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 امضاء ومهرنام و 

 دفتر  فنی مدیر

 نام و امضاء ومهر

 دفتر پیشخوان مدیر

 بسمه تعالی

 اطالعاتفضای تولید و تبادل سند امنیت 

 مشهد شهرستان ___________ شماره ر پیشخواندفت 

هاي نوين در عرصه اطالعات و ارتباطات، ضرورت استقرار يك نظام مديريت امنيت نياز روزافزون به استفاده از فناوري

اي از فعاليتهاي يري فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش عمدهامروزه شاهد بكارگ .نمايداطالعات را بيش از پيش آشكار مي

پذيرد با عنوان فضاي تبادل . فضايي که چنين فعاليتهايي در آن صورت ميکه به بخش خصوصي واگذار شده اند هستيمدولتي 

قبيل جرايم سازمان شود. فضاي مذکور همواره در معرض تهديدهاي الكترونيك يا آسيبهاي فيزيكي از اطالعات شناخته مي

رساني منظور ايجاد تغيير در محتوا يا جريان انتقال اطالعات، تخريب بانكهاي اطالعاتي، اختالل در ارائه خدمات اطالعيافته به

 .يا نظارتي و نقض حقوق مالكيت معنوي است

پذيري فضاي تبادل اطالعات نيز هاي ارتباطي، آسيباز طرف ديگر با رشد و توسعه فزاينده فناوري اطالعات و گسترش شبكه

رو حفظ ايمني فضاي تبادل  شود. از اينتر ميتر و پيچيدهافزايش يافته است و روشهاي اعمال تهديدهاي يادشده گسترده

اطالعات يا اطمينان از محرمانگي، صحت، دسترسي اطالعات، از جمله مهمترين اهداف توسعه فناوري اطالعاتي و ارتباطي 

 .باشدمي

 

 :باشندبه شرح ذيل مي ____________ شمارهدفتر پيشخوان فناوري اطالعات  سند امنيتبر اين اساس 

  ت گيري از تهديدابه منظور پيش دفترپيشخواندر   اطالعات حداکثري فضاي توليد و تبادل ستقرار امنيتاتالش در

 .گرددمي ، افشا و يا سرقت اطالعاتتغيير، امنيتي که منجر به از دست دادن

  در   اطالعات حداکثري فضاي توليد و تبادل امنيتاستقرار  بر حمايت از ايجاد، توسعه و دفترپيشخوانتاکيد مديريت

 دفترپيشخوان

  حداکثري فضاي توليد  استقرار امنيت به فراهم نمودن منابع و نيازمنديهاي الزم جهت و دفترپيشخوانالتزام مديريت

   اطالعات و تبادل

  فيزيكي کليه يارانه ها و فضاي تبادل اطالعات )شبكه( از دسترسي افراد غير مسئول)پرسنل و مراجعه حفاظت

 کنندگان(

 .جداسازي شبكه هاي انتقال اطالعات از يكديگر و پرهيز از متصل کردن اينترنت به هر يك شبكه هاي انتقال داده 

  سيستم ها جهت حفاظت از آنها .نصب آنتي ويروس اصلي بر روي و بروزرساني سيستم هاي عامل 

  نصب و راه اندازي(سيستم هاي کنترل کاربران و کنترل دسترسي سيستم ها در صورت نيازUTM ,  Firewall) 

 دفترپيشخوانبه همه کاربران قانون جرايم رايانه اي مصوب مجلس محترم شوراي اسالمي رساني و آموزش آگاهي  ،

 . که به آنها دسترسي دارند دفترپيشخوانقبال اطالعاتي از  ها و وظايفشان درنسبت به مسئوليت

  اي رايانه قانون جرايم پيگيري و رسيدگي به جرايم رايانه اي بر اساس 

  بازنگري مداوم ساالنه به منظورحصول اطمينان از صحت ودقت اين سند. 

 


