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  ISO 27001ممیزی داخلی  .1

 
 آشنائی با سیستم های مدیریتی    .1.1

 آشنائی با دیدگاه فرایند گرا   .1.1

 ISOآشنائی با سازمان    .1.1

 کلیاتی در خصوص امنیت اطالعات   .1.1

 ISO  27001تاریخچه    .1.1

 ISO 27001 بررسی استاندارد    .1.1

 آشنائی با اصول و قواعد ممیزی    .1.1

 طرح ریزی  فرایند ممیزی   .1.1

 ازی تیم ممیزیآماده س   .1.1

 برنامه ریزی ، اجرا و گزارش دهی .1.11
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  ISO 27001 آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات

 
 هدف دوره .1.11

 اشنائی با اهمیت امنیت اطالعات .1.11

 تاریخچه سیستم های مدیریت امنیت اطالعات .1.11

 ISMSآشنائی با  .1.11

 تعریف دامنه و خط مشی امنیت اطالعات .1.11

 دستورالعملتعریف روش اجرائی و  .1.11

 چالشها و مزایای سیستم مدیریت امنیت اطالعات  .1.11

 شناخت اطالعات به عنوان دارائی سازمان و مخاطرات مرتبط .1.11

  ISMSروش پیاده سازی  .1.11

 آشنائی با انواع مخاطرات و اصول ارزیابی آنها .1.11

 تعیین سطوح مختلف ریسک سازمان  .1.11

 ISO 27001الزامات استاندارد   .1.11

 ISMSکنترل های مربوط به  .1.11

 تهیه سند برطرف سازی مخاطرات .1.11

 روش تدوین طرح تداوم کسب و کار  .1.11

 پایش ، بازنگری و نگهداری سیستم .1.11

 اصول ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  .1.11

 ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات .1.11

 آشنائی با شرکت های گواهی دهنده و اعتبار دهی .1.11

 های اخذ گواهینامه  روش .1.11
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   ISO 27001تاندارد تشریح الزامات اس .2

تاریخچه، محرمانگی، یکپارچگی، دسترس پذیری، مدیریت ریسک، : مفاهیم و تعاریف شامل  .1.1

 (کنترل دسترسی، انواع کنترل، طبقه بندی اطالعات، نعیین هویت، تصدیق هویت، رمز نگاری

کلیات، نگرش فرایندی، دامنه، مراجع، : شامل   ISO 27001:2005بررسی استاندارد  .1.1

الحات و تعاریف، سیستم مدیریت امنیت اطالعات، دامنه، خط مشی امنیت، براورد ریسک، اصط

تحلیل ریسک،شناسایی و ارزیابی گزینه های برخورد با ریسک، گزینش اهداف کنترلی و کنترل 

 ها،

 (3-15-تا الف  5-الف: پیوست الف استاندارد شامل)بررسی اهداف کنترلی و کنترل ها  .1.1

 امنیت مشی خط .1.3.1

 اطالعات امنیت سازمان .1.3.2

 دارایی مدیریت .1.3.3

 انسانی منابع امنیت  .1.3.1

  محیطی و فیزیکی امنیت .1.3.5

 عملیات و ارتباطات مدیریت  .1.3.1

  دسترسی کنترل .1.3.1

  اطالعاتی های سیستم نگهداری و توسعه اکتساب، .1.3.1

  اطالعات امنیت حوادث مدیریت .1.3.1

  کار و کسب تداوم مدیریت .1.3.11

 قانونی الزامات با انطباق .1.3.11

 ISMS پیاده سازی و اجرای .1.1

 ISMSپایش  .1.1

 کنترل مستندات و سوابق .1.1

 

 

 

 

 



 

 ويستا شرکت پيشگامان
 طراحي ، مشاوره ، اجرا ، پشتيباني ، آموزش   
 انواع شبکه هاي کامپيوتري فروش تجهيزاتٍ  

 

  262272: شماره ثبت (  سهامي خاص )  
 

88005583-88008080: تلفن      303بهشتي بعد از وزرا پالک خيابان   

www.vistaac.com 

ISMS Implementation 
2.1. Information & Information security Management system 

2.2. ISO 27001:2005 and more 

2.3. Define the scope and boundaries 

2.4. Define the ISMS policy 

2.5. Define the risk assessment approach 

2.6. Identify Asset  

2.7. Identify thread 

2.8. Identify vulnerability 

2.9. Identify & Evaluate options  for treatment and Risks 

2.10. Analysis and Evaluate Risks 

2.11. Prepare Statement of applicability 

2.12. Implement and operate ISMS 

2.13. Documentation of ISMS 

2.14. Maintain and Improve ISMS 

2.15. Monitor and Review ISMS 

2.16. Business continuity management 

2.17. Certification  

 

 


