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 سازی صفر تا صد سیستم مدیریت امنیت اطالعاتمستندات موجود در پکیج پیاده

 

 سند اهداف امنیت اطالعات .1

 سند ساختار سازمانی امنیت اطالعات .2

 (Scope)سند بیانیه دامنه  .3

 (SOA)بیانیه کاربردپذیری سند  .4

 (Gap Analysis)چک لیست ارزیابی و شناخت اولیه  .5

 یکیمشی استفاده از پست الکترونخط .6

 هامشی امحای رسانهخط .7

 مشی امنیت اطالعاتخط .8

 مشی امنیت منابع انسانیخط .9

 مشی آموزش و آگاهی رسانیخط .11

 های فناوری اطالعاتمشی بازیابی سرویسخط .11

 مشی پایش سیستمخط .12

 مشی تهیه نسخ پشتیبانخط .13

 های قابل حملمشی رسانهخط .14

 مشی شناسایی و انطباق با قوانین مرتبطخط .15

 های بیرونیرفمشی طخط .16

 مشی کلمه عبورخط .17

 مشی کنترل دسترسیخط .18

 مشی مدیریت تغییراتخط .19
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 مشی مدیریت ظرفیتخط .21

 های اطالعاتیمشی مدیریت و نگهداری داراییخط .21

 مشی میز پاک و صفحه نمایش پاکخط .22

 های کاربردیمشی امنیت برنامهخط .23

 های فناوری اطالعاتمشی امنیت شبکه و سرویسخط .24

 دل اطالعاتمشی تباخط .25

 سازی قابل حملهای ذخیرهمشی استفاده از رسانهخط .26

 مشی رمزنگاری و مدیریت کلیدخط .27

 مشی دسترسی از راه دورخط .28

 مشی امنیت فیزیکی و محیطیخط .29

 مشی مقابله با کدهای مخربخط .31

 طرح تداوم کسب و کار .31

 روش اجرایی استفاده قابل قبول از خدمات و تجهیزات فناوری اطالعات .32

 روش اجرایی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه .33

 هاگیری اثربخشی کنترلروش اجرایی اندازه .34

 هابازدید ادواری از تجهیزات و مکانروش اجرایی  .35

 روش اجرایی بازنگری مدیریت .36

 بندی مستنداتروش اجرایی طبقه .37

 روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق .38

 روش اجرایی مدیریت حوادث امنیت اطالعات .39

 رایی ممیزی داخلیروش اج .41
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 هاگذاری داراییبندی و ارزشروش اجرایی شناسایی، طبقه .41

 روش اجرایی متدولوژی ارزیابی مخاطرات .42

 سازی مخاطراتروش اجرایی مدیریت و برطرف .43

 رسانی به کارکنانآگاهی ینمونه پوسترها .44

 (NDA) های محرمانگی و عدم افشای اطالعاتنامهتوافق .45

 نامه انضباطیآیین .46

 های افرادشرح وظایف و مسئولیت نمونه .47


