ماز راه دور، سیستم
ها و براي همه هاي برنامهجهت تمام درخواست

هاي رزرو شده مسیرهاي دسترسی، از جمله پورت
.براي تعمیر و نگهداري از راه دور اجرا شده باشد

ISO-9.2.1-01

آیا یک رویه رسمی ثبت و حذف کاربر براي اعطا یا 
ها و خدماتلغو دسترسی کاربران به سیستم

اطالعاتی وجود دارد؟

ISO-9.2.1-02
آیا تمام کاربران، یک شناسه کاربري یکتا براي 

شان دارند؟استفاده شخصی

ISO-9.2.1-03
آیا یک فرایند مناسب احراز اصالت، به منظور اثبات 

سازي شده است؟هویت ادعا شده کاربر، ایجاد و پیاده
تأمین مجوز دسترسی کاربر2.2.9.الف

ISO-9.2.2-01

آیا یک رویه رسمی براي تأمین مجوز دسترسی 
کاربران، جهت اعطا یا لغو حقوق دسترسی به تمام 

سازي ها و خدمات اطالعاتی ایجاد و پیادهسیستم
شده است؟

مدیریت حق دسترسی ویژه3.2.9.الف

05B01-02

مشی مدیریت حق دسترسی ویژه که به تأیید آیا خط
، ایجاد شده و به طور مدیران مسئول رسیده است
گیرد؟منظم مورد بازنگري قرار می

05B02-03

آیا رویه اعطا، اصالح یا لغو مجوز دسترسی شبکه 
چه به صورت مستقیم یا از طریق (محلی به یک فرد 
شود؟ به شدت کنترل می) پروفایل آن شخص

یک کنترل سختگیرانه، نیازمند به رسمیت شناختن 
درخواست کننده ) نوع دیگرالکترونیکی یا (امضاي 

سازي نمایه نسبت داده شده به کاربران است که پیاده
سازي بسیاردر قالب جداول، در زمان انتقال و ذخیره
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107حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

ه هاي مدیریت پایگاه داداز راه دور، سیستم
- هاي برنامه، جهت تمام درخواست)و غیره

ها و براي همه مسیرهاي دسترسی، از 
هاي رزرو شده براي تعمیر و جمله پورت

ISO-9.2.1-01

آیا یک رویه رسمی ثبت و حذف کاربر 
براي اعطا یا لغو دسترسی کاربران به 

ها و خدمات اطالعاتی وجود دارد؟سیستم

ISO-9.2.1-02
ان، یک شناسه کاربري یکتا آیا تمام کاربر

شان دارند؟براي استفاده شخصی

ISO-9.2.1-03
آیا یک فرایند مناسب احراز اصالت، به 
منظور اثبات هویت ادعا شده کاربر، ایجاد 

تأمین مجوز دسترسی کاربر2.2.9.الف

ISO-9.2.2-01

آیا یک رویه رسمی براي تأمین مجوز 
و حقوق دسترسی کاربران، جهت اعطا یا لغ

ها و خدمات دسترسی به تمام سیستم
سازي اطالعاتی ایجاد و پیاده

مدیریت حق دسترسی ویژه3.2.9.الف

05B01-02

مشی مدیریت حق دسترسی ویژه آیا خط
که به تأیید مدیران مسئول رسیده است، 

ایجاد شده و به طور منظم مورد بازنگري 

05B02-03

مجوز آیا رویه اعطا، اصالح یا لغو 
چه به (دسترسی شبکه محلی به یک فرد 

صورت مستقیم یا از طریق پروفایل آن 
شود؟ به شدت کنترل می) شخص

یک کنترل سختگیرانه، نیازمند به رسمیت 
) الکترونیکی یا نوع دیگر(شناختن امضاي 
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک108

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

جود اي وامن باشد و یک کنترل دسترسی تقویت شده
داشته باشد که هر گونه تغییر یا تعدیل در این اسناد، 

.ثبت شده و حسابرسی شوند

06C01-03

ها به عنوان بخشی از عملیات شبکه، مرتبط آیا نمایه
مدیریت سیستم، مدیریت (با هر نوع فعالیتی 

هاي تجهیزات امنیتی، مدیریت شبکه، مدیریت رسانه
ایجاد ) یبان و غیرههاي پشتها و نسخهساز دادهذخیره

اند؟شده

06C01-07
08F01-05
11E01-05
12E01-05

آیا روند اعطا، اصالح یا ابطال حق دسترسی ویژه به 
شود؟یک فرد، به شدت کنترل می

یک کنترل سختگیرانه، نیازمند به رسمیت شناختن 
درخواست کننده ) الکترونیکی یا نوع دیگر(امضاي 

منظور اعطا یا تغییر است و یک کنترل دسترسی به 
چنین حقوقی را نیاز دارد و این که هر گونه اصالح 

.حقوق ویژه، ثبت شده و حسابرسی شود

07A01-02

هاي مختلف سیستم اطالعاتی آیا دسترسی به بخش
ها، هاي داده، سیستمهاي کاربردي، پایگاهبرنامه(

هاي شغلی که بر اساس نمایه) تجهیزات و غیره
شود ایف درون سازمانی را شامل میها یا وظنقش

هایی که حقوق دسترسی دارندگان آن نمایه را نمایه(
پذیر است؟، امکان)کندتعریف می

ممکن است » نمایه«در شرایط خاص، مفهوم : توجه
.جایگزین شود» گروه«با مفهوم 

07A02-03
09A02-03

اعطا، اصالح یا ابطال حق دسترسی به یک آیا روند
به صورت مستقیم یا از طریق نمایه آن چه(فرد 

شود؟، به شدت کنترل می)شخص
یک کنترل سختگیرانه، نیازمند به رسمیت شناختن 

درخواست کننده ) الکترونیکی یا نوع دیگر(امضاي 
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109حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

و یک کنترل دسترسی تقویت امن باشد 
اي وجود داشته باشد که هر گونه شده

تغییر یا تعدیل در این اسناد، ثبت شده و 

06C01-03

ها به عنوان بخشی از عملیات آیا نمایه
مدیریت (شبکه، مرتبط با هر نوع فعالیتی 

سیستم، مدیریت تجهیزات امنیتی، 
-هاي ذخیرهمدیریت شبکه، مدیریت رسانه

) هاي پشتیبان و غیرهها و نسخههساز داد

06C01-07
08F01-05
11E01-05
12E01-05

آیا روند اعطا، اصالح یا ابطال حق 
دسترسی ویژه به یک فرد، به شدت کنترل 

شود؟می
یک کنترل سختگیرانه، نیازمند به رسمیت 

) الکترونیکی یا نوع دیگر(شناختن امضاي 
درخواست کننده است و یک کنترل 

ی به منظور اعطا یا دسترس

07A01-02

هاي مختلف سیستم آیا دسترسی به بخش
هاي هاي کاربردي، پایگاهبرنامه(اطالعاتی 

بر ) ها، تجهیزات و غیرهداده، سیستم
ها یا هاي شغلی که نقشاساس پروفایل

شود وظایف درون سازمانی را شامل می
هایی که حقوق دسترسی پروفایل(

ل را دارندگان آن پروفای

07A02-03
09A02-03

اعطا، اصالح یا ابطال حق آیا روند
چه به صورت (دسترسی به یک فرد 

، به )مستقیم یا از طریق نمایه آن شخص
شود؟شدت کنترل می

یک کنترل سختگیرانه، نیازمند به رسمیت 
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک110

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

به کاربران سازي نمایه نسبت داده شده است که پیاده
سازي بسیار در قالب جداول، در زمان انتقال و ذخیره

اي وجود امن باشد و یک کنترل دسترسی تقویت شده
داشته باشد که هر گونه تغییر یا تعدیل در این اسناد، 

.ثبت شده و حسابرسی شود

08F01-01

هایی براي کارکنان عملیات فناوري آیا نمایه
مدیریت سیستم، (فعالیتی اطالعات، مرتبط با هر نوع 

مدیریت تجهیزات امنیتی، سیستم کنترلی، مدیریت 
هاي پشتیبان و ها و نسخهساز دادههاي ذخیرهرسانه
، تعریف شده است؟)غیره

09A01-02

هاي مرتبط هاي کاربردي و دادهآیا دسترسی به برنامه
ها یا هاي شغلی که نقشبا آنها، بر اساس نمایه

یک نمایه (شود زمانی را شامل میوظایف درون سا
حقوقی، امکان دسترسی براي دارندگان آن نمایه را 

پذیر است؟، امکان)کندتعریف می
ممکن است » نمایه«در شرایط خاص، مفهوم : توجه

.جایگزین شود» گروه«با مفهوم 

11E01-01

هاي براي کارکنان و کاربران عملیات آیا نمایه
کمک، (ط با هر نوع فعالیتی هاي کاري، مرتبایستگاه

، تعریف )اندازي، تعمیر و نگهداري و غیرهنصب و راه
شده است؟

12E01-01

هایی براي کارکنان عملیات ارتباطات، مرتبط آیا نمایه
مدیریت سیستم، مدیریت (با هر نوع فعالیتی 

هاي تجهیزات امنیتی، سیستم کنترلی، مدیریت رسانه
) هاي پشتیبان و غیرهها و نسخهساز دادهذخیره

تعریف شده است؟

ISO-9.2.3-01
آیا تخصیص و استفاده از حق دسترسی ویژه، محدود 

و کنترل شده است؟
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111حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

سازي نمایه نسبت داده شده است که پیاده
ر قالب جداول، در زمان انتقال به کاربران د

سازي بسیار امن باشد و یک و ذخیره
اي وجود کنترل دسترسی تقویت شده

داشته باشد که هر گونه تغییر یا تعدیل در 

08F01-01

هایی براي کارکنان عملیات آیا نمایه
فناوري اطالعات، مرتبط با هر نوع فعالیتی 

مدیریت سیستم، مدیریت تجهیزات (
-سیستم کنترلی، مدیریت رسانهامنیتی،

هاي ها و نسخهساز دادههاي ذخیره

09A01-02

هاي کاربردي و آیا دسترسی به برنامه
هاي مرتبط با آنها، بر اساس داده

ها یا وظایف هاي شغلی که نقشنمایه
یک (شود درون سازمانی را شامل می

نمایه حقوقی، امکان دسترسی براي 
، )کندتعریف میدارندگان آن نمایه را

پذیر است؟امکان

09A01-02

هاي کاربردي و آیا دسترسی به برنامه
هاي هاي مرتبط، بر اساس پروفایلداده

ها یا وظایف درون سازمانی شغلی که نقش
یک پرو(شود را شامل می

12E01-01

هایی براي کارکنان عملیات آیا نمایه
ارتباطات، مرتبط با هر نوع فعالیتی 

ریت سیستم، مدیریت تجهیزات مدی(
-امنیتی، سیستم کنترلی، مدیریت رسانه

هاي ها و نسخهساز دادههاي ذخیره

ISO-9.2.3-01
آیا تخصیص و استفاده از حق دسترسی 

ویژه، محدود و کنترل شده است؟
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک112

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

4.2.9.الف
مدیریت اطالعات محرمانه احراز هویت 

انکاربر

05B03-02
07A03-02
09A03-02
11B01-02

آیا فرایند تعریف یا اصالح اعتبارنامه یک کاربر، بر 
پایه قوانینی است که اعتبار اولیه آن را تضمین کند؟

حرف یا 8(داشتن طول کافی : در مورد کلمه عبور
ها، تغییر ، لزوم ترکیبی از انواع حروف و نویسه)بیشتر
، عدم امکان استفاده دوباره از )یک بار در ماه(مکرر 

هاي رمزهاي عبور قبلی، استفاده نکردن از کلمه
هاي استاندارد و ساده، ممنوع بودن استفاده از سیستم

.نام اشخاص، ترکیبی از نام کاربري، تاریخ و غیره
در مورد گواهینامه و احراز هویت بر اساس 

قابل ارزیابی نبودن فرایند: سازوکارهاي رمزنگاري
تولید کلید یا به طور عمومی ناشناخته بودن آن، کلید 

.با طول کافی و غیره

ISO-9.2.4-01
آیا تخصیص اطالعات محرمانه احراز هویت، از 

شود؟طریق یک فرایند رسمی مدیریتی کنترل می
بازنگري حقوق دسترسی کاربر5.2.9.الف

05B01-08
07A01-08
07A02-08
09A01-08

از ) حداقل یک بار در سال(ظمی آیا حسابرسی من
هاي ها و رویهحقوق دسترسی هر یک از نمایه

شود؟انجام میآنهامدیریتی 

05B02-04
07A02-04
09A02-04

مند براي به روز رسانی حقوق آیا یک فرایند نظام
، در )اعم از داخلی یا خارجی(دسترسی کارکنان 
وجود دارد؟آنهاهنگام خاتمه اشتغال 

05B02-05
07A02-05
09A02-05

مند براي به روز رسانی حقوق آیا یک فرایند نظام
وجود دارد آنهادسترسی کارکنان، در زمان تغییر شغل 

در هنگام خاتمه قرارداد کارکنان خارجی یا تغییر (
؟)شغل کارمندان داخلی
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113حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهکر موارد رعایت ذ(

4.2.9.الف
مدیریت اطالعات محرمانه احراز 

هویت کاربران

05B03-02
07A03-02
09A03-02
11B01-02

آیا فرایند تعریف یا اصالح اعتبارنامه یک 
کاربر، بر پایه قوانینی است که اعتبار ذاتی 

آن را تضمین کند؟
حرف یا 8(طول کافی : در مورد کلمه عبور

لزوم ترکیبی از انواع حروف و ، )بیشتر
، عدم )یک بار در ماه(ها، تغییر مکرر نویسه

امکان استفاده دوباره از رمزهاي عبور 
هاي ساده، قبلی، استفاده نکردن از کلمه

هاي ممنوع بودن استفاده از سیستم
استاندارد و نام اشخاص، ترکیبی از نام 

.کاربري، تاریخ و غیره
حراز هویت بر در مورد گواهینامه و ا

ISO-9.2.4-01
آیا تخصیص اطالعات محرمانه احراز 

هویت، از طریق یک فرایند رسمی 
بازنگري حقوق دسترسی کاربر5.2.9.الف

05B01-08
07A01-08
07A02-08
09A01-08

حداقل یک بار در (آیا حسابرسی منظمی 
ها از حقوق دسترسی هر یک از نمایه) سال

شود؟آنها انجام میهاي مدیریتی و رویه

05B02-04
07A02-04
09A02-04

مند براي به روز رسانی آیا یک فرایند نظام
اعم از داخلی یا (حقوق دسترسی کارکنان 

، در هنگام خاتمه اشتغال آنها )خارجی

05B02-05
07A02-05
09A02-05

مند براي به روز رسانی آیا یک فرایند نظام
ان تغییر حقوق دسترسی کارکنان، در زم

در هنگام خاتمه (شغل آنها وجود دارد 
قرارداد کارکنان خارجی یا تغییر شغل کا
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک114

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

05B02-07

از ) حداقل یک بار در سال(آیا حسابرسی منظمی 
حقوق دسترسی کارکنان و سایر کاربران، به شبکه 

شود؟محلی انجام می

06C01-08

مند براي حذف حقوق مدیریتی، د نظامآیا یک فراین
در هنگام خاتمه اشتغال یا تغییر شغل کارکنان وجود 

دارد؟

06C01-09
از ) حداقل یک بار در سال(آیا حسابرسی منظمی 

شود؟تمام حقوق مدیریتی اختصاص یافته انجام می

06C02-07
هایی که حقوق آیا حسابرسی منظمی از نمایه

شود؟میمدیریتی دارند، انجام

08F01-06
11E01-06

مند براي حذف حقوق ویژه، در آیا یک فرایند نظام
هنگام خاتمه اشتغال یا تغییر شغل کارکنان عملیات 

فناوري اطالعات وجود دارد؟
08F01-07
11E01-07
12E01-08

از ) حداقل یک بار در سال(آیا حسابرسی منظمی 
شود؟تمام حقوق ویژه نسبت داده شده انجام می

08F02-06
هایی که حقوق ویژه و آیا حسابرسی منظمی از نمایه

شود؟مؤثري دارند، انجام می

09A02-08

از ) حداقل یک بار در سال(آیا حسابرسی منظمی 
ها و مجوزهاي اعطا شده به تمام کاربران و نمایه
شود؟انجام میآنهاهاي مدیریتی رویه

12E01-06

براي حذف حقوق ویژه، در مندآیا یک فرایند نظام
هنگام خاتمه اشتغال کارکنان عملیات ارتباط از راه 

دور وجود دارد؟

12E01-07

مند براي حذف حقوق ویژه، در آیا یک فرایند نظام
هنگام تغییر شغل کارکنان عملیات ارتباط از راه دور 

وجود دارد؟
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115حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ طباق شرح عدم ان
)نشدهذکر موارد رعایت (

05B01-08
07A02-08

حداقل یک بار در (آیا حسابرسی منظمی 
از حقوق دسترسی هر یک از ) سال

آنهاهاي مدیریتیها و رویهپروفایل

05B02-04

مند براي به روز رسانی آیا یک فرایند نظام
حقوق دسترسی کارکنان داخلی در زمان 

آنهالخاتمه اشتغا

05B02-05

مند براي به روز رسانی آیا یک فرایند نظام
حقوق دسترسی کارکنان در زمان تغییر 

در هنگام خاتمه (وجود دارد آنهاشغل
قرارداد کارکنان خارجی 

08F01-06
11E01-06

مند براي حذف حقوق آیا یک فرایند نظام
ویژه، در هنگام خاتمه اشتغال یا تغییر 

عملیات فناوري اطالعات شغل کارکنان 
08F01-07
11E01-07
12E01-08

حداقل یک بار در (آیا حسابرسی منظمی 
از تمام حقوق ویژه نسبت داده شده ) سال

08F02-06
هایی که آیا حسابرسی منظمی از نمایه

شود؟حقوق ویژه و مؤثري دارند، انجام می

09A02-08

حداقل یک بار در (آیا حسابرسی منظمی 
ها و مجوزهاي اعطا شده به از نمایه) سال

هاي مدیریتی آنها تمام کاربران و رویه

12E01-06

مند براي حذف حقوق آیا یک فرایند نظام
ویژه، در هنگام خاتمه اشتغال کارکنان 

عملیات ارتباط از راه دور وجود دارد؟

12E01-07

مند براي حذف حقوق آیا یک فرایند نظام
غییر شغل کارکنان ویژه، در هنگام ت

عملیات ارتباط از راه دور وجود دارد؟
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک116

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

ISO-9.2.5-01

آیا مدیریت، حقوق دسترسی کاربران را با استفاده از 
هاي زمانی منظم یک فرایند رسمی، در فاصله

کند؟بازنگري می
حذف یا اصالح حقوق دسترسی6.2.9.الف

01B01-10

براي حذف یا ) یا سندي معادل آن(یا یک رویه آ
هاي سیستم اصالح حقوق دسترسی به همه قسمت

اطالعاتی وجود دارد؟

ISO-9.2.6-01

آیا حقوق دسترسی تمام کارکنان، پیمانکاران و 
کاربران شخص سوم به اطالعات و امکانات پردازش 

-اطالعات، به محض خاتمه اشتغال، قرارداد یا توافق
ان حذف شده یا در صورت تغییر وضعیت، شنامه

شود؟اصالح می

3.9.الف
هاي کاربرمسئولیت

پاسخگو بودن کاربران در برابر حفاظت از : هدف
.اطالعات احراز هویت خود

استفاده از اطالعات محرمانه احراز هویت1.3.9.الف

01B01-02

هاي کارکنان در آیا سندي که وظایف و مسئولیت
اده و حفاظت از ابزارهاي احراز هویت خصوص استف

، )هاي رمزيعالمت(ها کلمه عبور، کلیدها، توکن(
را مشخص کند، تدوین شده است؟) ها و غیرهنشانه

ISO-9.3.1-01

آیا کاربران در انتخاب و استفاده از اطالعات محرمانه 
هاي امنیتی صحیحی که به آن احراز هویت، از شیوه

کنند؟میاند، پیرويملزم شده

4.9.الف
کنترل دسترسی به سیستم و برنامه

ها و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به سیستم: هدف
.هابرنامه
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117حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

ISO-9.2.5-01

آیا مدیریت، حقوق دسترسی کاربران را با 
تفاده از یک فرایند رسمی، در اس

هاي زمانی منظم بازنگري فاصله
حذف یا اصالح حقوق دسترسی6.2.9.الف

01B01-10

براي ) یا سندي معادل آن(آیا یک رویه 
حذف یا اصالح حقوق دسترسی به همه 

هاي سیستم اطالعاتی قسمت

ISO-9.2.6-01

آیا حقوق دسترسی تمام کارکنان، 
ربران شخص سوم به پیمانکاران و کا

اطالعات و امکانات پردازش اطالعات، به 
- محض خاتمه اشتغال، قرارداد یا توافق

شان حذف شده یا در صورت نامه

3.9.الف
هاي کاربرمسئولیت

پاسخگو بودن کاربران در برابر : هدف
.حفاظت از اطالعات احراز هویت خود

...استفاده از اطالعات محرمانه 1.3.9.الف

01B01-02

هاي آیا سندي که وظایف و مسئولیت
کارکنان در خصوص استفاده و حفاظت از 

کلمه عبور، کلیدها، (ابزارهاي احراز هویت 
ها و ، نشانه)هاي رمزيعالمت(ها توکن

ISO-9.3.1-01

آیا کاربران در انتخاب و استفاده از 
اطالعات محرمانه احراز هویت، از 

که به آن ملزم هاي امنیتی صحیحیشیوه

4.9.الف
...کنترل دسترسی به سیستم و 

جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به : هدف
.هاها و برنامهسیستم
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک118

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

محدودیت دسترسی به اطالعات1.4.9.الف

09A01-02

هاي مرتبط هاي کاربردي و دادهآیا دسترسی به برنامه
ها یا هاي شغلی که نقشاساس نمایهبا آنها، بر

یک نمایه (شود وظایف درون سازمانی را شامل می
حقوقی، امکان دسترسی براي دارندگان آن نمایه را 

پذیر است؟، امکان)کندتعریف می
ممکن است » نمایه«در شرایط خاص، مفهوم : توجه

.جایگزین شود» گروه«با مفهوم 

09A02-01

هاي دسترسی به برنامهآیا رویه اعطاي مجوز
در (کاربردي، نیاز به مجوز رسمی از مدیریت ارشد 

دارد؟) یک سطح اعتبار باال

09A02-02
آیا مجوزها تنها به عنوان یک کارکرد از نمایه، فقط 

شود؟براي افراد مربوطه صادر می

09A04-01

اي ها نیازمند شناسهآیا هر گونه دسترسی به سیستم
سیستم، به رسمیت شناخته شده آناست که توسط

باشد؟

09A04-02

آیا مطابقت مستقیم یا غیرمستقیم بین هر شناسه و 
فرد حقیقی وجود دارد؟ 

اي هنگامی که یک برنامه خواستار اجراي برنامه
دیگر یا یک درخواست سیستمی است، ممکن است 
برنامه به سیستم مورد نظري که در اصل، درخواست 

ارتباط بین درخواست، . نتقال نیابدرا مطرح کرده، ا
شناسه و کاربر باید پس از این ماجرا قابل ردگیري 

.باقی بماند

09A04-07

هاي کاربردي که بتواند آیا کنترل دسترسی به برنامه
امکان مشاهده و دسترسی به اطالعات بسیار حساس 

را محدود کند، انجام شده است؟
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119حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهعایت ذکر موارد ر(

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

محدودیت دسترسی به اطالعات1.4.9.الف

09A01-02

هاي کاربردي و آیا دسترسی به برنامه
هاي هاي مرتبط، بر اساس پروفایلداده

ها یا وظایف درون سازمانی شغلی که نقش
یک پروفایل حقوقی، (شود را شامل می

دسترسی براي دارندگان آن امکان 
پذیر ، امکان)کندپروفایل را تعریف می

است؟

09A02-01

اعطاي مجوز دسترسی به آیا رویه
هاي کاربردي، نیاز به مجوز رسمی برنامه

در یک سطح (از مدیریت ارشد 

09A02-02
آیا مجوزها تنها به عنوان یک کارکرد از 

پروفایل، فقط براي افراد نام برده 

09A04-01
ها نیازمند آیا هر گونه دسترسی به سیستم

سیستم، به آناي است که توسطشناسه
آیا مطابقت مستقیم یا غیرمستقیم بین هر 

شناسه و فرد حقیقی وجود دارد؟ 
هنگامی که یک برنامه خواستار اجراي 

اي دیگر یا یک درخواست سیستمی برنامه
است، ممکن است برنامه به سیستم مورد

نظري که در اصل، درخواست را مطرح 
کرده، انتقال 

ارتباط بین درخواست، . نیابد

09A04-07

هاي کاربردي آیا کنترل دسترسی به برنامه
که بتواند امکان مشاهده و دسترسی به 
اطالعات بسیار حساس را محدود کند، 

انجام شده است؟
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک120

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

ISO-9.4.1-01

آیا دسترسی کاربران و کارکنان پشتیبانی کننده به 
هاي کاربردي، مطابق اطالعات و کارکردهاي سیستم

مشی کنترل دسترسی، محدود شده است؟با خط
هاي ورود امنرویه2.4.9.الف

07A03-03

آیا فرایند ارایه رمز عبور به کاربران، امنیت آن را 
کند؟ تضمین می

. همیشه یک نقطه ضعف استاستفاده از رمز عبور
تنها فرایندي که اطالعات قابل مشاهده را افشا 

کارت (کند استفاده از یک شیء حاوي راز نمی
یا وارد کردن یک کد عبور که در هر لحظه ) هوشمند

یا استفاده از ) امنکارت رمزدار(کند تغییر می
.سنجی استهاي زیستویژگی

07A03-04

ستم، امن است؟ آیا فرایند ورود به سی
اي باشد که قبل از ورود امن به سیستم باید به گونه

وارد کردن رمز عبور، هیچ گونه اطالعاتی را نمایش 
ندهد، تاریخ و زمان آخرین اتصال را نشان دهد، 

هاي ناموفق احتمالی را به کاربر تالش براي ورود
.اطالع دهد و غیره

07A03-05

استفاده از اعتبارنامه به آیا سازوکارهایی براي حفظ و 
یا توسط تجهیزات، به نمایندگی از (وسیله کاربران 

اي، وجود دارد یا توسط سیستم مربوطه) کاربران
شود؟ ایمنی و صحت این اعتبارنامه تضمین می

رمز عبور باید به صورت رمز شده، ذخیره شود و 
اي قبل از دسترسی کاربر، ایجاد کنترل دسترسی اولیه

.شدشده با
هاي در مورد احراز هویت با استفاده از روش

رمزنگاري، سازوکار آن باید توسط یک سازمان که به 
.رسمیت شناخته شده است، ارایه شود
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121حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

ISO-9.4.1-01

نان پشتیبانی آیا دسترسی کاربران و کارک
کننده به اطالعات و کارکردهاي 

مشی هاي کاربردي، مطابق با خطسیستم
هاي ورود امنرویه2.4.9.الف

07A03-03

آیا فرایند ارایه رمز عبور به کاربران، امنیت 
کند؟ آن را تضمین می

استفاده از رمز عبور همیشه یک نقطه 
تنها فرایندي که اطالعات . ضعف است

کند استفاده از شاهده را افشا نمیقابل م
یا ) کارت هوشمند(یک شیء حاوي راز 

وارد کردن یک کد عبور که در هر لحظه 
یا استفاده ) امنکارت رمزدار(کند تغییر می

07A03-04

آیا فرایند ورود به سیستم، امن است؟ 
اي باشد ورود امن به سیستم باید به گونه

ر، هیچ گونه که قبل از وارد کردن رمز عبو
اطالعاتی را نمایش ندهد، تاریخ و زمان 
آخرین اتصال را نشان دهد، تالش براي 

هاي ناموفق احتمالی را به کاربر ورود

07A03-05

آیا سازوکارهایی براي حفظ و استفاده از 
یا توسط (اعتبارنامه به وسیله کاربران 

وجود ) تجهیزات، به نمایندگی از کاربران
اي، ایمنی و سیستم مربوطهدارد یا توسط

شود؟ صحت این اعتبارنامه تضمین می
رمز عبور باید به صورت رمز شده، ذخیره 

اي قبل از شود و کنترل دسترسی اولیه
.دسترسی کاربر، ایجاد شده باشد

در مورد احراز هویت با استفاده از 
هاي رمزنگاري، سازوکار آن باید روش
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک122

کنترل / بند 
استاندارد

ال ممیزيسؤ

07A03-06

آیا سازوکار مورد استفاده براي انتقال اعتبارنامه بین 
کاربران و تجهیزات مربوطه، ایمنی و صحت این 

کند؟ اعتبارنامه را تضمین می
کلمه عبور باید در هنگام انتقال، رمزنگاري شده یا از 
الگوریتمی که از یک متغیر در هر انتقال استفاده 

.ودکند، استفاده شمی
هاي در مورد احراز هویت با استفاده از روش

رمزنگاري، سازوکار آن باید توسط یک سازمان که به 
.رسمیت شناخته شده است، ارایه شود

07A03-07

در مواقعی که چندین بار تالش براي رمزگشایی با 
شود، آیا یک فرایند خودکار وجود شکست مواجه می

، باطل کند یا دارد که آن شناسه را به طور موقت
رایانه کاربر را غیرفعال کرده یا روند احراز هویت را 
کندتر کند تا از هر گونه روال خودکار براي اتصال 

جلوگیري شود؟

07A04-06
09A04-06

آیا در صورت عدم وجود ترافیک بعد از یک مدت 
سازي خودکار نشست کاربر زمان تعریف شده، باطل

، نیاز به شناسایی و شود و در این صورتانجام می
احراز هویت دوباره آن کاربر وجود دارد؟

07A01-04

همچون (هاي زمان کاري ها محدودیتآیا در نمایه
هاي روزانه در تقویم کاري، ساعت در روز، دوره

تعریف ) تعطیالت آخر هفته، تعطیالت رسمی و غیره
شده است؟

07A01-05

ه شده به آنها، ها و حقوق دسترسی نسبت دادآیا نمایه
به عنوان تابعی از عملکرد افراد، توسط مالکان 
اطالعات و مأمور امنیت اطالعات سازمان تأیید شده 

است؟
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123حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

07A03-04

آیا فرایند ورود به سیستم، امن است؟ 
اي باشد من به سیستم باید به گونهورود ا

که قبل از وارد کردن رمز عبور، هیچ گونه 
اطالعاتی را نمایش ندهد، تاریخ و زمان 
آخرین اتصال را نشان دهد، تالش براي 

هاي ناموفق احتمالی را به کاربر ورود

07A03-05

آیا سازوکارهایی براي حفظ و استفاده از 
یا توسط (اعتبارنامه به وسیله کاربران

وجود ) تجهیزات، به نمایندگی از کاربران
اي، ایمنی و دارد یا توسط سیستم مربوطه

شود؟ صحت این اعتبارنامه تضمین می
رمز عبور باید به صورت رمز شده، ذخیره 

اي قبل از شود و کنترل دسترسی اولیه
.دسترسی کاربر، ایجاد شده باشد

در مورد احراز هویت با استفاده از 
هاي رمزنگاري، سازوکار آن باید وشر

07A03-06

آیا سازوکار مورد استفاده براي انتقال 
اعتبارنامه بین کاربران و تجهیزات 
مربوطه، ایمنی و صحت این اعتبارنامه را 

کند؟ تضمین می
کلمه عبور باید در هنگام انتقال، رمزنگاري 
شده یا از الگوریتمی که از یک متغیر در 

.کند، استفاده شوداستفاده میهر انتقال 
در مورد احراز هویت با استفاده از 

هاي رمزنگاري، سازوکار آن باید روش
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک124

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

09A01-04

ها، امکان تعریف آیا در حقوق دسترسی نمایه
همچون ساعت در (اي هاي زمانی و دورهمحدودیت
ویم کاري، تعطیالت آخر هاي روزانه در تقروز، دوره

وجود دارد؟) هفته، تعطیالت رسمی و غیره

09A04-05
آیا امکان بازبینی روند احراز هویت در طول یک 

هاي حساس وجود دارد؟نشست، براي تراکنش

ISO-9.4.2-01

ها، در صورت الزام ها و برنامهآیا دسترسی به سیستم
مشی کنترل دسترسی، از طریق یک رویه در خط

ورود امن، کنترل شده است؟
سیستم مدیریت کلمه عبور3.4.9.الف

07A03-01
09A03-01

آیا روند توزیع یا اصالح اعتبارنامه کاربران تضمین 
کند که تنها دارندگان یک شناسه، اجازه دسترسی می

مثالً ارتباطات اولیه محرمانه، تغییر (به آن را دارند 
؟)هرمز عبور تحت کنترل کاربر و غیر

07A03-02

آیا فرایند تعریف یا اصالح اعتبارنامه یک کاربر، بر 
پایه قوانینی است که اعتبار اولیه آن را تضمین کند؟

حرف یا 8(داشتن طول کافی : در مورد کلمه عبور
ها، تغییر ، لزوم ترکیبی از انواع حروف و نویسه)بیشتر
از ، عدم امکان استفاده دوباره)یک بار در ماه(مکرر 

هاي رمزهاي عبور قبلی، استفاده نکردن از کلمه
هاي استاندارد و ساده، ممنوع بودن استفاده از سیستم

.نام اشخاص، ترکیبی از نام کاربري، تاریخ و غیره
در مورد گواهینامه و احراز هویت بر اساس 

قابل ارزیابی نبودن فرایند : سازوکارهاي رمزنگاري
ی ناشناخته بودن آن، کلید تولید کلید یا به طور عموم

.با طول کافی و غیره
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125حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

09A01-04

ها، امکان آیا در حقوق دسترسی نمایه
اي هاي زمانی و دورهتعریف محدودیت

هاي روزانه همچون ساعت در روز، دوره(
ر تقویم کاري، تعطیالت آخر هفته، د

09A04-05
آیا امکان بازبینی روند احراز هویت در 

هاي طول یک نشست، براي تراکنش

ISO-9.4.2-01

ها، در ها و برنامهآیا دسترسی به سیستم
مشی کنترل دسترسی، صورت الزام در خط

از طریق یک رویه ورود امن، کنترل شده 
یت کلمه عبورسیستم مدیر3.4.9.الف

07A03-01
09A03-01

آیا روند توزیع یا اصالح اعتبارنامه کاربران 
کند که تنها دارندگان یک تضمین می

شناسه، اجازه دسترسی به آن را دارند 
مثالً ارتباطات اولیه محرمانه، تغییر رمز (

07A03-02

آیا فرایند تعریف یا اصالح اعتبارنامه یک 
ی است که اعتبار اولیه کاربر، بر پایه قوانین
آن را تضمین کند؟
8(داشتن طول کافی : در مورد کلمه عبور

، لزوم ترکیبی از انواع )حرف یا بیشتر
یک بار در (ها، تغییر مکرر حروف و نویسه

، عدم امکان استفاده دوباره از رمزهاي )ماه
هاي عبور قبلی، استفاده نکردن از کلمه

هاي سیستمساده، ممنوع بودن استفاده از
استاندارد و نام اشخاص، ترکیبی از نام 

.کاربري، تاریخ و غیره
در مورد گواهینامه و احراز هویت بر اساس 

قابل ارزیابی نبو: سازوکارهاي رمزنگاري
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک126

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

07A03-03

آیا فرایند ارایه رمز عبور به کاربران، امنیت آن را 
کند؟تضمین می

. استفاده از رمز عبور، همیشه یک نقطه ضعف است
تنها فرایندي که اطالعات قابل مشاهده را افشا 

کارت (کند استفاده از یک شیء حاوي راز نمی
یا وارد کردن یک کد عبور که در هر لحظه ) هوشمند

یا استفاده از ) امنکارت رمزدار(کند تغییر می
.سنجی استهاي زیستویژگی

07A03-04

آیا فرایند ورود به سیستم، امن است؟ 
اي باشد که قبل از ورود امن به سیستم باید به گونه

وارد کردن رمز عبور، هیچ گونه اطالعاتی را نمایش 
ندهد، تاریخ و زمان آخرین اتصال را نشان دهد، 

هاي ناموفق احتمالی را به کاربر تالش براي ورود
.اطالع دهد و غیره

07A03-05
09A03-04

آیا سازوکارهایی براي حفظ و استفاده از اعتبارنامه 
یا توسط تجهیزات، به نمایندگی از (توسط کاربران 

اي، وجود دارد یا توسط سیستم مربوطه) کاربران
شود؟ ایمنی و صحت این اعتبارنامه تضمین می

رمز عبور باید به صورت رمز شده، ذخیره شود و 
دسترسی کاربر، ایجاد اي قبل ازکنترل دسترسی اولیه

.شده باشد
هاي در مورد احراز هویت با استفاده از روش

رمزنگاري، سازوکار آن باید توسط یک سازمان که به 
.رسمیت شناخته شده است، ارایه شود

07A03-06
09A03-05

آیا سازوکار مورد استفاده براي انتقال اعتبارنامه بین 
صحت این کاربران و تجهیزات مربوطه، ایمنی و

کند؟ اعتبارنامه را تضمین می
کلمه عبور باید در هنگام انتقال، رمزنگاري شده یا از 
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127حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

07A03-03

آیا فرایند ارایه رمز عبور به کاربران، امنیت 
کند؟ آن را تضمین می

استفاده از رمز عبور، همیشه یک نقطه 
تنها فرایندي که اطالعات . ضعف است

کند استفاده از قابل مشاهده را افشا نمی
یا ) کارت هوشمند(یک شیء حاوي راز 

وارد کردن یک کد عبور که در هر لحظه 

07A03-04

آیا فرایند ورود به سیستم، امن است؟ 
ي باشد اورود امن به سیستم باید به گونه

که قبل از وارد کردن رمز عبور، هیچ گونه 
اطالعاتی را نمایش ندهد، تاریخ و زمان 
آخرین اتصال را نشان دهد، تالش براي 

هاي ناموفق احتمالی را به کاربر ورود

07A03-05
09A03-04

آیا سازوکارهایی براي حفظ و استفاده از 
یا توسط (اعتبارنامه توسط کاربران 

وجود ) نمایندگی از کاربرانتجهیزات، به
اي، ایمنی و دارد یا توسط سیستم مربوطه

شود؟ صحت این اعتبارنامه تضمین می
رمز عبور باید به صورت رمز شده، ذخیره 

اي قبل از شود و کنترل دسترسی اولیه
.دسترسی کاربر، ایجاد شده باشد

در مورد احراز هویت با استفاده از 
کار آن باید هاي رمزنگاري، سازوروش

07A03-03

آیا فرایند ارایه رمز عبور به کاربران، امنیت 
کند؟ آن را تضمین می

استفاده از رمز عبور همیشه یک نقطه 
تنها فرایندي که اطالعات ق. ضعف است
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک128

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

الگوریتمی که از یک متغیر در هر انتقال استفاده 
.شودکند، استفاده می

هاي در مورد احراز هویت با استفاده از روش
رمزنگاري، سازوکار آن باید توسط یک سازمان که به 

.رسمیت شناخته شده است، ارایه شود
هاي در مورد احراز هویت با استفاده از روش

رمزنگاري، سازوکار آن باید توسط یک سازمان که به 
.رسمیت شناخته شده است، ارایه شود

07A03-07
09A03-06

در مواقعی که چندین بار تالش براي رمزگشایی با 
شود، آیا یک فرایند خودکار وجود شکست مواجه می

دارد که آن شناسه را به طور موقت، باطل کند یا 
رایانه کاربر را غیرفعال کرده یا روند احراز هویت را 
کندتر کند تا از هر گونه روال خودکار براي اتصال 

جلوگیري شود؟

07A03-08
09A03-07

اي آیا در صورت تغییر یا فراموشی رمز عبور، رویه
وجود دارد که به کاربر اجازه دهد حساب کاربري خود 

را سریعاً غیرفعال کند؟

07A03-09
09A03-08

اي آیا در صورت تغییر یا فراموشی رمز عبور، رویه
وجود دارد که به کاربر اجازه دهد نقش مؤثري در 

اسه کاربري خود داشته باشد؟کنترل شن

09A03-02

آیا فرایند تعریف یا اصالح اعتبارنامه یک کاربر، بر 
پایه قوانینی است که اعتبار اولیه آن را تضمین کند؟

حرف یا 8(داشتن طول کافی : در مورد کلمه عبور
ها، تغییر ، لزوم ترکیبی از انواع حروف و نویسه)بیشتر
دم امکان استفاده دوباره از ، ع)یک بار در ماه(مکرر 

هاي رمزهاي عبور قبلی، استفاده نکردن از کلمه
هاي استاندارد و ساده، ممنوع بودن استفاده از سیستم

.نام اشخاص، ترکیبی از نام کاربري، تاریخ و غیره
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129حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)دهنشذکر موارد رعایت (

الگوریتمی که از یک متغیر در هر انتقال 
.کند، استفاده شوداستفاده می

در مورد احراز هویت با استفاده از 
هاي رمزنگاري، سازوکار آن باید روش

توسط یک سازمان که به رسمیت شناخته 
.شده است، ارایه شود

در مورد احراز هویت با استفاده از 
باید هاي رمزنگاري، سازوکار آن روش

07A03-07
09A03-06

در مواقعی که چندین بار تالش براي 
شود، آیا رمزگشایی با شکست مواجه می

یک فرایند خودکار وجود دارد که آن 
شناسه را به طور موقت، باطل کند یا رایانه 
کاربر را غیرفعال کرده یا روند احراز هویت 

را کندتر کند تا از هر گونه روال خودکار 

07A03-08
09A03-07

آیا در صورت تغییر یا فراموشی رمز عبور، 
اي وجود دارد که به کاربر اجازه دهد رویه

حساب کاربري خود را سریعاً غیرفعال 

07A03-09
09A03-08

آیا در صورت تغییر یا فراموشی رمز عبور، 
اي وجود دارد که به کاربر اجازه دهد رویه

نقش مؤثري در کنترل شناسه کاربري 

09A03-02

آیا فرایند تعریف یا اصالح اعتبارنامه یک 
کاربر، بر پایه قوانینی است که اعتبار اولیه 

آن را تضمین کند؟
8(داشتن طول کافی : در مورد کلمه عبور

، لزوم ترکیبی از انواع )حرف یا بیشتر
یک بار در (ها، تغییر مکرر حروف و نویسه

رمزهاي ، عدم امکان استفاده دوباره از )ماه
هاي عبور قبلی، استفاده نکردن از کلمه
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک130

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

در مورد گواهینامه و احراز هویت بر اساس 
قابل ارزیابی نبودن فرایند: سازوکارهاي رمزنگاري

تولید کلید یا به طور عمومی ناشناخته بودن آن، کلید 
.با طول کافی و غیره

09A03-03

ند ارایه اعتبارنامه توسط کاربران، امنیت آن را آیا فرای
کند؟تضمین می

. استفاده از رمز عبور، همیشه یک نقطه ضعف است
تنها فرایندي که اطالعات قابل مشاهده را افشا 

کارت (کند استفاده از یک شیء حاوي راز نمی
یا وارد کردن یک کد عبور که در هر لحظه ) هوشمند

یا استفاده از ) امنزدارکارت رم(کند تغییر می
.سنجی استهاي زیستویژگی

ISO-9.4.3-01
آیا سیستم مدیریت کلمه عبور، تعاملی بوده و کیفیت 

کند؟کلمات عبور را تضمین می
هاي کمکی ویژهاستفاده از برنامه4.4.9.الف

08A02-03

مانند (هاي حساس سیستم آیا تمام ابزارها و قابلیت
سی، مدیریت پیکربندي، مدیریت حقوق دستر

هاي فعال آماده به برداري، سیستمگیري، کپیپشتیبان
به ) کار در صورت خرابی تجهیزات اصلی و غیره

صورت جامعی حسابرسی شده و به طور جداگانه براي 
ها تعریف شده است؟هر یک از نمایه

08A02-04

هاي سودمند آیا امکان استفاده از ابزارها و قابلیت
، فقط براي دارندگان نمایه خاصی و پس از مربوطه

توسط کارت هوشمند یا کارت (احراز هویت قوي آن 
شود؟فراهم می) رمزدار

08A02-05
آیا ایجاد یا اضافه کردن ابزار و امکانات جدید، بدون 

داشتن مجوز رسمی ممنوع است؟
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131حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

بهبودفرصت/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

در مورد گواهینامه و احراز هویت بر اساس 
قابل ارزیابی : سازوکارهاي رمزنگاري

نبودن فرایند تولید کلید یا به طور عمومی 
ناشناخته بودن آن، کلید با طول کافی و 

09A03-03

آیا فرایند ارایه اعتبارنامه توسط کاربران، 
کند؟امنیت آن را تضمین می

استفاده از رمز عبور، همیشه یک نقطه 
تنها فرایندي که اطالعات . ضعف است

کند استفاده از قابل مشاهده را افشا نمی
یا ) کارت هوشمند(یک شیء حاوي راز 

وارد کردن یک کد عبور که در هر لحظه 
یا استفاده ) امنکارت رمزدار(کند تغییر می

ISO-9.4.3-01
مه عبور، تعاملی آیا سیستم مدیریت کل

بوده و کیفیت کلمات عبور را تضمین 
هاي کمکی ویژهاستفاده از برنامه4.4.9.الف

08A02-03

هاي حساس آیا تمام ابزارها و قابلیت
مانند مدیریت حقوق دسترسی، (سیستم 

گیري، مدیریت پیکربندي، پشتیبان
هاي فعال آماده به کار برداري، سیستمکپی

) تجهیزات اصلی و غیرهدر صورت خرابی 
به صورت جامعی حسابرسی شده و به طور 

08A02-04

هاي آیا امکان استفاده از ابزارها و قابلیت
سودمند مربوطه، فقط براي دارندگان نمایه 

ت(خاصی و پس از احراز هویت قوي آن 

08A02-05
آیا ایجاد یا اضافه کردن ابزار و امکانات 

سمی ممنوع جدید، بدون داشتن مجوز ر
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(ISMS)لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات چک132

کنترل / بند 
استاندارد

سؤال ممیزي

08A02-06
آیا روالی به صورت خودکار براي ایجاد هشدارهاي 

مناسب به کاربران و مدیریت وجود دارد؟ 

08A02-07

آیا تفکیک حقوق کارکنان عملیاتی سیستم، از تغییر 
کند مورد ابزارها یا امکانات حساس جلوگیري میبی

ال خودکاري وجود دارد که بررسی کند یا حداقل، رو
اصالحی صورت نگیرد یا در صورت رخ دادن هر 

گونه تغییري به مدیر هشدار دهد؟

ISO-9.4.4-01

هاي کمکی که ممکن است آیا استفاده از برنامه
ها را داشته هاي سیستم و برنامهتوانایی ابطال کنترل

شود؟باشند، محدود و به شدت کنترل می
کنترل دسترسی به کد منبع برنامه5.4.9.الف

10B02-04

آیا کد منبع، کد اجرایی و مستندات مربوطه توسط 
یک رویه کنترل دسترسی شدید، به عنوان تابعی از 

هاي مجاز براي شوند؟ آیا نمایهفاز توسعه حفاظت می
شان، بر سازيو همچنین ذخیرهآنهادسترسی به 

د شده است؟اساس قوانین کنترل دسترسی ایجا
یک رویه کنترل دسترسی شدید باید تضمین کند 
تمام تغییرات در کدها یا اصالح مستندات، توسط فرد 

.مجاز و در شرایط مجاز ایجاد شود
ISO-9.4.5-01آیا دسترسی به کد منبع برنامه، محدود شده است؟
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133حله دوم یا بازدید محلیممیزي مر: بخش دوم

هاشواهد و یافته
)شدهذکر موارد رعایت (

فرصت بهبود/ شرح عدم انطباق 
)نشدهذکر موارد رعایت (

08A02-06
آیا روالی به صورت خودکار براي ایجاد 

هشدارهاي مناسب به کاربران و مدیریت 

08A02-07

آیا تفکیک حقوق کارکنان عملیاتی 
مورد ابزارها یا امکانات سیستم، از تغییر بی

کند یا حداقل، روال حساس جلوگیري می
ه بررسی کند خودکاري وجود دارد ک

اصالحی صورت نگیرد یا در صورت رخ دا

ISO-9.4.4-01

هاي کمکی که ممکن آیا استفاده از برنامه
هاي سیستم و است توانایی ابطال کنترل

ها را داشته باشند، محدود و به شدت برنامه
کنترل دسترسی به کد منبع برنامه5.4.9.الف

10B02-04

ستندات آیا کد منبع، کد اجرایی و م
مربوطه توسط یک رویه کنترل دسترسی 
شدید، به عنوان تابعی از فاز توسعه 

هاي مجاز براي شوند؟ آیا نمایهحفاظت می
دسترسی به آنها و همچنین 

شان، بر اساس قوانین کنترل سازيذخیره
دسترسی ایجاد شده است؟

یک رویه کنترل دسترسی شدید باید تض
ISO-9.4.5-01ه کد منبع برنامه، محدود شآیا دسترسی ب
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