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 شرح خدمات و اهداف شرکت رایان سامانه آرکا:

 هاي امنيت درون سازمان و برون به حداقل رساندن رخنه
.  سازمان

 هاي ايجاد بستري براي تدوين، مديريت و بروزرسان طرح
.  امنيت

 به امنيت اطالعات از بين  تربيت نيروي انسان مسلط
).كارشناسان و مديران ذيربط (تشکيل دوره زش  هاي آم

 ريزي و نظارت بر اعمال اقدامات اصالح و برنامه
 پيشگيرانه.

  اهينامه مشاوره جهت انتخاب مميز خارج و دريافت گ
ISMS . سـازي سـيسـتم مـديـريت طراح و پـياده

 ISO/IECت استاندارد امـنيـت اطـالعات بر اساس الزاما
27001:2013. 

 بندي اسناد الکترونيک و تدوین مستندات.طبقه 
 های شناسايي رخدادهاي امنيت و مديريت ايجاد مکانيزم

 ها.و کنترل آن
  ايجاد ساختارهای سيستماتيک جهت مديريت امنيت در

زه اطالعات و بهبود مستمر آن و پایش و بازنگری  ح
 سیستم.

 ی هاي امنيت اطالعات در دامنهیت ريسکارزيابي و مدیر
 سيستم.

  جامعیت و ، برقراري بستري براي حفظ محرمانگ
 پذيري اطالعات.دسترس

 يين و تدوين کنترل هاي امنيت بر اساس سطح امنيت ت
رد انتظار کارفرما.  م

 

: ترين دارايي و در جهان امروزی، اطالعات کليدی معرف
فقيت هر سازمان است. برای ايجاد  سرمايه در جهت رشد و م

ها نخستين گام، امنيت در سازمان پس از شناخت دارایی
بررس تهديدات امنيت است. اين تهديدات تنها منحصر به 

ها شامل کليه تهديدات الکترونيک نيستند، چرا که دارایی
د در سازمان اعم از اطالعات الکترونيک و غیر  ج اطالعات م

  الکترونیک هستند.

در جهت استقرار و پياده سازی  ISO 27001:2013استاندارد 
طراح شده است  (ISMSسيستم مديريت امنيت اطالعات (

اد سازمان م پردازد. اين استاندارد که به امنيت در کليه اب
برای امنيت اطالعات و مديريت مخاطرات، به رسميت شناخته 

ب ارائهها با شده و طراح شده است تا سازمان ی يک چارچ
های سيستم مديريت سازی شده به بهترين روشجامع و پياده

ح پرسنل و فعاليت (ISMSامنيت اطالعات ( های در تمام سط
تجاری دست يابند. برقراری بستری برای حفظ ویژگ 
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پذیری اطالعات برای افراد مجاز، حفظ محرمانگ دسترس
ت از اختالل اطالعات و حفظ تمامیت و صحت اطالعات  و ممان

سط افراد غیر مجاز از مهم ترین آوردهای سیستم در آن ت
 مدیریت امنیت اطالعات است.

 

  ISMSسازی استانداردمزایای پياده

 اه که طبق بخشنامه  ۲۷۰۰۱نامه ايزو دستيابی به گ
رخ  ۳۸۵۰۵م//۸۶-۱۳۷۱۱شماره  معاون  ۱۰/۰۸/۱۳۸۶م

ر، کليه  هاي دولت و دستگاهاول محترم رئيس جمه
ظف به تهيه طرح سيستم مديريت امنيت  غيردولت م

رای  (ISMSاطالعات ( ی ش شدند و اجباری شدن از س
 عال فضای مجازی و مرکز مدیریت راهبردی افتا.

  ، ح شامل امنيت فيزيک تأمين امنيت در همه سط
، ارتباطات و اطالعات.  پرسنل

 . ن  کارآمدی بيشتر فرآيندهای قان
 .افزايش وجهه و اعتبار سازمان 
 ها.کاهش هزينه 
  انح و بازیابی از آمادگ تداوم کسب و کار و جبران س

 فجایع و بالیا.
  هد مدیریت سازمان در تامین امنیت اطالعات و نشانگر ت

.اجرای پروژه  های امنیت
 بندی.ی سازمان در نظام رتبهافزایش رتبه 

 زش  پرسنل. ایجاد انگیزه در کارکنان و آم

 

 ISMSهای فازبندی پروژه

 طراح سیستم مدیریت امنیت اطالعات: ۱فاز 

 یین اعضای کمیته راهبری  انتخاب و ت
 شناخت سازمان کارفرما و ارزیابی اولیه 
  برگزاری سمینار آشنایی باISMS 
 تدوین دامنه و محدوده پروژه 
 یین و تدوین اهداف و خط مش های امنیت اطالعات ت

 در سازمان
 سازی برگزاری دوره پیادهISMS 
 ها و مدیریت مخاطرات امنیتشناسایی دارایی 

 

 سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعاتاجرا و پیاده :۲فاز 

  استقرارISMS 

 ادث و مدیریت تداوم کسب و کار  برگزاری دوره مدیریت ح
 رالعملسازی و کدگذاری و پیادهنهایی ها و سازی دست

ابق  تکمیل س

 

 پایش و بازنگری سیستم مدیریت امنیت اطالعات    :۳فاز 

 زش ممیزی داخل  برگزاری دوره آم
 ریزی و هماهنگ ممیزی داخلبرنامه 
 انجام ممیزی داخل 
 گیری اثر بخش اندازهISMS 
 برگزاری جلسه بازنگری مدیریت 
 تهیه گزارش ممیزی و ارزیابی امنیت 

 

 عاتبهبود سیستم مدیریت امنیت اطال :۴فاز 

 های ممیزی و انجام اقدامات اصالحرفع عدم انطباق 
 بات جلسه بازنگری مدیریت  اجرای مص
 همکاری و همراه در ممیزی خارج 

 ی خدمات پشتیبانارائه

شرکت رایان سامانه آرکا با در اختیار داشتن ممیزان متخصص 
هد دارای اهداف پشتیبان زیر است: بررس سيستم  و مت

تحليل نتايج بدست آمده برای تدوين راهکارها  طراح شده و
و اقدامات اصالح و پيشگيرانه در جهت باال بردن اثربخش و 

 به روز کردن سيستم مديريت امنيت اطالعات.

ييرات احتمال الزم در خط مش های امنيت ها و روالانجام ت
 تدوين شده.

ه یا ماه ۶های انجام ممیزی داخل و پایش سیستم در دوره
یکساله جهت رفع عدم انطباقات سازمان با الزامات استاندارد 

، در مدت زمان تاریخ اعتبار ISMSپس از پياده سازی سيستم 
اه اهگ  ساله. ۳نامه با اعتبار نامه برای تمدید گ

 

  

  

  

 سیمانتک در ایران نماینده رسم -رایان سامانه آرکا
ظ و  ي محف ق مادي و معن ل به شرکت رایان كليه حق مت

 باشد.سامانه آرکا م
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