
 

 

 بیانیه خط مشی امنیت اطالعات

 هدف
ّذف اس تْیِ ٍ تصَیب خط هطی اهٌیت اطالػبت ٍ سیستن ّبی اطالػبتی، هحبفظت اس دارایی ّبی اطالػبتی ببارسش ضزکت ٍ فزاّن ًوَدى 

 .اس اهکبًبت سیستن ّبی اطالػبتی ضزکت هی ببضذ هحیطی اهي بزای دستزسی بِ اطالػبت ٍ بْزُ بزداری

 ها سیاست
 (ّبی اهٌیتی ٍ الشاهبت استبًذارد قَاًیي هلی، سیبست)ّبی قبًًَی هزتبط  رػبیت ٍ پبیبٌذی بِ قَاًیي ٍ ًیبسهٌذی 

 ّبی فٌبٍری اطالػبت  ارسش ضزکت در بزابز تْذیذات داخلی ٍ خبرجی، ػوذی یب غیز ػوذی ٍ استوزار سیستن حفظ اطالػبت بب 

 رػبیت اصَل اهٌیت اطالػبت ضبهل هحزهبًگی، یکپبرچگی ٍ دستزس پذیزی اطالػبت 

 ّبی اطالػبتی ّبی السم بِ کبربزاى بزای استفبدُ هؤحز ٍ ایوي اس سیستن رسبًی ٍ اًجبم آهَسش اطالع 

 ضَد تلقی هی حصَل اطویٌبى اس ػذم دستزسی بِ اطالػبت بزای هَاردی کِ غیز هجبس 

 هقببلِ بب جبسَسی ٍ سزقت اطالػبت 

 ّب ٍ سبختبرّبی هٌبسب بزای ایجبد، ًگْذاری ، بزٍسرسبًی ٍ تَسیغ ایوي ٍ سزیغ اطالػبت  ایجبد سیستن 

 ّبی هؤحز بز تَسؼِ اهٌیت اطالػبت ٍ ارتببطبت جْت پیطگیزی اس هخبطزات اهٌیتی تقَیت، گستزش ٍ تؼوین سیزسبخت 

 ّب  تن ّبی هستٌذ سبسی ٍ پبیص سَابق ٍ ػولکزد اضخبظ ٍ سیستنحصَل اطویٌبى اس ٍجَد سیس 

 ُّبی السم ّب ٍ حَادث اهٌیت اطالػبت ٍ اًجبم بْبَد گیزی ٍ تحلیل ضؼف پبیص ، اًذاس 

 ّبی رٍس دًیب در راستبی ًگْذاری ، اًتقبل ٍ اهٌیت اطالػبت  بکبرگیزی فٌبٍری 

 ُسبسی سیستن هذیزیت اهٌیت اطالػبت  پیبد(ISMS) 

 نکات

  ٍ رئیس گزٍُ آهبر ٍ اطالػبت هذیزیت هسئَل هستقین ًگْذاری ٍ پطتیببًی اس خط هطی اهٌیت اطالػبت ٍ ارائِ رٌّوَدّب
 .راّکبرّب در جْت حسي اجزای آى هی ببضذ

 رئیس ادارُ حزاست ٍ اهَر هحزهبًِ هسئَلیت ًظبرت بز حسي اجزای خط هطی اهٌیت اطالػبت را ػْذُ دار هی ببضذ. 
 هی هذیزاى، هسئَل هستقین اجزای ایي خط هطی در حَسُ کبری خَد ّستٌذتوب. 
 توبهی کبرکٌبى ضزکت هَظف بِ تبؼیت اس خط هطی اهٌیت اطالػبت هی ببضٌذ. 
 ایي خط هطی بِ اضخبظ حبلج، اس طزیق پبیگبُ ایٌتزًتی ضزکت اطالع رسبًی هی ضَد. 
 ٍ تصَیب ًوَدُ است هذیز ػبهل ضزکت خط هطی اهٌیت اطالػبت را پطتیببًی. 
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