
رم

َ

ِ اال

 
ذ ِ
 
اف
 
ب ِسِم ن

مدیریت امنیت اطالعات

(6)27000پروتکل های امنیت اطالعات 
ISO/ IEC 27005پروتکل 

محّمد علی شکوهیان راد: مدّرس

جلسه ی چهاردهم
1401/آبان/29

ترم یکم

1402-1401
www.shokoohian.ir

http://www.shokoohian.ir/


2

مبخش یک

جلسه ی چهاردهم در یک نگاه

ترم یکم

1402-1401



3تمدیریت امنیت اطالعا

ISO/IECپروتکل هایمجموعه-1 27000

ISO/IECپروتکلسندمحتواییساختار-2 27005

ISO/IECسندمحتواییجزییاتبررسی-3 27005
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بخش دوم

ISO/IEC 27000مجموعه پروتکل های 

ترم یکم

1402-1401
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ISO/IECپروتکل هایمجموعه ی تامنیمدیریتسیستمعنوانباکه27000
بخش هایبهکهاستبین المللیپروتکل هایشاملمی شود،شناختهاطالعات

یبراشدهپیش تعیینازروش هایجهان،کشورهایدرخصوصیودولتی
.می نمایددیکتهرااطالعاتامنیتمدیریت

ISO/IEC 27000مجموعهیپروتکلهایسری
تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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ISOپروتکل هایخانواده ی بهکدامهرکهاستپروتکلسند47شامل27000
ه یپایادبیاتاماپرداختهمشخصحوزه ایدرامنیتاستانداردهایارائه ی
.استشدهذکرنخستسنددهدرآنهاتمامی

ISO 27000مجموعهیپروتکلهای
تمدیریت امنیت اطالعا
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ISOمجموعه یاسناداهم همجموعایناسنادسایرمبنایبه عنوانکه27000
:ازعبارتندمی شوندشناخته

ISO واژگانواجمالیمرور:27000
ISO الزامات:27001
ISO اطالعاتامنیتکنترلبرایاقدامرموز:27002
ISO اطالعاتامنیتمدیریتسیستم هایپیاده سازیراهنمای:27003
ISO ارزیابیتحلیل،وتجزیهاندازه گیری،نظارت،:27004
ISO اطالعاتامنیتخطراتمدیریت:27005
ISO غلمشاتداومبرایارتباطاتواطالعاتفناوریآمادگیراهنمای:27031

هحاویادبیاتومبانیپایISO 27000اسناد
تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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بخش سوم

ISO/IEC 27005ساختار محتوایی سند پروتکل 

ترم یکم

1402-1401
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ششمممممین سممممند از مجموعممممه ی اسممممناد 
سمند ISO/IEC 27000پروتکل همای سمری 

ISO/IEC 27005است که
Information technology — Security 
techniques — Information security 
risk management
نام دارد و آخمرین نسمخه ی در دسمترن آن

.است2018متعلق به سال 

ISO 27005سندپروتکل
تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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ISO 27005هدفسند
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

:عبارت است ازISO 27005هدف از تدوین سند 
همت کممک به صورت فرایندگرا جمدیریت مخاطرات راهنمایی پیاده سازی رویکرد 

سمند به پیاده سازی و تحقق الزامات مدیریت مخماطرات امنیمت اطالعمات کمه در
ISO 27001بیان شده است.

http://www.shokoohian.ir/


11

ISO 27005دامنهیسند
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

 ISO/IEC 27001ایممن پروتکممل بین المللممی از مکمماهیم کلممی مشممخص شممده در
شریح شمده آگاهی از مکاهیم، مدل ها، فرایندها و اصطالحات ت. پشتیبانی می کند

.ستاین پروتکل بین المللی مهم ا درک کامل برای ISO 27002و  ISO 27001در
ازمان های شرکت های تجماری، سم)برای همه نوع سازمان این پروتکل بین المللی 

کممه قصممد دارنممد خطممرات ناشممی از امنیممت( دولتممی، سممازمان های غیممر انتکمماعی
.اطالعات سازمان را مدیریت کنند، قابل اجرا است

This International Standard is applicable to all types of organizations 
(e.g. commercial enterprises, government agencies, non-profit 
organizations) which intend to manage risks that could compromise 
the organization’s information security.

http://www.shokoohian.ir/
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ISO 27005مراجعضروریسند
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

:عبارتند ازISO 27005مراجع ضروری برای فهم و پیاده سازی پروتکل 

ISO/IEC 27001پروتکل -
ISO/IEC 27002پروتکل -

- ISO/IEC 27001, V:2005, Information technology - Security 
techniques - Information security management systems -
Requirements

- ISO/IEC 27002, V:2005, Information technology - Security 
techniques - Code of practice for information security management

http://www.shokoohian.ir/
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ISO 27005واژگانضروریسند
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

:عبارتند ازISO 27005واژگان تخصصی سند 

واژه ترجمه واژه معنا
impact تأثیر، اصابت risk identification شناسایی خطر

information 

security risk

مخاطره ی امنیت 
اطالعات risk reduction کاهش خطر

risk avoidance پیشگیری از خطر risk retention پذیرش خطر
risk 

communication
ارتباط مخاطره risk transfer انتقال خطر

risk estimation تخمین خطر

http://www.shokoohian.ir/
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بخش چهارم

ISO/IEC 27005ساختار اختصاصی سند 

ترم دوم

99-1398
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16 زمینهسازی
Context establishment
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

- General considerations
مالحظات کلی مخاطرات

- Basic Criteria
معیارهای اساسی

- The scope and boundaries
محدوده و مرزها

- Organization for information security risk management
سازماندهی مدیریت مخاطرات امنیت اطالعات

http://www.shokoohian.ir/
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Information security risk assessment
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

- General description of information security risk assessment 
توضیحات کلی ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعات

- Risk analysis
تحلیل مخاطره

- Risk identification
شناسایی مخاطره

- Risk estimation
تخمین مخاطره

- Risk evaluation
ارزیابی مخاطره

http://www.shokoohian.ir/
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Information security risk treatment

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

www.shokoohian.ir

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

- General description of risk treatment
توضیحات کلی رفع خطر

- Risk reduction
کاهش مخاطره

- Risk retention
پذیرش مخاطره

- Risk avoidance
پیشگیری مخاطره

- Risk transfer
انتقال مخاطره

http://www.shokoohian.ir/


19 پذیرشمخاطراتامنیتاطالعات
Information security risk acceptance
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

ورودی-
طرح ایجاد شده برای رفع مخاطره

اقدام-
ه طور رسممی برای پذیرش خطرات و مسئولیت های ممرتب  بما آن بایمد تصممیم گرفتمه و بم

.ثبت شود

نتیجه-
ذیرش فهرستی از مخاطرات پذیرفتمه شمده بما ذکمر دلیمل بمرای کسمانی کمه معیارهمای پم

.مخاطرات سازمان را نمی دانند

http://www.shokoohian.ir/
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Information security risk communication
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

ورودی-
تمامی اطالعات مربوط به مخاطرات حاصل از فعالیت های مدیریت مخاطره

اقدام-
.ل شوداطالعات در مورد مخاطرات باید بین تصمیم گیرنده و سایر ذی نکعان رد و بد

نتیجه-
درک مداوم از فرآیند و نتایج مدیریت مخاطره امنیت اطالعات در سازمان

http://www.shokoohian.ir/


21

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

www.shokoohian.ir

تمدیریت امنیت اطالعا
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99-1398

- Monitoring and review of risk factors
پایش و بررسی گزاره های مخاطره

- Risk management monitoring, reviewing and improving
نظارت، بررسی و بهبود مدیریت مخاطره

نظارتوبررسیمخاطرهامنیتاطالعات
Information security risk monitoring and review

http://www.shokoohian.ir/
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بخش پنجم

ISO 27005تحلیل و نقد سند 

ترم دوم

99-1398
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تمدیریت امنیت اطالعا

ترم دوم

99-1398

بر اسمان در حالی به عنوان پروتکل بین المللی اعالم و اجبار گردیده کهISO 27005سند 
.منافع ملی بریتانیا تدوین و تنظیم شده است

پیشگکتار ملی
در انگلیس است ISO/IEC 27005: 2008این استاندارد بریتانیا، اجرای استاندارد 

مرجعتدوینکنندهیسند

http://www.shokoohian.ir/
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 ISO/IEC 27005سممطح پروتکممل 
 
اسممت و نمی توانممد عنمموان خممانواده یتکنیکممیکممامال

.را پوشش دهدISO 27000پروتکل های 
است کمه معمارآ آن ( Security)امنیت، ISO 2700واژه ی اصلی در عنوان سری اسناد 

.است( threat)تهدید
تمام معانی و مکاهیم بمر مکهموم ISO 27005در حالی که در بخش واژگان تخصصی سند 

.است( Safety)ایمنیبنا شده که معارآ مکهوم ( Risk)مخاطره
.اتمدیریت امنیت اطالعمی پردازد، نه مدیریت ایمنی اطالعات لذا این سند به 

سطحپروتکل

http://www.shokoohian.ir/
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ISO 27000اقدامبراساسپروتکلهای
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