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این دوره به منظور آشنایی با مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات، نحوه مشاوره اجرایی در طراحی و پیاده سازی 

ISMSاندازه گیری اثر بخش ندسازی، پیاده سازی، ممیزی، پایش، نحوه زمانبندی، ساماندهی، مست ،ISMS سازی و فرایند پیاده

 باشد.سیستم مدیریت امنیت اطالعات می 

 

 ساعت 16

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

ستمیس یساز ادهیاصول پ      

اطالعات تیامن تیریمد     

 

ن:مخاطبا  

 :هایواحد رانیمد

 فناوری اطالعات 

 استراتژیک

 طرح و برنامه

 هاها و روشسیستم

 امنیت

 ریسک

 حراست

 منابع انسانی

 

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

  مدیریت امنیت اطالعاتمعرفی اصول، مفاهیم و الزامات سیستم 

  آشنایی با مفهوم فرایند و دیدگاه فرایندگرا و چرخهPDCA 

  معرفی و تشریح فازهای پروژه پیاده سازیISMS 

  سازمان کارفرما و شناخت اولیهنحوه آنالیز شکاف 

 تهیه و تدوین خط مشی امنیت اطالعات 

 انتخاب متدولوژی شناسایی و مدیریت مخاطرات امنیت اطالعات 

 سازمانیهای چگونگی شناسایی ریسک 

 نحوه برخورد و مقابله با مخاطرات 

 ها و اهداف کنترلی پیوست الف تشریح کنترلISO27001 

 تهیه طرح پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

 های اجرایی و مستندات مورد نیازشرو نحوه تدوین و طراحی 

 تهیه برنامه آموزش و آگاهی رسانی امنیتی 

  مدیریت حوادث امنیتی و مدیرت تداوم کسب و کار(BCM) 

 های های امنیتی پایش و اندازه گیری اثربخشی کنترل شاخصISMS 

  های پیاده سازی مروری بر گامISMS طبق ISO 27003  

  

  

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات 

 30 سال فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و استاندارهای امنیتی 

  
  

 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 25.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیو صدور گواه ، ناهاروعده انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 29959279-29959280شماره تماس: 

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری
 

 بهمن 5 :مهلت ثبت نام

 16:30 یال  8:30ساعت ساعت  بهمن 12و  9 :برگزاریتاریخ 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

