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، صدا فایل الکترونیکیچاپی، فتوکپی، (لبی ی و در هر قاکلی یا جزئگونه تکثیر یا تولید مجدد آن به مام حقوق این اثر محفوظ است و هرت
.شرعاً حرام و ممنوع استمحمد مهدي واعظی نژادبدون اجازه کتبی از ) و تصویر

09360895848: تلفن مرکز پخش

به نام خداوندي که به 

انسان برخاسته از خاك، خرد 

بخشید؛ از روح خود در او دمید 

را خلیفه خویش در زمین و او

قرار داد و پیامبرانش را با دالیل 

ها را آشکار فرو فرستاد تا انسان

به سعادت و هدایت، بر پایه 

.تفکر و تعقل رهنمون گردانند
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مقدمه-1
همچون قطع برق، آتش سوزي، (وقوع یک فاجعه وانداي درهم تنیده شدهامروزه فرایندهاي کسب و کار به طور فزاینده

فرایندهاي کسب و کاري آن را با تعلیق مواجه ساخته و ،ها را فلج کردهتواند سازمانبه راحتی می) جنگیاحمالت سایبري 

هاي بزرگ مالی و اي رخ دهد، خسارتکامالً مشخص است که اگر فاجعهبنابراین. هاي موجود را از کار بیاندازدها و سامانهسیستم

از سوي دیگر نیز .د خواهد شدصدمات جبران ناپذیري بر شهرت و اعتبار سازمان به عنوان ارایه کننده خدمات قابل اعتماد وار

واقعی حفاظت شود،افزوده میهم ها که مدام بر شدت و قدرت تخریب آنها افزایش روز افزون تهدیدها و حمالت به شبکه سازمان

.استکردهبدیل تبدیل به امري بیرا در برابر مخاطرات سایبري ) تئاتر امنیت(هاي خوشایند امنیتی به جاي اقدام

اما در عین حال ندارد وجودحمالت پیچیده و قدرتمنداگر چه تاکنون راهکار مناسبی براي جلوگیري از انجام با این وجود، 

نیازمند آن است که راهکار مشخصی براي مقابله با آنها و کاهش سطح تهدیدات خود داشته باشد و اطمینان هر سازمان و شرکتی

رسانی هاي حیاتی آن دچار مخاطره جدي نخواهند شد و همچنان به خدمات، سرویسدیديگونه تههر وقوعکه در صورتیابد

ها و صنایع دغدغه همه سازمانتوانرا میاز این رو، مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی فاجعه فناوري اطالعات.خواهد پرداخت

.به حساب آوردد مدیریت خوب سازمانی و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر در عملکردانستبزرگ، متوسط و کوچک 

هایی که پس از وقوع اقدامهمچنین ها و هاي فناوري اطالعات سازمانکه براي حفاظت از سرویسی، الزاماتسنددر این 

سازي ، با جزییات الزم براي پیادهباید اجرا شوندها به آخرین وضعیت صحیح قبل از خرابی فاجعه به منظور برگردانی این سرویس

.مطرح شده استهاآنمراحلهر یک از

کنم نظرها و پیشنهادهاي اصالحی یا و خوانندگان گرامی درخواست میاطالعاتدر پایان، از تمام کارشناسان امنیت

.دمد نظر قرار گیرسندهاي بعدي این با اینجانب در میان گذارند تا در اصالحInfo@mvaezi.irتکمیلی خود را از طریق ایمیل 

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

محمد مهدي واعظی نژاد

1396بهار 


