
   

 شرکت آشناایمن

 

اول قسمت  –مدیریت تداوم کسب و کار 

 راهنماي پیاده سازي
BS 25999-1 

 

 

WWW.ASHNASECURE.COM 



 

  

    BS 25999-1استاندارد

1 WWW.ASHNASECURE.COM 

 
 
 
 

 

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان مطهري،  آدرس:

 10 واحد ،39 پالك ،) افتخار(  راد حسینی کوچه

  )021( 88896103-88947136-88949143 :ستلفن تما 

info@ashnasecure.com 
 

 کاربردمحدوده و  1

) BCM(کارو  کسبتداوم  مدیریت، ضوابط و واژگان فرآیندها ایجاد براي استانداردي تعییندرجهت  درحقیقتمستند  این

 یکدر  کارو  کسبتداوم  سازي پیادهو  ایجاد، درك براي اي پایه مفاهیم ي ارائهآن  اصلیهدف  دیگر سويدارد و از  برمیگام 

استاندارد سازمان را  این. باشد می ها سازمان دیگر همچنین و تریانشمشاز روابط سازمان با  اطمینان نوعی کسبسازمان و 

و  ارزیابیرا در درون خود مورد  کارو  کسبتداوم  مدیریت قابلیتشده،  تعیین پیشو از  یکپارچه روشیتا با  سازد میقادر 

 قرار دهد. گیرياندازه 

  .شود میایجاد که بر اساس الگوهاي مناسب مدیریت تداوم کسب و کار  دهد میاین استاندارد سیستمی را ارائه 

 هاي سرویس ي تهیه همچنینو  کارو  کسب هاي عملیاتهر فرد پاسخگو در قبال  ي استفادهمورد  تواند می مذکوراستاندارد 

، شامل کار پیچیدگیو  از جهت وسعت سازمانی) در هر نوع معمولی کارمندانارشد تا  مدیر(از سازمانیآن، در هر سطح 

که کوچک و متوسط  هایی سازمان، باشد میکه تنها یک شعبه دارند تا سازمانی که در سراسر جهان حاضر  هایی سازمان

اظهار داشت  توان می کلیبه طور  همچنین. گیردکه هزاران کارمند دارند، مورد استفاده قرار  هایی سازمان) تا SMEs(باشند می

استمرار آن پاسخگو  برايرا بر عهده داشته و  عملیاتو  فرآیند یک مسئولیت نوعیبه  که فرديهر  براياستاندارد  این که

  قابل استفاده و سودمند خواهد بود. باشد می

اضطرارهاي داخلی ، زیرا این موضوع به شود نمیرا شامل  طرح ریزي اضطراريمربوط به  هاي فعالیتاین استاندارد 

  .شود میبوط مر (شهري)

 حوادثی از اي مجموعه یا حادثه یک با است ممکن ؛کار و کسب تداوم مدیریت در ها گذاري سرمایه این ي همه با که داشت توجه باید توجه :

  باشند. نشده بینی پیش که شویم مواجه
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 تعاریفواژگان و  2

  .شوندتعریف  بایست میکلمات زیر ، BS25999این قسمت از  تحقق هدفبراي 

  ) Activityفعالیت ( 1.2

از جانب) یک سازمان به منظور تولید و یا پشتیبانی یک یا چند محصول و  یافرآیند یا مجموعه فرآیندهایی است که توسط(و 

  .گیرد میخدمت انجام  یا

  .باشند می توزیع و تولید اطالعات، فناوري تلفن، مرکز ،حسابداري شامل فرآیندهایی چنین ي نمونه توجه :

 )Business continuityتداوم کسب و کار ( 2.2

 به، کارو  کسبمناسب در مواجهه با حوادث و انقطاع  واکنش ي ارائهو  ریزيبرنامه  برايسازمان  تاکتیکیو  استراتژیک توانایی

 شده. تعیین پیشسطح قابل قبول از  یکسازمان در  هاي عملیاتتداوم  منظور

 )Business continuity management(BCM)مدیریت تداوم کسب و کار ( 3.2

 اثراتی همچنینو  اند دادهسازمان را مورد هدف قرار  که اي بالقوه تهدیدات شناساییبه  که باشد می کلی مدیریتی فرایند یک

 برايچارچوب  یک دیگر سويو از  پردازد می، گذارند می کارو  کسب هاي عملیاتبر  شناساییدر صورت  تهدیدات این که

، شهرت و ذینفعانباعث حراست و نگهداشت از سود  که دهد میموثر ارائه  واکنش قابلیتبا  سازمانی ارتجاعی قابلیتساخت 

  .شود می ،کنند می ایجادارزش  که هاي فعالیتبرند سازمان و 

 مدیریت و کار و کسب انقطاع یک وقوع زمان در کار و کسب هاي فعالیت تداوم و استمرار یا و بازیابی مدیریت شامل کار و کسب تداوم توجه :

 هستند، بروز و جریان در کار و کسب تداوم هاي طرح یا طرح اینکه از اطمینان حصول براي ،بازنگري و تمرین آموزش،  توسط کلی ي برنامه

 .باشد می

  )Business continuity management lifecycleعمر مدیریت تداوم کسب و کار (  ي چرخه 4.2

مدیریت تداوم  ي برنامهو فازهاي  ها جنبهبهم پیوسته تمامی  صورت بهتداوم کسب و کار که  هاي فعالیتاز  هایی مجموعه

  را در برمی گیرند. کسب و کار

  است. شده داده نشان 1 شماره شکل در کار و کسب تداوم مدیریت عمر ي چرخه توجه :
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 )Business continuity management programmeبرنامه مدیریت تداوم کسب و کار ( 5.2

مناسب با استفاده از منابع  صورت بهکه توسط مدیریت ارشد مورد حمایت قرار گرفته و  اي نظارتیمدیریت مستمر و فرآیند 

 و ها استراتژيبالقوه، استمرار  هاي زیان. هدف آن حصول اطمینان از اینکه مراحل ضروري براي شناسایی تاثیر گردد میتامین 

ي  وسیله بهو همچنین حصول اطمینان از تداوم محصوالت و خدمات  گیرند میبازیابی به صورت مناسب انجام  هاي طرح

  .باشد میآموزش، تمرین، نگهداشت و بازنگري، 

  )Business continuity plan(BCP)طرح تداوم کسب و کار ( 6.2

 هاي فعالیت ي ادامه منظور بهحادثه،  یکسازمان در  ي استفاده براي کهو اطالعاتی  ها دستورالعملاز  مکتوب اي مجموعه

  .باشند میو نگهداشت قرارگرفته و آماده  تهیهشده مورد  تعریف پیشسطح قابل قبول و از  یکخود در  بحرانی

  )Business continuity strategy( تداوم کسب و کار استراتژي 7.2

موجب  که عواملی یامهم و  وقایع دیگر یاو تداوم آن در مواجهه با حوادث  بازیابی کهسازمان  یکشده در  بکارگرفتهروش 

  .نمایند می تضمین، را شوند می کارو  کسبروند  ي ادامهانقطاع در 

  )Business impact analysis(BIA)تحلیل اثرات کسب و کار ( 8.2

  .بگذارد ها آن روياست بر  ممکن کارو  کسب هاي فعالیتانقطاع  که تاثیريو  کارو  کسب وظایفو  ها فعالیت تحلیل فرآیند

  )Civil emergencyاضطرار داخلی ( 9.2

 کل امنیت یاو  بریتانیادر  محلی زیست محیط،  بریتانیادر  اجتماعیبه رفاه  جديضربه و خسارت  که شرایطی یا رویداد

 [UK Civil Contingencies Act 2004 (1)]. کنددر آن وارد  کانیم یاو  بریتانیا

 )Consequenceپیامد ( 10.2

 سازمان خواهد داشت. هاي ماموریت رويبر  تاثیري کهحادثه  یک ي نتیجه

  .آیند وجود به پیامدها از اي دسته حادثه یک از است ممکن :1توجه 

 داشته سازمان هاي ماموریت روي بر منفی یا و مثبت تاثیري تواند می طرفی از و باشد نامطمئن یا و مطمئن است ممکن پیامد یک  :2توجه 

  باشد.
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 )Cost-benefit analysisتحلیل ارزش و هزینه ( 11.2

توسط روش  که اي فایدهو آن را با سود و  کرده گیريروش مشخص را اندازه  یک اجرايو ارزش  هزینه که مالی هاي تکنیک

  .کنند می مقایسهخواهد شد،  کسب مذکور

 و واژگان دیگر یا و مقرراتی ،نحویل خدمات ،اعتباري ،مالی صورت به ،برد می بهره آن از که سازمانی به توجه با است ممکن سود توجه :

  .گیرد قرار استفاده مورد مفاهیم

 )Critical activitiesبحرانی ( ها فعالیت 12.2

 طرفیو از  کند تولیدخود را  محوريو  اصلیسازمان بتواند محصوالت و خدمات  شوند میباعث  که هایی فعالیتآن دسته از 

موارد  دیگرو  زمانیخود از لحاظ  وظایفها و  ماموریت ترین حساسو  ترین مهمتا به  سازند می، سازمان را قادر ها فعالیت این

  .بیابددست 

 )Disruptionانقطاع ( 13.2

لرزه)  زمین یانشده(قطع برق و  بینی پیش یاگردباد) و  یاو  کارکنانشده(مانند اعتصاب  بینی پیشاست  ممکن که رویدادي

در  کهخود  ي شدهمشخص  مسیرخدمات از  یامحصول و  ينشده  بینی پیشانحراف  یکآمدن  وجود بهموجب  کهباشد 

  .شود می، باشد میجهت اهداف سازمان 

  )Emergency planningطرح ریزي اضطراري ( 14.2

در  ها فعالیت دیگرو انجام  کردن سبک، کنترل، کاهش، جلوگیري منظور بهمورد توافق قرار گرفته  هاي رویهو نگهداشت  ایجاد

  .داخلیهنگام بروز اضطرار 

 )Exerciseتمرین ( 15.2

 یاطرح  اینکهاز  اطمینانحصول  براي جزئی یاو  کلی صورت بهتداوم کسب و کار  هاي طرحطرح یا در آن  که فعالیتی

و  تکرارمطلوب هستند ، مورد  نتایج تولید براياطالعات مناسب  داراي گیرند میمورد اجرا قرار  که زمانیمورد نظر  هاي طرح

  .گیرند میتمرین قرار 

 از شده سازي شبیه شکل یک شامل رود می انتظار بیشتر ولی باشد، کار و کسب تداوم هاي رویه فراخوانی شامل تواند می تمرین یک توجه :

 ي حادثه یک که زمانی زدن تخمین براي کنندگان شرکت تمامی نقش آن در که باشد  کاري و کسب تداوم ي نشده یا و شده اعالم حوادث

  است. معلوم ،آید می وجود به واقعی
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 )Gainمنفعت ( 16.2

  مثبت. پیامد

 )Impactتاثیر ( 17.2

  مشخص. ي نتیجه یکشده از  ارزیابی پیامد

  )Incidentحادثه ( 18.2

و  اضطراري شرایطآمدن  وجود به، از دست دادن و ضرر، کارو  کسبانقطاع  یکموجب  تواند می یااست و  ممکن که وضعیتی

  (فجایع) شود.بحرانی یا

  )Incident management planطرح مدیریت حادثه ( 19.2

شده باشد و معموال شامل  مکتوبو  تعریفحادثه  یکاستفاده در زمان وقوع  برايروشن  صورت به که اجرایی طرحی

  .باشد می، گیرندمورد انجام قرار  بایست میحادثه  مدیریت فرآینددر  که محوري هایی فعالیت، منابع، خدمات و کارکنان

  )Invocationفراخوانی ( 20.2

، محوريخدمات  یاروند تداوم تحویل محصوالت و  ي ادامه منظور به کهسازمان  یک کارو  کسبطرح تداوم  فراخوانیعمل 

 .گیردمورد اجرا قرار  بایست می

  )Likelihoodاحتمال ( 21.2

 وسیله به یا، و ذهنی یا عینی صورت بهزده شده  تخمین یاشده  گیريشده، اندازه  تعریف چیزي پیوستن وقوع بهشانس 

  .ریاضیاحنماالت  یاو  تکراردفعات  همچنینو مطمئنا) و  تقریبا، محتمل، بعید(مانند به ندرت، کیفی کلمات

  شود. بیان کیفی یا و کمی صورت به تواند می احتمال :1توجه 

 به اول ي واژه معموال گردند. ترجمه صورت یک به است ممکن انگلیسی غیر هاي زبان برخی در "LIKELIHOOD" و "PROBABILITY" ي واژه :2 توجه

 استفاده اول کلمه همان صورت به و آن عام معناي در دوم ي کلمه از استاندارد این در نیز ما و شود می معنا آن(احتمال) ریاضی و عام معناي

 .کنیم می

  )Lossزیان ( 22.2

 .منفی پیامد
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  )Maximum tolerable period of disruptionتحمل پذیري انقطاع ( ي دورهحداکثر  23.2

برگشت  صورت بهسازمان  حیات، کند پیداتحویل محصوالت و خدمات نتواند ادامه  که صورتیپس از آن، در  که زمانیمدت 

 .گیرد میقرار  تهدیدمورد  ناپذیري

  )Organizationسازمان ( 24.2

  و روابط. اختیارات، ها مسئولیتاز  ترتیبیبا  امکاناتاز افراد و  گروهی

  .ها آناز  تلفیقی یابخش و  همچنینو  خیریه، موسسه، موسسه کارخانه، تجاري شرکت، بنگاه، شرکتمثال: 

  دارند. ارتباط هم با دستوري صورت به معموال ترتیبات :1توجه 

 .ISO EN [BS [9000:2005 باشد. خصوصی یا و ]دولتی[عمومی تواند می سازمان یک :2توجه 

  )Products and servicesمحصوالت و خدمات ( 25.2

 ي بیمه، تولیدي. به عنوان مثال موارد ذینفعانشو  کنندگان دریافت، مشتریان برايشده توسط سازمان  تهیه مفید نتایج

 .پرستاري یاخودرو، پذیرش از سوي قوانین و 

  )Recovery time objectiveبازیابی هدف (زمان  26.2

  :برايشده  تعیینمدت زمان 

 ؛ یاحادثه یکخدمت پس از  یاتحویل محصول و  ازسرگیري  

 ؛ یاحادثه یکپس از  فعالیت یک کارایی ازسرگیري  

 حادثه. یکپس از  کامپیوتري ي برنامه یااطالعات و  فناوري سیستم یک بازیابی 

 باشد. کمتر انقطاع پذیري تحمل ي دوره حداکثر از بایست می بازیابی زمان  توجه :

  )Resilienceارتجاعیت ( 27.2

 حوادث. تاثیراز لحاظ مقاومت در مقابل  سازمان یک توانایی

  )Riskریسک ( 28.2

  .ها ماموریتبه اهداف و  دستیابیآن در  تاثیراتو  بپیوندداست به وقوع  ممکن که چیزي
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 ( فعل )،"ها ریسک" صورت به جمع در یا و "ریسک یک" ( اسم عنوان به همچون، مختلفی هاي شکل به گفتار در "ریسک" ي واژه :1توجه 

 بکار "ریسک یک" اسم صورت به که زمانی )."دار ریسک"( صفت عنوان به یا دادن)، قرار ریسک معرض در را چیزي یا و کردن ریسک

 در .اي حادثه چنین تاثیرات همچنین و دهد روي چیزي اینکه احتمال آن، دالیل دادن، رخ قابلیت داراي ي واقعه یک به تواند می رود می

   .باشد می مهم بسیار واژه این متفاوت کاربردهاي میان آشکار تفاوت یک ایجاد ،کند اشاره )5.6 (قسمتریسک مدیریت

 منبع به توجه با ،شوند می اجرا هدف و ماموریت چندین که زمانی ،بنابراین .گردد می تعریف مشخص ماموریت یک به توجه با ریسک :2توجه 

  دارد. وجود باشیم داشته را ریسک میزان یک از بیش اینکه احتمال ،ریسک

 به دستیابی براي پیامدها از یک هر احنمال همچنین و آن وزن و پیامد هر تاثیر تلفیق جمع میانگین ي محاسبه با معموال ریسک :3توجه 

 پیامدها احتمال از اي دسته براي نیاز مورد هاي درك کردن کمی براي احتمال هاي توزیع ،دیگر سوي از .شود می کمی  "انتظار مورد ارزش"

 .بگیرند قرار استفاده مورد انتظار، مورد ارزش بر عالوه است ممکن استاندارد، انحراف مانند خالصه آمارهاي همچنین .باشد می نیاز مورد

  )Risk appetiteریسک پذیري ( 29.2

 .گیرددر معرض آن قرار  تواند می یاو  باشد میو تحمل آن در هر زمان  دریافت ي آمادهسازمان  یک که ریسکیمجموع مقدار 

  )Risk assessmentتخمین ریسک ( 30.2

 .ریسک ارزیابیو  تحلیل، شناسایی کلی فرآیند

  )Risk managementمدیریت ریسک ( 31.2

و  ارزیابی، تحلیل، شناسایی وظایف هاي روشو  ها دستورالعمل، خطمشیفرهنگ،  مدیریت ي برنامهو  ساختاریافته اي توسعه

 .ریسکبه  واکنش کنترل

  )Stakeholdersذینفعان ( 32.2

  .باشند میسازمان  اي آوردهمنافع مقرره از دست  داراي که يآن دسته از افراد

 تامین، مشتریان، کارمندان. مانند شود نمی بیرونیافراد  یاتنها محدود به افراد داخل سازمان و  که باشد میمصطلح  ي واژه یک این توجه :

 .کنندگان تنظیمو  حکومت، مالکان، سهامداران، کنندگان بیمهگذاران،  سرمایه، کنندگان، پخش شرکا، کنندگان

 )Top managementمدیریت ارشد ( 33.2

  [BS EN ISO 9000:2005] . باشند میسطح مشغول  باالترینسازمان در  کنترلو  رهبريبه  کهاز افراد  گروهی یافرد 
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 مدیریت حضور اگرچه، نباشد. درگیر مستقیم صورت به است ممکن ،ملیتی چند و بزرگ هاي سازمان در خصوص به ارشد، مدیریت توجه :

  باشد. سازمان صاحب تنها یا و مالک است ممکن ارشد مدیریت کوچک سازمان یک در است. نمایان ها فرمان از اي زنجیره وسیله به ارشد
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  (BCM) کارو  کسبتداوم  مدیریتبر  مروري 3

  ؟چیست) BCM(  کارو  کسبتداوم  مدیریت 1.3

متناسب با  استراتژيیک  همچنینبوده و  کارو  کسبمتعلق و برگرفته از  فرآیند یک )BCMتداوم کسب و کار( مدیریت

  :که نماید می ایجادتداوم کسب و کار  هاي برنامهمشخصی براي  عملیاتیهدف و یک چارچوب 

 سازمان در جهت عرضه  کلیدي هاي فعالیتدر  که هایی انقطاعسازمان در مقابل  ارتجاعیت، ها انقطاعاز وقوع  پیش

  ؛دهد میخدمات ایجاد خواهد شد را بهبود  یامحصوالت 

 مشخص  زمانیمورد پذیرش قرار گرفته و  پیشاز  سطحیسازمان تا  توانایی ترمیمشده جهت  آزمایش روش یک

 ؛آورد میفراهم  محوري محصوالت و خدمات تامینشده پس از وقوع حادثه در 

 حمایتو از اعتبار و شهرت سازمان  دهد میارائه  کارو  کسب انقطاع یک مدیریتدر  اي شدهاثبات  تواناییو  قابلیت 

 .کند می

 هاي پیچیدگیها، فرهنگ، وسعت و  ماموریتبا توجه به  کارو  کسبتداوم  فرآیندهاياز  برخیاست  ممکن اینکهبا وجود 

به عمومی یا  اي وابستگی هیچگونهو  باشد می یکسان ها آندر  اي پایه مفاهیم ولی نمایند تغییرمتفاوت  شرایطسازمان، در 

 سازمان ندارند. شرایط، فرهنگ و پیچیدگیبودن)،  غیردولتی یا دولتیخصوصی بودن (

2.3 BCM  سازمانی ژي استراتو  

 کارهايو  کسبتنوع در محصوالت، حصول  ایجادرشد،  قبیلاز  مقاصدياهداف و  کوچکچه بزرگ و چه  ها سازمان تمامی

مدت و  میانمدت،  کوتاهبه اهداف  یابیجهت دست  استراتژیک هاي طرح طریقاز  عمومااهداف و مقاصد  اینو ... دارند.  دیگر

تداوم کسب و کار به طور  مدیریتحساس آن،  تغییرهايو  کارو  کسب هاي روال. با توجه به گردد میبلند مدت، برآورده 

تداوم  مدیریت  سازي یکپارچهو  آگاهی. باشد می ها سازمان براي مرکزيو  کننده تعیین استراتژیکمساله  یکاي  فزآینده

 کارو  کسب هاي فرصتمربوط به  تداومی هاي ریسک اینکهاز  اطمینانسطح سازمان جهت حصول  باالترینکسب و کار در 

  .کند می، کمک اند گشته ارزیابیرش بودنشان یقابل پذ برايو  اند شده تعیین جدید

عدم توانایی در  یا، درآمديو  مالی، جانیاست شامل خسارات  ممکن پیامدها این. باشد مییک حادثه متنوع  پیامدهاي

  داشته باشد، گردد. بستگیسازمان بدان  بقاي یااست اعتبار، استراتژي و  ممکن که اي محوريتحویل محصوالت و خدمات 
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شامل(اما  ذینفعاناز  هایی نمونهدهد.  تشخیصرا  ذینفعان استراتژیکی اهمیتتداوم کسب و کار  مدیریتاست  نیاز همچنین

 . باشد میگذاران و سهامداران  سرمایه، کنندگان توزیع، کنندگان، عرضه مشتریان، پیمانکاران، داخلی کارکنانود به) نه محد

 .باشند میاستراتژیک سازمان  هاي نگرانیتمامی این موضوعات، مسائل و 

3.3 BCM  ریسک مدیریتو ارتباط آن با  

 ها عملیاتمتوجه  که هایی ریسک شود میموجب  که باشد می ریسک مدیریتچارچوب  یک مکملتداوم کسب و کار  مدیریت

  شود. بررسی، ها ریسکشده و نتایج آن  شناسایی گردند میسازمان  کارو  کسب یاو 

یک سازمان ارائه  کهاست  اي کلیديمحصوالت و خدمات  ي تهدیدکنندههمواره به دنبال مدیریت ریسک  ریسک مدیریت 

قابل  ها آناز  بسیاري که بگیرندقرار  تهدیداز حوادث مورد  بیشمار اي مجموعهتوسط  توانند می. محصوالت و خدمات دهد می

  . شود می کشف سختیآنها به  دالیلنبوده و  بینی پیش

دهد و متوجه شود  تشخیصرا  کلیديو خدمات  ها فعالیت تواند می کارو  کسبتداوم  مدیریتانقطاع،  تاثیرات رويبر  تمرکزبا 

 پیش، کارو  کسبتداوم  مدیریتاز  گیريو با بهره  ترتیب بدینگام بردارد.  ها آندر جهت استمرار  تواند مینه سازمان چگو که

تامین و  ي چرخه، ذینفعان، اطالعات، فناوري ،ها ساختمانحفظ افراد،  براي که داند میحادثه رخ دهد، سازمان  یک آنکهاز 

  .گیردصورت  بایست می کارهاییشهرت سازمان چه 

 بطوریکه، گیرد بکاررا  باشد میبدان  نیازانقطاع  یکهنگام وقوع  کهگرایانه  واقع دید یک تواند میشناخت، سازمان  اینبا 

خواهند  مدیریتمحصوالت و خدمات سازمان،  تحویلپذیرش در  غیرقابل تاخیربدون  نتایجسازمان مطمئن گردد که همه 

  شد.

 به هاي فرصتاز  تواند می، باشد می کارو  کسبتداوم  مدیریت یکاز  مناسبیمشخصات  داراي که سازمانی، دیگر سوياز 

 .نمایدنحو استفاده  بهترینبه  نیزباال  ریسکآمده با  وجود

  تداوم کسب و کار نیاز دارد؟ مدیریتسازمان به   یکچرا  4.3

  . باشد میگشا  مشکل تدابیرخدمات و  آوري مناسب، فراهم کارو  کسب مدیریتجزء مهم از  یکتداوم کسب و کار  مدیریت 

دائما  ها سازمان. نمایدمستمر عمل  طور بهسازمان را بر عهده دارند تا سازمان بتواند  تواناییحفظ  مسئولیت، مالکینو  مدیران

وارد  ها آنبه عنوان مثال  .ارندتحویل محصوالت و خدماتی را برعهده د ي وظیفهو یا  آورند می وجود بهالزاماتی را براي خود 

 داراي ها سازمان تمامی. شوند میکه در صورت وارد نشدن به آن، مورد هجوم انتظارات مختلف واقع  شوند میقراردادهایی 

 واکنشو  پاسخگویی یک ها سازمان مواردیکهدر  خصوص به، باشند میمخصوص خود  اجتماعیو  اخالقی هاي مسئولیت
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از لحاظ قانونی ملزم به اجراي مدیریت  ها سازمان. در بعضی موارد آورند میرا فراهم  عمومیخدمت داوطلبانه  یک یا اضطراري

  .باشند میتداوم کسب و کار 

، انقطاع سیل، فناوریکیهمچون اختالالت  موارديبا انقطاع در ارتباط خواهند بود،  نوعیبه  کارو  کسب هاي فعالیت تمامی

 حمایت کارکنان امنیتاز رفاه و  حالیکهتداوم کسب و کار در  مدیریت. باشند میاز آن جمله  وریستیترو حمالت  تجهیزات

  . آورد میفراهم  نیز را اصلی هاي فعالیت هدایت توانایی ،کند می

بهبود  فرآیند یک عنوان به بلکه پرهزینه ریزيطرح  فرآیند یک عنوان بهتداوم کسب و کار را نه  مدیریت بایست می ها سازمان

  مهم در نظر داشته باشند. بسیارارزش افزوده و 

  تداوم کسب و کار موثر مدیریتبرنامه  یک مزایاي  5.3

  :باشد می زیرتداوم کسب و کار اثربخش، موارد  مدیریتبرنامه  یک مزایاي

  از انقطاع عملیاتی را دارد؛ ناشی تاثیرات شناسایی توانایی پیشسازمان از 

  ؛ دهند میدارد که تاثیرات بر روي سازمان را کاهش  ها انقطاعبه  اي شدهموثر و از پیش تعیین  هاي واکنشداراي 

  ؛کند میبیمه نشدنی را براي خود حفظ  هاي ریسکسازمان همواره توانایی مدیریت 

 ؛نماید می تشویق گروهیو  جمعی هاي فعالیتسازمان را به انجام  کارکنان 

  آورد؛ وجود بهمعتبر را  واکنشو  پاسخگویی یک تمرینی آیندهايفربا انجام  تواند میسازمان 

 اعتبار خود را گسترش دهد؛ و تواند می 

 نماید کسب رقابتی مزیتمحصوالت و خدمات،  موقع به ي ارائهو  تحویل تواناییاست سازمان با داشتن  ممکن. 

  تداوم کسب و کار اثربخش مدیریت یک پیامدهاي  6.3

  تداوم کسب و کار اثربخش، عبارتند از: مدیریت  یک پیامدهاي

 ؛شود می تضمین ها آنو حفظ شده و استمرار  شناسایی کلیديو خدمات  ها فعالیت 

 مناسب به وجود خواهد آمد؛ واکنش یک ایجاد برايحادثه  مدیریت قابلیتنوع  یک 

  ،و  محلی نهادهاي، دولتی هاي دپارتمان یا، قوانین مربوطه و ها سازمان دیگربا  روابطششناخت سازمان از خود

 ؛ شود میو شناخته  مستندسازي، ایجاد صحیح طور به اضطراري هاي سرویس

 کارو  کسبانقطاع  یاحادثه  یکاثربخش به  طور بهمناسب،  رفتارهاي طریقتا بتوانند از  بینند میآموزش  کارکنان 

 ؛واکنش نشان دهند
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 ؛شود میارتباط برقرار  ها آنبا  کارو  کسب هاي انقطاعو در هنگام وقوع  شوند می حمایت صحیحی طور به کارکنان 

 تحویل خواهد بود؛  ي آمادهو  هشناخته شد ذینفعان هاي الزام 

 ؛خواهد ماند باقیسازمان امن  تامین ي زنجیره 

 اعتبار سازمان حفظ خواهد شد؛ و 

  ماند یم باقیو الزامات خود پاسخگو  قوانینسازمان همواره در مقابل. 

  کارو  کسبتداوم  مدیریتعمر  ي چرخه هاي بخش 7.3

. باشد میشامل شش قسمت  کارو  کسبتداوم  مدیریتعمر  ي چرخهنشان داده شده است،  1شماره  شکلدر  کههمان طور 

، دولتینوع سازمان(  کهتوجه داشت  بایدشده و اجرا شوند.  سازي پیاده اي اندازههر  با سازمانیدر هر  توانند می ها بخش این

 ي برنامهچرخه ندارند. البته محدوده و ساختار  اینعناصر  رويبر  تاثیري) غیرهو  تولیدي، آموزشی، غیرانتفاعی، خصوصی

هر سازمان متفاوت با  شرایطبا توجه به  تواند می گذاري سرمایهو  پیگیري میزان همچنینو  کارو  کسبتداوم  مدیریت

  .بگیرندانجام  باید ها قسمت اینوجود  اینبا  ولیباشد  دیگر هاي سازمان

  

  کارو  کسب مدیریتعمر  ي چرخه -1شماره  شکل                                                     

  

 )5برنامه تداوم کسب و کار(مراجعه به بخش  مدیریتالف. 

سازمان، (در صورت  پیچیدگیخود را متناسب با اندازه و  کارو  کسبتداوم  قابلیت که سازد میبرنامه، سازمان را قادر  مدیریت 

  نموده و در جهت نگهداشت آن گام بردارد. سازي پیاده) نیاز
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 )6ب. شناخت سازمان(مراجعه به بخش 

 یک کلیديبتوان محصوالت و خدمات  ها آنتوسط  که آورند میرا فراهم  اطالعاتی، "شناخت سازمان"مربوط به  هاي فعالیت 

 این شناسایینمود.  بندي اولویتاست را  نیازآن محصوالت و خدمات  تحویل براي کهرا  منابعیو  ها فعالیتسازمان و 

  .نماید می کمک کارو  کسبتداوم  مدیریت برايمناسب  استراتژيمجموعه، ما را در انتخاب 

 )7تداوم کسب و کار(مراجعه به بخش  استراتژي تعیینپ. 

مناسب  واکنش یکعمل  اینمختلف شود.  هاي استراتژياز  اي دسته ارزیابیباعث  تواند میتداوم کسب و کار  استراتژي تعیین 

  آن محصوالت و خدمات را: تواند میسازمان  بطوریکه، آورد می وجود به کلیديخدمات  یااز محصوالت  یکانقطاع هر  برايرا 

  قابل قبول؛ و عملیاتیسطح  یکتا  

  مناسب زمانی ي بازهدر.  

سازمان شناخته  ارتجاعیو طرح  تقابلی استراتژيگرفته شده به عنوان  تصمیمانقطاع و پس از آن، ارائه دهد.  یک طیدر 

  خواهد شد.

 1)8تداوم کسب و کار (مراجعه به بخش  مدیریت واکنش یک سازي پیادهو  ایجادت. 

 مدیریتفرم از  یکو  مدیریتیچارچوب  یک ایجادتداوم کسب و کار، منتج به  مدیریت واکنش یک سازي پیادهایجاد و  

مجدد  بازیابی براي بایست می که مراحلی بیانبه  که گردد می کاريو  کسب بازیابی هاي طرحو  کارو  کسبحادثه، تداوم 

  . پردازد می، گیرددر زمان بحران و پس از آن صورت  ها عملیات

  )9تداوم کسب و کار(مراجعه به بخش  مدیریتث. تمرین، نگهداشت و بازنگري ترتیبات 

  تا سازمان قادر به اثبات موارد زیر شود: گردد میتداوم کسب و کار منجر  مدیریتو بازبینی  ممیزيتمرین، نگهداشت، 

 ؛ وباشند میسازمان کامل، درجریان و صحیح  هاي طرحو  ها استراتژي  

 براي توسعه شناسایی شوند. ها فرصت  

  )10(مراجعه به بخش سازمانیتداوم کسب و کار در فرهنگ  مدیریت کارگذاريج. 

                                                        
 خود تاثیر تحت را سازمان یک است ممکن که بزرگ) تا کوچک وقایعی(از بزرگی و مقیاس دادن نشان براي استاندارد این در (حادثه)"INCIDENT" ي واژه 1

 براي سازمان توانایی در شدیدي هاي انقطاع آمدن وجود به باعث است ممکن حوادث از اي مجموعه یا و حادثه یک .گیرد می قرار استفاده مورد دهند، قرار

 هاي انقطاع ،وقایع برخی طرفی از شود. تبدیل فاجعه به که دارد احتمال کمتر شود، مدیریت خوبی به حادثه یک که صورتی در شود. خود الزامات به سیدنر

  شوند. گرفته درنظر فاجعه صورت به سریعا باید که نمایند می ایجاد سازمان اهداف در را بزرگی

 ي شده بینی پیش سطوح براي را هایی ارزیابی واکنش کند. تجاوز سازمان آمادگی از باشد، گرفته قرار تمرین مورد یخوب به اگر حتی است ممکن حادثه یک

 بلکه نباشند، موجود هاي طرح به غیرمنطقی وابستگی داراي گیرنده، تصمیم عناصر دیگر و مدیریت که است مهم بسیار ترتیب بدین .دهد می انجام خسارات

 مدیریت ي شایسته گیري تصمیم براي جایگزین عنوان به هیچگاه کار و کسب تداوم طرح که داشت توجه باید .نمایند اتخاذ را تصمیمات ط،شرای به توجه با

  بود. نخواهد
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 هاي ارزشاز  بخشیتداوم کسب و کار  مدیریتتا  گردد میموجب  سازمانیتداوم کسب و کار در فرهنگ  مدیریت کارگذاري

  .کند می، القاء ها انقطاعتسلط بر  برايسازمان  زيسا جهت توانا نذینفعا تمامیرا در  اطمینانسازمان گردد و اعتماد و  محوري
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   کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی 4

  2کلی بررسی 1.4

 :نماید می تعریفرا  زیر اساسی فرآیندهاي کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی 1.1.4

 ؛ وکارو  کسبتداوم  قابلیت ایجادمربوط به  اولیه هاي فعالیتاز  اي مجموعه  

 کارو  کسبتداوم  قابلیتمستمر و نگهداشت  مدیریت.  

، طراحی، ها ویژگیمربوط به  اولیه هاي فعالیتاز  اي مجموعه ]کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشیاول  فرآیند[ 2.1.4

 .دهند می تشکیلرا  کارو  کسبتداوم  قابلیت ي اولیه تمرینو  سازي پیادهساخت، 

و  کسبتداوم  ي تعبیهچون  هایی فعالیتدر سازمان، شامل  کارو  کسبتداوم  قابلیتمستمر و نگهداشت از  مدیریت 3.1.4

 ویژه بهطرح و ایجاد ارتباط میان آن،  بروزرسانیبه صورت منظم،  کارو  کسبطرح تداوم  تمریندر سازمان،  کار

، هستیمی ، کارکنان، فرآیندها، بازار، فناوري و یا ساختار سازمانها ساختماندر  اساسی تغییر یک داراي که زمانی

  .باشد می

 زمینه 2.4

و  جغرافیایی موقعیت، پیچیدگی، مقیاس، طبیعتسازمان با  کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی اینکهاز  بایست میسازمان 

حصول  برايمطمئن شود.  کامال، کند می منعکسرا از سازمان  صحیحمناسب و  شکلیهماهنگ بوده و  ها فعالیت حساسیت

تداوم  مدیریت خطمشی، نماید میسازمان را برطرف  احتیاجات کارو  کسبتداوم  ترتیباتدر زمان حادثه  اینکهاز  اطمینان

از اینکه قابلیت تداوم کسب و کار در فرهنگ سازمانی  بایست می خطمشیاین ، کند می تعریفرا  فرآیندهاالزامات  کارو  کسب

 تغییرات مدیریتبخش  هاي فعالیتبا  بایست می کارو  کسبداوم ت مدیریت قابلیت، اطمینان حاصل نماید. شود میگنجانده 

  محصوالت و خدمات سازمان بپردازد. ي توسعهبه رشد و  مناسبیبه صورت  وسیله بدینسازمان همسو شده تا بتواند 

                                                        
  باشند: می زیر موارد کار و کسب تداوم مشی خط یک ایجاد فاهدا 2

 ؛گیرند می قرار اجرا مورد شده، کنترل و شده توافق جهتی در کار و کسب تداوم مدیریت هاي فعالیت تمامی اینکه از اطمینان حصول  

 سازمان طبیعت و پیچیدگی اندازه، با مناسب و کند می برآورده را کار و کسب تغییرات احتیاجات که کار و کسب تداوم قابلیت به دستیابی 

  و ؛باشد می

 کار. و کسب تداوم مدیریت مستمر قابلیت منظور به باشند شده یفتعر واضحی صورت به که کاري چارچوب یک ایجاد 
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  تداوم کسب و کار مدیریت خطمشیایجاد  3.4

 کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی بایست می، کارو  کسبتداوم  مدیریتها و اهداف خود در  ماموریت بیان برايسازمان 

و  تسویهتداوم کسب و کار،  قابلیت ایجادو سطح باال باشد و با  کلی متنیدر ابتدا  تواند مینوشته  این. نماید ایجادخود را 

  شود. تر کامل

به چه  خطمشیده شود که نشان دا ها آنرا ارائه دهد که توسط  اي شدهضوابط مستند  بایست میتداوم کسب و کار  خطمشی

مدیریت تداوم کسب و کار  خطمشیمواردي تمایل دارد و توسط چه مواردي باید مورد ارزیابی قرار گیرد. استقرار مالکیت 

    .انتخاب شده) ي نمایندهدر سطح باالي سازمان صورت گیرد(به عنوان مثال رئیس هیئت مدیره یا  بایست می

  :نمایدتوجه  زیربه موارد  بایست می، باشد میخود  کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی ایجادسازمان در حال  که زمانی

 در داخل سازمان؛ کارو  کسبتداوم  مدیریتمحدوده  تعریف  

 ؛کارو  کسبتداوم  مدیریتمنابع  ي تهیه  

 سازمان؛ براي مینیمم استانداردهاي، راهبرد و کارو  کسبتداوم  مدیریتمقررات  تعریف  

  ،به عنوان نمونه و محک آورده  توانند می که هایی خطمشی یانامه و  آییندادن ارجاع به هرگونه استاندارد مرتبط

 شوند.

خود را با توجه به  هاي حلو راه  ها طرح، ها استراتژيمدیریت تداوم کسب و کار،  خطمشیبه صورت مستمر  بایست میسازمان 

  مورد نگهداشت قرار دهد. زمانبندي، ي برنامهنیاز سازمان و یک 

و یا استثناهایی که  ها محدودیتبه صورت واضحی هرگونه  بایست میمدیریت تداوم کسب و کار  خطمشی ي محدوده

  جغرافیایی و یا مربوط به محصول. هاي محدودیتدرنظر گرفته شوند را تعریف نماید، به عنوان مثال  بایست می

  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه ي محدوده 4.4

به  که کلیديمحصوالت و خدمات  تعیینرا با  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه ي محدودهاست  ممکنارشد  مدیریت

خدمات را به عنوان  یامحصوالت و  کدام اینکه تشخیص. نماید ایجاد، پردازند می وظایفو  قوانینها،  ماموریتاز  حمایت

  با جزئیات بیشتر آورده شده است. 2.6در قسمت  کنیم میفرض  محوريو  کلیدي
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  سیاريبرون  هاي فعالیت 5.4

همواره در  باشد می فعالیتمتوجه آن  که ریسکیگردد،  تامینخدمت از خارج سازمان  یا، محصول و فعالیت یک که صورتیدر 

به  کارو  کسبتداوم  مدیریت ترتیباتبرنامه و  کارآییاز  بایست میسازمان  ترتیب بدین. ماند می باقیسازمان به صورت ثابت 

 کهاست  اینهدف  اینبه  رسیدنراه  یکخود مطمئن باشد.  خارجی شرکايو  کلیدي کنندکان تامینگرفته شده توسط  کار

تمرینی و نگهداشت در تامین  ي برنامهو  کارو  کسبتداوم  هاي طرح کارآییاز مناسب بودن و  ممیزيمستندات معتبر 

  .گیردقرار  بررسیکنندگان کلیدي همواره مورد 
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  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه مدیریت 5

 در کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه مدیریت حقیقتدر 

 فرآیندقلب  ي منزلهبه  مدیریت تداوم کسب و کار ي چرخه

و  خطمشی تواند میدر صورت موثر بودن آن،  که باشد می

   .نماید بنیان کارو  کسب(روش) سازمان را در تداوم رویکرد

 ،باشد می ضروريمهم و  بسیار فرآیند اینارشد در  مدیریتحضور 

، معرفیاز  اطمینانارشد باعث حصول  مدیریتحضور  زیرا

به  کارو  کسبتداوم  مدیریت فرآیندمناسب  ایجادو  حمایت

 .شود میبه صورت مناسب  سازمانیاز فرهنگ  بخشیعنوان 

 کلیمرور  1.5

(قسمت  کارو   کسبتداوم  مدیریت خطمشیشده در  بیان هاي ماموریتبه  دستیابی براي کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه

  عبارتند از: که باشد میسه مرحله  دارايبرنامه  این .گردد می ایجاد) 3.4

  2.5(قسمت  ها مسئولیتانتصاب(  

 3.5در سازمان (قسمت  کارو  کسبتداوم  سازي پیاده(  

 4.5(قسمت  کارو  کسبمستمر تداوم  مدیریت(  

  ها مسئولیتنصب  2.5

  :3بایست میسازمان  مدیریت 1.2.5

 و  کسبتداوم  مدیریت خطمشیاجرا و تحت نظر گرفتن  برايرا با داشتن اختیارات و سطح سازمانی مناسب  فردي

  ؛ وکار

  نماید معرفی یادرنظرگرفته و  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامهو نگهداشت  سازي پیاده برايرا  افرادي یافرد.  

                                                        
3

را دارند، ممکن است بسته به اندازه، مقیاس و پیچیدگی، در بخش هاي  تداوم کسب و کارافرادي که وظیفه ي پیاده سازي و نگهداشت برنامه ي  

ه ي مختلف سازمان استقرار داشته باشند. همچنین ضروري می باشد که فردي با اختیارات مناسب(به عنوان مثال مالک،رئیس هیئت مدیره یا نمایند

 و همچنین بصورت مستقیم مسئول موفقیت مستمر این قابلیت باشد.باشد  مدیریت تداوم کسب و کارانتخاب شده) داراي مسئولیت کلی براي 
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را در سراسر محیط کسب و کار  اي نمایندهدر صورتی که ساختار سازمانی اجازه دهد، مدیریت ارشد ممکن است  2.2.5

  وم کسب و کار را حمایت نماید.مدیریت تدا ي برنامهتعیین نماید(در هر موقعیت و وظیفه) که اجراي 

 هاي مجموعههماهنگی الزم را با مشخصات شغل موردنظر و همچنین  بایست میو اختیارات  ها مسئولیت، ها نقش

  د.نمهارتی داشته باش

  را مورد بازبینی قرار دهد. ها مسئولیتاین  بایست میفرآیند ممیزي سازمان 

سنجش، پاداش دهی و شناخت سازمان، بیش از پیش تقویت  خطمشیبا دخیل شدن در  توانند می ها مسئولیتاین 

 شوند.

 در سازمان کارو  کسبتداوم  اجراي 3.5

 سازي پیاده، ساخت و طراحیشامل  بایست می کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه اجرايمربوط به  هاي فعالیت 1.3.5

  :بایست میسازمان  طرفیبرنامه باشد. از 

 ؛نمایدبرقرار  ذینفعانبرنامه و  بینمناسب  ارتباطی  

 ؛ ونمایدارائه  یاو  تنظیم کارکنان برايرا  مفیدي هاي آموزشو  تمرینات  

 9قرار دهد. (قسمت   تمرینرا همواره مورد  کارو  کسبتداوم  قابلیت( 

و  کارابه صورت  سازي پیاده اینکهاز  اطمینانحصول  برايمخصوص  مدیریتی ي پروژه یکاست  ممکنسازمان  2.3.5

  .نماید طراحیمناسبی انجام گرفته است، را 

 مستمر مدیریت 4.5

 مرورکلی 1.4.5

گرفته است،  جاي درستیدر سازمان به  کارو  کسبتداوم  اینکهاز  اطمینانمستمر به حصول  مدیریتمربوط به  هاي فعالیت

و  تمرین، بازنگريبه صورت منظم مورد  بایست می، کارو  کسبتداوم  قابلیت اجزاياز  کدام. هر نماید می شایانی کمک

، عملیاتی محیطدر  که هایی زماندر  بایست می کارو  کسبتداوم  هاي طرحو  ترتیبات دیگر سوي. از گیرندقرار  بروزرسانی

حادثه  تشخیص یاو  تمرین یک که زمانی همچنینشود و  ایجادقابل مالحظه  تغییريفناوري سازمان  یاو  فرآیندها، کارکنان

 .گیرندقرار  بروزرسانیو  بازنگري، مورد شود میبا نقص مواجه 
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  نگهداشت مستمر 2.4.5

هم در  بایست می کهوجود دارند  هایی فعالیتاجرا شده باشد،  خوبیبه  کارو  کسبتداوم  مدیریتاست  ممکن اینکهبا وجود 

  باشند: زیرشامل موارد  توانند می ها فعالیت این. بگیرندو هم به صورت مستمر مورد انجام قرار  کارابتدا و شروع 

 ؛کارو  کسبتداوم  مدیریتقابلیت  براي ها مسئولیتو  ها نقشمحدوده،  تعریف  

  ؛کارو  کسبتداوم  مدیریت قابلیتمستمر  مدیریت براي تیم یک یامناسب و  فردينصب  

  مناسب؛ هاي نمونهو مناسب با استفاده از  شایسته مسیريدر  کارو  کسبتداوم  ي برنامهقراردادن  

  فراتر از آن؛ نیازسازمان و در صورت  تمامیدر  کارو  کسبگسترش تداوم  

 ؛تمرینی ي برنامه هدایت  

  و  ریسک تخمین ي دوبارهانجام  یاو  بازنگري، شامل کارو  کسبتداوم  قابلیت بروزرسانیمنظم و  هاي بازنگريانجام

  ؛)BIAs(کارو  کسباثرات  تحلیل

  ؛5.5سازمان(قسمت  هاي پیچیدگیدرخور اندازه و  مستندهایینگهداشت (  

 ؛کارو  کسبتداوم  قابلیت کارآییو نظارت بر  کنترل  

 ؛ وکارو  کسبتداوم  قابلیتمربوط به  ي هزینه مدیریتو  کنترل  

 موفقیت مدیریتو  تغییرات مدیریت قوانین کنترلو  ایجاد. 

 کارو  کسبتداوم  مدیریت مستندسازي 5.5

شامل  توانند می. این وظایف گیرندقرار  مستندسازيمورد  بایست می کارو  کسبمربوط به نگهداشت تداوم  وظایفاز  برخی

  :باشندموارد زیر 

 کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی: 

o کارو  کسبتداوم  مدیریت ي محدوده ي بیانیه، 

o  ؛کارو  کسبتداوم  مدیریتمراجع  

 کارو  کسباثرات  تحلیل )BIA؛(  

 ؛ریسکو  تهدیدات تخمینو  ارزیابی  

 ؛کارو  کسبتداوم  مدیریت ]هاي[استراتژي  

  ؛آگاهیبرنامه  

  ؛تمرینیبرنامه  
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 حادثه؛ مدیریت هاي طرح  

 تداوم کسب و کار؛ هاي طرح  

 ؛کارو  کسب بازیابی هاي طرح  

  ؛تمرین بنديگزارشات و زمان  

  سطح خدمات هاي نامهقراردادها و موافقت.  
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  سازمانشناخت  6

شناخت مناسب سازمان از خودش و  ایجادقسمت با  ایندر 

 کلیديمحصوالت و خدمات  کردنشناخت و مشخص  درحقیقت

حمایت  ها آنو منابعی که از  یبحران هاي فعالیتو همچنین 

با  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه اینکهاز  توان می، کنند می

 اینحاصل نمود.  اطمینانسازمان هماهنگ است،  هاي ماموریت

 مدیریت ي برنامه هماهنگیاز  که شود میعنصر از چرخه باعث 

سازمان، التزامات و مقررات  هاي ماموریتبا  کارو  کسبتداوم 

 .شویممطمئن 

 معرفی 1.6

  :گردد می، شناخت سازمان از موارد زیر حاصل کارو  کسبتداوم  ي زمینهدر  کهتوجه داشت  باید 1.1.6

  ،خود را اجرا  هاي عملیاتسازمان در آن  که محیطی همچنینها، تعهدات ذینفعان و  ماموریتشناخت اهداف

  ؛نماید می

  از  که مواردي، شامل کند میو منابعی که تحویل این محصوالت و خدمات را پشتیبانی  ها دارایی، ها فعالیتشناخت

 ؛گیرند میخارج و داخل سازمان نشات 

  2.6در خالل انقطاع؛ (قسمت  ها دارایی، منابع و ها فعالیتارزیابی اثرات و نتایج در این(  

  هاي فعالیتو  کلیديانقطاع در محصوالت و خدمات  ایجاددارد موجب  امکان کهموجود  تهدیدات ارزیابیشناخت و 

  )5.6شوند. (قسمت  سازمان هاي داراییی، منابع و بحران

  شناخت مناسبی از موارد زیر کسب نماید: که باشد میسازمان مهم  براي 2.1.6

  ؛ وها فعالیت میانارتباطات  

  افراد خارج سازمان. یاو  دیگر هاي سازمانبا  وابستگیهرگونه 
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  )BIA( تحلیل اثرات کسب و کار 2.6

، تعیین و کند میسازمان پشتیبانی  کلیديکه  از محصوالت و خدمات  هایی فعالیترا در  ها انقطاعسازمان باید اثرات  1.2.6

 .شود میشناخته )  (BIAمستند نماید. عموما این فرآیند با عنوان تحلیل اثرات کسب و کار

(با  کنند می حمایت کلیديچند محصول و خدمت  یا یک رسیدناز انجام و به ثمر  که هایی فعالیتاز  کدامهر  براي 2.2.6

  :بایست می) سازمان کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه ي محدودهتوجه به 

 قرار  ارزیابیخاص مورد  زمانی هاي بازهاست رخ دهند را در  ممکن فعالیتانقطاع در انجام آن  دلیلبه  که اثراتی

  دهد؛

  4نمایدمشخص  فعالیتهر  برايرا  تحمل انقطاع براي زمانی ي بازه بیشترین، زیرموارد  شناساییبا: 

o خود ادامه دهد کاردر آن بازه به  بایست می فعالیت کهبعد از شروع انقطاع  زمانی ي بازه بیشترین، 

o دارد احتیاجخود به آن  کار ازسرگیري براي فعالیت که) کیفیسطح ( ترین پایین، 

o  ؛ازسرگیرندخود را  کاردر آن  بایست می ها عملیاتاز  عادي سطحی که زمانیمدت  

  بایست می که منابعی همچنینو  کننده حمایت هاي زیرساخت، ها دارایی، ها فعالیت میان وابستگیهر گونه ارتباط و 

  قرار دهد. شناساییرا مورد  بگیرندقرار  بازیابیبه صورت مستمر مورد نگهداشت و 

 کسبها و اهداف  ماموریتمتوجه  که تاثیراتیآن اثرات و  بایست می، سازمان پردازیم میاثرات  ارزیابیبه  که زمانی 3.2.6

  باشند: زیر هاي مثالشامل  توانند میموارد  این. بگیرددر نظر  را هستند ذینفعانو  کار و

 ؛عمومیسالمت  یا کارکنان رويبر  تاثیرات  

 اطالعات؛ یا، فناوري و ها ساختمان برايشده  ایجاد مشکالت یااز صدمات و  ناشی تاثیرات  

 گوناگون؛ ترتیباتالزامات  یاو  ها مسئولیت، قوانینناشی از پیروي نکردن از  تاثیرات  

  شهرت و اعتبار؛ دیدنلطمه  

 ؛اقتصادي وضعیتوارد شدن به  آسیب  

 در محصوالت و خدمات؛ کیفیت کاهش  

 زیست محیط دیدن آسیب. 

  .نماید مستندسازيشده را  کسب نتایجو  هاي یافتهاثرات انقطاع و  ارزیابی برايراه حل و روش خود  بایست میسازمان 
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  دهند. می قرار خود تاثیر تحت اي جداگانه بصورت را فعالیت هر و کنند می پیدا افزایش زمان طول در تاثیرات معموال انقطاع، یک هنگام در 

 باشند. متفاوت یکدیگر با است ممکن کار و کسب عمر ي چرخه در مشخص زمانی یا و ماه روز، به بسته تاثیرات
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 5بحرانی هاي فعالیت شناسایی 3.6

که سبب خسارت  هایی فعالیتنمودن بر اساس اولویت، طبقه بندي نماید. آن  بازیابیرا جهت  هایش فعالیت بایست میسازمان 

زمان باشند و نیاز باشد  ترین کوتاهدر  منفیداراي بیشترین اثرات  همچنینو در طول ارزیابی اثرات، شناسایی شده و  گردند می

 فعالیتهر  کهتوجه داشت  باید. شوند می تلقی ")بحرانی، محوري(کلیدي هاي فعالیت"بهبود یابند، به عنوان که به سرعت 

  .نماید می پشتیبانی کلیدي سرویس یاچند محصول  یا یکاز  بحرانی

 ها آن) که کلیديغیر  هاي فعالیت( هایش فعالیتمتمرکز گردد اما بایستی دیگر  اش کلیدي هاي فعالیتسازمان بایستی بر روي  

 خاصی ترتیبات بکارگیريبه  احتیاج یاقرار گرفته و  بازیابیتحمل خود مورد  زمانی ي بازه حداکثرنیز نیاز دارند تا در 

  مورد توجه قرار دهند. نیز، را باشند می

 6الزامات استمرار تعیین 4.6

است مشخص  نیازمند ها آنخود به  کارو استمرار  ازسرگیري براي فعالیتهر  کهرا  احتیاجاتیالزامات و  بایست میسازمان 

  مثال: براي. نماید

  (افراد)؛  ها آنمنابع کارکنان، از لحاظ تعداد، مهارت و دانش 

  (فناوري)؛ تجهیزاتو  ها طرح، کننده حمایتفناوري 

 ) ؛ها مکانو  ها ساختمانمحل کار و تسهیالت مورد نیاز( 

  که به میزان  هایی آنیا الکترونیکی، یا اطالعاتی راجع به امور در حال پیشرفت، تمامی  کتبیفراهم آوري مدارك

 (اطالعات)؛ و باشند میکامل  ها فعالیتو براي استمرار غیرمخرب  شوند میکافی بروزرسانی 

 ) ؛تامینخدمات و تهیه کنندگان خارجی( 

  در نظر داشته باشد. نیزرا  ذینفعان احتیاجات بایست می، باشد میسطوح مختلف منابع  تعیینسازمان در حال  که زمانیدر 

                                                        
 لحاظ از که هایی فعالیت نماید. تغییر ماه چندین تا ثانیه چند از است ممکن ها فعالیت ازسرگیري براي زمانی ي بازه بیشترین فعالیت، طبیعت به بسته 5

 زمانی لحاظ از که هایی فعالیت ساعت. یا دقیقه یک از کمتر مثال عنوان به ،باشند نیازمند دقت از باالتري ي درجه به است ممکن باشند، می حساس زمانی

  باشند. نیازمند کمتري دقت به است ممکن دارند، کمتري حساسیت

 از یک هر )RTOهدف( بازیابی زمان روي بر انقطاع تحمل زمانی ي بازه بیشترین هستیم، کار و کسب تداوم مدیریت هاي استراتژي تعیین حال در کهزمانی

  .)7 (قسمتگذارد می تاثیر ها فعالیت
6

 ،IT افزار نرم و افزار سخت شامل تواند می فناوري گیرد. انجام سازمان، براي نحو بهترین و سطح باالترین در تجهیزات از استفاده تا شود می باعث فناوري 

  شوند. نمی محدود موارد این به ولی باشند تولید، و تهیه قابلیت براي وريضر ماشین هرگونه یا و غذا ي تهیه هاي ماشین ها، ماشین دور، ارتباط تجهیزات

 که شوند باعث است ممکن نشوند، روزب مناسبی صورتی به یا و نباشند صحیح نبوده، دردسترس انجام، حال در کارهاي اطالعات یا رکوردها که صورتی در

 استراتژي تعیین حال در که زمانی که باشد می موجود اطالعاتی چنین ي ارائه براي الزاماتی بپیوندد. وقوع به تاخیر با یا و نشود انجام ها فعالیت ازسرگیري

  .)7 (قسمتگیرند می قرار استفاده مورد رکوردها مدیریت و مناسب سازي ذخیره هاي نسخه دهی شکل براي هستیم، کار و کسب تداوم مدیریت
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  7)ریسک تخمین(انجام  بحرانی هاي فعالیتمتوجه  تهدیدات ارزیابی 5.6

و  دهند میقرار  تهدیدسازمان را مورد  بحرانی هاي فعالیت که ریسکی، سطوح مختلف کارو  کسبتداوم  مدیریتدر  1.5.6

بحرانی  هاي فعالیتشناخته شوند.  خوبیبه  بایست می، آورد میآنها به وجود  برايانقطاع  یک که ریسکی همچنین

. شوند می حمایت ذینفعانو  تامین، فناوري، اطالعات، منابع تجهیزاتو  ها مکانچون افراد،  منابعیسازمان، توسط 

که هرکدام از این و همچنین تاثیري  کدامهر  هاي پذیري آسیبمنابع،  اینمتوجه  هاي ریسک بایست میسازمان 

  .نماید شناساییرا  نمایند میزمان تبدیل شدن به ریسک و ایجاد انقطاع تداوم کسب و کار ایجاد  ،تهدیدات

 روشی کلیبه طور  ولیو نظر سازمان دارد  تصمیمبه  بستگی کامال ریسک تخمین برايانتخاب روش مورد استفاده  2.5.6

  .دربرگیردسازمان را  احتیاجاتو  نیازها تمامی کهگرفته شود  کاربه  بایست می

 فرآیند یک که اي ضروريموارد  بیانمنسجم را با  استاندارديچارچوب و  یک BS ISO/IEC 27001استاندارد  3.5.6

  :باشند می زیر نکاتموارد شامل  این. دهد میباشد، شرح  ها آن داراي بایست می ریسک تخمین

 موقعیتسازمان در آن  کهاست  شرایطی توضیحشامل شرح و  حقیقت. در ریسک پذیرش) ي بازه(معیارهاي تعیین ،

  را دارد. ریسک پذیرشبه  تمایل

  مورد استفاده  ریسک تخمین برايسازمان  که روشی. بدون توجه به ریسکاز  پذیرشتعیین و شناسایی سطح قابل

  .نماید تعیینرا  دشو میو مورد قبول فرض  پذیرشقابل  که ریسکاز  سطحی بایست می، سازمان دهد میقرار 

 بسیار مهم است که روش ارزیابی ریسک بکارگرفته شده توسط سازمان تمامی مفاهیم ها ریسک تحلیلو  آنالیز .

 را پوشش دهد. 6.5.6و  6.5.5،  6.5.4 هاي بخشتوضیح داده شده در 

، تاثیري بر روي منابع توانند میشوند که  شناخته هایی فعالیتتهدیدات خاصی ممکن است به عنوان وقایع و یا  4.5.6

بگذارند. به عنوان مثال تهدیداتی مانند آتش سوزي، سیل، قطع برق، از دست دادن کارکنان، غیبت کارکنان، 

  کامپیوتر و نقص سخت افزار. هاي ویروس

در منابع شناخته شده و توسط تهدیدات مورد استفاده قرار گیرند.  هایی ضعفآسیب پذیري ها ممکن است به عنوان  5.5.6

و  ITبه عنوان مثال یک نقص خاص، ناکارمدي در مقابله با آتش، ارتجاعیت در مقابل برق، سطوح کارمندي، امنیت 

  فناوري اطالعات.ارتجاعیت 

  د.نتهدیدات از آسیب پذیري ها باش ي سوءاستفاده ي نتیجه است ) ممکن3.2.6تاثیرات (قسمت  6.5.6

  

                                                        
7

 برسد. نظر به سودمند اند، گردیده ایجاد سازمان از دیگر قسمتی در احتماال هک شده ثبت هاي ریسک از استفاده است ممکن 
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  ها انتخاب تعیین 6.6

  مرور کلی 1.6.6

 بایست می، سازمان ریسک تخمین همچنینو  کارو  کسباثرات  تحلیل، شامل قبلی هاي بخشحاصله از  نتایجبا توجه به 

  : که نمایدرا اتخاذ  ترتیباتی

  دهد؛ کاهشانقطاع را  یکاحتمال وقوع  

  ؛ ونماید کوتاهانقطاع را  یکمدت زمان بروز  

 نمایدسازمان محدود  محوريمحصوالت و خدمات  رويانقطاع را بر  یک تاثیرات. 

مخاطرات و  تمامیکه  آنجایی. از شوند میشناخته  ریسکصدمات و برخورد با  کاهش هاي فعالیتبا عنوان  ترتیبات این

 کاهش هاي استراتژياز  بایست می، سازمان یابند نمی کاهشقابل قبول  سطحیبه  یاو  باشند نمی پیشگیريقابل  ها ریسک

 هاي فعالیتاز  یکهر  برايخواهند شد،  بیان 5.6.6و 2.6.6 هاي قسمتدر  که دیگر استراتژيچند  یاو  یکصدمات به همراه 

  .نمایدخود استفاده  کلیدي

 کارو  کسبتداوم  2.6.6

شود و  ایجاد) RTOهدف( بازیابییک زمان  بایست می، گیردمورد استفاده قرار  کارو  کسبتداوم  استراتژي که صورتیدر 

  گرفته شود. بکاربراي این هدف  بایست میخواهد شد  بیان 7در قسمت  کهتداوم  استراتژي

در  همچنینقابل قبول و  سطحیدر  یاو  کرده پیداادامه  کلیدي هاي فعالیت اینکهاز  اطمینانتداوم با حصول  هاي استراتژي 

سازمان در  ارتجاعیت ي توسعهدر  سعی، گیرند میقرار  بازیابیمورد  کارو  کسباثرات  تحلیلشده در  تعیین زمانی ي بازه

  دارد. را ها انقطاعمقابل 

 پذیرش 3.6.6

 ولی ،نباشند پذیرشقابل  از طرفی یا باشند و پذیرشقابل  نمایند می ایجاد که مشکالتیبا تمام  ها ریسکاز  برخیاست  ممکن

 و سودي که این هزینه از مزیت نمایند می تحمیلرا به سازمان  غیرمنطقی اي هزینه یامحدود بوده و  ها آنبه  واکنش توانایی

. باشد می ریسک پذیرش، تحمل و واکنشارشد تنها پاسخ و  مدیریت تاییدبا  شرایط این. در باشد میبیشتر  شود میکه کسب 

آن باشد. در برخی موارد ممکن است تاثیر ریسک خارج از  پذیرش براي عاملی ریسک یکاست احتمال وقوع  ممکن طرفیاز 

 ي هزینهاین وجود احتمال کم وقوع ریسک و یا اقتصادي نبودن  قابل قبول براي ریسک در سازمان باشد، با ي محدوده

  مدیریت ارشد را برآن دارد که ریسک را بپذیرد. است بکارگرفته شده، ممکن هاي کنترل
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 تر کاملآیند،  وجود بهممکن است  ي یک طرح براي کنترل اثراتی که در زمان شناسایی ریسک وسیله بهپذیرش ممکن است 

  شود.

 انتقال 4.6.6

 ترتیبات، اي بیمه قرادادهايتوسط  استراتژي اینباشد.  ریسکانتقال  واکنش بهتریتاست  ممکناز مخاطرات،  بعضیدر مورد 

 برايگزینه معموال  این. حاصل شوند. بپذیرد دیگر اي شیوهرا به  ریسک که ثالثیشخص  براي مبلغی کردن هزینه یاو  پیمانی

معموال براي اینکه تاثیرشان متوجه سازمان نشود و یا اینکه سازمانی  ها ریسک. باشد میمناسب  اقتصاديو  مالیمخاطرات 

 ها ریسک ي همه کهتوجه داشت  باید ولی. کنند میدیگر براي پذیرش آن ریسک آمادگی و قابلیت بهتري را دارد، انتقال پیدا 

اعتبار و  که کرداشاره  هایی ریسکبه  توان میآنها  ي نمونهاز  که کنند نمی پیداانتقال  کاملبه طور  یاو  باشند نمیقابل انتقال 

  .دهند میشهرت سازمان را هدف قرار 

آوردن  وجود بهسازمان را  شکل دهد که توانایی  ریسکمختلف، ممکن است بخشی از استراتژي برخورد با  هاي بیمهخرید 

بیمه شوند(به  توانند نمیمالی را در مقابل صدمات به همراه داشته باشد. از سوي دیگر تمامی صدمات بطورکامل  هاي غرامت

عنوان مثال حوادث بیمه شده، آسیب وارد شدن به برند و یا اعتبار، ازدست رفتن ارزش ذینفعان، کاهش سهام سازمان و 

کامل  طور به توانند نمیبه تنهایی  ]از طریق گرفتن غرامت[الی م هاي حسابهمچنین پیامدهاي انسانی). معموال تسویه 

سازمان را از دیدگاه و انتظارات ذینفعان، مورد حفاظت خود قرار دهند. بیمه معموال به صورت پیوسته با یک و یا چند 

 .  گیرد میاستراتژي دیگر مورد استفاده قرار 

  و خاتمه تعلیق، تغییر 5.6.6

 ترین مناسب فرآیند یاو  وظیفه، فعالیتخدمت،  محصول، یک ي خاتمه یاو  تعلیق، تغییرت اس ممکن ها موقعیت بعضیدر 

نداشته باشد.  ناسازگاري ذینفعانسازمان و انتظارات  شرایطها و  ماموریتبا  کهدارد  کاربرد زمانیگزینه تنها  اینروش باشد. 

  .رسد میطول عمر محدودي دارد، مناسب به نظر  فرآیند یاو  وظیفه، فعالیتخدمت،  محصول، یک که زمانیروش  این

 ، (پذیرش ریسک)Treatشامل: (تداوم کسب و کار)  "4Tمدل"قرار گرفتند معموال با نام  بررسیدر باال مورد  که روشی 4 توجه :

Tolerate، (انتقال) Transfer (خاتمه)  و Terminate شوند می، شناخته.  

  نهایی تایید 6.6.6

و  کارو  کسباثرات  تحلیل، محوريمحصوالت و خدمات  لیستشده در مورد  تنظیممستندات  بایست می ارشد مدیریت

از سازمان  صحیحمناسب و  انعکاساسناد فراهم آمده  که شویمتا مطمئن  دربیاوردخود  امضايو  تاییدرا مورد  ریسک تخمین

  .باشند می
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 کارو  کسبتداوم  مدیریت استراتژي تعیین 7

 ي ادامهدر  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي چرخهعنصر از  این

. با توجه به نماید میعمل  "شناخت سازمان" یعنی، قبلیقسمت 

 ي مرحلهانجام شده در  هاي ارزیابیو  آنالیزهاحاصله از  نتایج

 کهقرار خواهد گرفت  جایگاهیمرحله، سازمان در  این، در قبلی

 که نماید را انتخاب کارو  کسبمناسب تداوم  استرتژي یکبتواند 

  .کند پیدادست  هایش ماموریتتوسط آن به اهداف و 

 

  8معرفی 1.7

  :بایست می کارو  کسبتداوم  مدیریت هاي استراتژي تعیین برايسازمان  خطمشی

 ؛کند کمآن حوادث را  ي بالقوه) اثرات یاوقوع حوادث را انجام داده و ( احتمال کاهش برايالزم  هاي بررسی  

 خسارات را در نظر داشته باشد؛ کاهشو  ارتجاعی قابلیتمربوط به  هاي بررسی  

  بحرانی سازمان را فراهم آورد؛ و هاي فعالیتبعد از آن، استمرار  یادر زمان وقوع حادثه و  

  در نظر داشته باشد. نیزشناخته نشده اند را  بحرانی فعالیتبه عنوان  که هایی فعالیتآن دسته از 

  استراتژي هاي انتخاب 2.7

از منابع  همچنینخود داشته باشد و  کلیدي هاي فعالیتمنابع و  براي اي استراتژیکی هاي انتخاب بایست میسازمان  1.2.7

  دارد، اطالع داشته باشد. احتیاج ها آنبه  کردن پیداادامه  براي فعالیت یک که نیازو الزامات مورد 

  دارد: وابستگی زیر فاکتورهايمناسب به  استراتژي یک

 بحرانی در مقابل انقطاع؛ فعالیت یکزمان تحمل و مقاومت  باالترین  

 ؛ وها استراتژياز  اي مجموعه یا استراتژي یک اجراي ي هزینه  

 انجام ندادن آن. پیامدهاي  

                                                        
 می مربوط است، شده مطرح آنها براي شده انتخاب ي گزینه عنوان به کار و کسب تداوم که خدماتی و محصوالت به که هایی قسمت تمامی و 7 قسمت 8

 پوشش کار و کسب تداوم مدیریت روش ي بوسیله نظر مورد خدمت یا محصول ریسک)، پذیرش و خاتمه تعلیق، مثال عنوان دیگر(به موارد تمامی در شود.

 بود. نخواهد مرتبط استاندارد این ازنظر و شود نمی داده
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 مورد نیاز باشد: مناسبی استراتژي، زیر سازمانیمانند منابع  منابعی براياست  ممکن 2.2.7

  ؛3.7افراد (قسمت( 

  ؛4.7تسهیالت محل کار (قسمت( 

  ؛5.7فناوري (قسمت( 

  ؛6.7اطالعات (قسمت( 

 ؛7.7(قسمت  تامینو  تهیه( 

  8.7ذینفعان (قسمت.( 

ک یتداوم کسب و کاري که ممکن است براي  هاي روشاحتمال اجرا و پیاده سازي  بایست میبراي هر یک از موارد، سازمان 

  را کاهش دهد.  شود مینوع حادثه که منجر به انقطاع کسب و کار 

  افراد 3.7

و  بررسی. نماید شناسایینگهداشت مهارت و دانش بنیادي موجود در سازمان  براي مناسبی هاي استراتژي بایست میسازمان 

 تخصصیمورد نباید از دانش و مهارت  ایندربرگیرد. همچنین در  نیزرا  پیمانکارافراد  حتیو  کارکنان بایست میآنالیز دانش 

، پردازند میآنها  ي ارائهبه  یاو  دهند میرا مورد محافظت قرار  هایی مهارت چنین که هایی استراتژيغافل شد.  نیز ذینفعان

  را شامل شوند: زیرموارد  توانند می

 بحرانی؛ هاي فعالیت رسیدنبه انجام  ي نحوه مستندسازي  

  ؛پیمانکارانو  کارکنان برايآموزش چند مهارته  

  اسب باعث  ممکن فرآیند این(ریسک تمرکزو  پذیري آسیباز  جلوگیري رايبخاص  هاي مهارتافراد با  کردنجدا

نفر (با مهارت خاص) در  یکاز  بیشمطئن شدن از حضور  یاو  محوري هاي مهارتافراد داراي  فیزیکی جداسازي

  قسمت باشد)؛ یک

 استفاده از اشخاص ثالث؛  

  ؛ وتوالیو  جایگزینی(جانشینی براي ریزيطرح(  

 دانش. مدیریتو  نگهداري 
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  9تسهیالت محل کار 4.7

شامل یک یا چند مورد  تواند میامر  اینداشته باشد.  کارو معمول  طبیعیحفظ محل  برايرا  هایی استراتژي بایست میسازمان 

  شود: زیرازموارد 

 ؛ها فعالیتدر داخل سازمان، شامل جابجاکردن محل دیگر  جایگزین کار هاي محل  

 این ترتیبات دوسویه باشد)؛ تواند می(که شوند میفراهم  ها سازمان دیگرتوسط  که جایگزین کار هاي محل  

 ؛شوند میشخص ثالث فراهم  متخصصینتوسط  که جایگزین کار هاي محل  

 راه دور؛ کاري هاي سایتدر  یااز خانه و  کار  

 و مورد توافق قرار گرفته؛ و دیگرمناسب  کار هاي محل  

  شده. ایجاد کاري سایتدر  جایگزین کاري نیروياستفاده از 

کار اصلی نزدیک  هاي محلبه  بایست می ها محلکار جایگزین انتقال پیدا کنند، این  هاي محلدر صورتی که الزم باشد کارکنان به  :1توجه 

ت ایجاد شده در باشند، تا کارکنان براي انتقال به آنجا تمایل داشته باشند و امکان نقل مکان وجود داشته باشد. همچنین باید مشکال

کار  هاي محلکار جایگزین نباید خیلی به  هاي محل، درنظر داشت. از سوي دیگر، باشند میزمان حادثه را که بر روي این امر تاثیرگذار 

  رخ داده قرار گیرند. ي حادثهنیز تحت تاثیر  ها آناصلی نزدیک باشند، زیرا ممکن است 

موجود باشد که در آن به صورت واضح ذکر شده  اي بیانیه بایست میگزین براي مقاصد تداوم، کار جای هاي محلدر استفاده از  :2توجه 

به صورت مشترك با دیگر  ها محلجایگزین تنها و به صورت انحصاري به سازمان اختصاص دارند. در صورتی که این  هاي محلباشد که 

ایجاد و  بایست میدر زمان حادثه،  ها محلاین  احتمالی ز دردسترس نبودن، طرحی براي جلوگیري اگیرند میمورد استفاده قرار  ها سازمان

  مستند شود.

  ، به عنوان مثال انتقال بارکاري خط تولید و مرکز تلفن.  باشد می تر مناسبمعموال انتقال بارِکاري از انتقال کارکنان  :3توجه 

                                                        
9

  باشد. موجود زیادي هاي انتخاب است ممکن و باشند متنوع بسیار توانند می کاري سایت هاي استراتژي 

 در صحیح هاي استراتژي باشند. داشته احتیاج کاري، سایت براي گزینه چندین یا و یک سازي پیاده به است ممکن تهدیدات و حوادث مختلف هاي گونه

 میعمو مراجع مثال، عنوان به شد. خواهند تعیین جغرافیایی، موارد توسط و ذینفعان، توسط سازمان، هاي فعالیت گستردگی و نوع اندازه، توسط خود جاي

 باشند. داشته خود هاي گروه در جداکننده تحویل سرویس یک بایست می
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  فناوري 5.7

 هاي فعالیتگرفته شده در سازمان و ارتباط آن با  بکارفناوري  طبیعتمرتبط با فناوري اساسا به  هاي استراتژي 1.5.7

  :10باشد می زیراز موارد  ترکیبی یاو  یکیو معموال شامل  کلی طور به ولیبستگی دارند،  بحرانی

  ؛گیرد میدر سازمان صورت  که هایی سازيآماده  

 ؛ وشوند میبه سازمان ارائه  که خدماتی  

 شوند میاز خارج سازمان و توسط اشخاص ثالث ارائه  که خدماتی.  

  شوند: زیراست شامل موارد  ممکنفناوري  هاي استراتژي طرفیاز  2.5.7

  با  کهنوع فناوري در مناطق مختلف  یکفناوري، به عنوان مثال گسترش و نگهداشت  جغرافیاياشاعه و گسترش

  ؛نگیرندقرار  آسیبمورد  کارو  کسبانقطاع  یک

 ؛ واضطراري شرایط براي هایی جایگزینبه عنوان  قدیمی تجهیزات از نگهداري  

  منحصر، خاص و یا با طول عمر باال. تجهیزات براي اضافی ریسکصدمات و  کاهش فرآیندهاياستفاده از  

دارند. در جایی که چنین  اي پیچیدهتداوم  هاي استراتژي) به صورت مستمر احتیاج به ITخدمات فناوري اطالعات ( 3.5.7

  مورد توجه قرار گیرند: بایست می، موارد زیر باشد میالزم  هایی استراتژي

 بازیابی هدف ( هاي زمانRTOs ی شناسایی شده در بحران هاي فعالیتکه از  هایی برنامهو  ها سیستم) مربوط به

  ؛اند شدهتحلیل اثرات کسب و کار شناسایی 

  فناوري؛ هاي سایتمحل و فاصله میان  

  فناوري؛ هاي سایتتعداد  

 ؛دسترسی از راه دور  

  داراي کارمند؛ هاي سایتتاریک) در مقابل  هاي سایتبدون کارمند( هاي سایتاستفاده از  

 تجهیزات ارتباطی (راه دور) و مسیریابی مازاد؛  

  مفهوم"failover"  چه با دخالت دستی افراد براي راه اندازي تدارکات )IT ،چه نیاز به فعالسازي  همراه باشد

  کار داشته باشد)؛ وخود

                                                        
  .باشد می متنوع بسیار مختلف هاي سازمان میان فناوري هاي استراتژي کار، و کسب پیچیدگی و طبیعت اندازه، به بسته  10

  گردند. ایجاد بایست می طوالنی، انجام زمان با شده سازي شخصی هاي فناوري بازیابی یا و جایگزینی محافظت، منظور به خاصی هاي استراتژي

 باشد. دستی هاي عملیات براي ترتیبات ایجاد به احتیاج است ممکن سازمان گیرند، قرار بازیابی مورد کامل صورت به فناوري هاي سرویس اینکه از قبل
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  خارجی. هاي لینکارتباط شخص ثالث و 

میان دو سایت  اي شبکهمسیر  ي فاصلهاز یک سایت به سایت دیگر بکارگرفته شد،  "failing over"در صورتی که استراتژي  :1توجه 

  تاثیر منفی داشته باشد. IT هاي سیستمعملکرد  ي نحوهبر  تواند میمیان دو سایت  ي فاصلهبه دقت درنظر گرفته شود، زیرا  بایست می

، ممکن است یک استراتژي دوسویه ي کند میو میزبانی  یزمانی که بیش از یک سایت از فناوري اطالعات سازمان پشتیبان :2توجه 

بر انجام  که عالوه شوند می، شبکه و ذخیره سازي در هر سایت به صورتی طراحی ها سیستموجود داشته باشد که در آن  ITبازیابی 

  کارهاي خود توانایی تحمل ترافیک سایت(هاي) دیگر را نیز داشته باشند.

 dialupبا استفاده از تواند می. این امر باشد می ITدسترسی از راه دور به  ي ارائهجایگزین،  هاي محلراه دیگر تغییر محل افراد به  :3توجه 

  مشابه محقق شود. هاي فناوري) و یا VPNخصوصی مجازي( ي شبکه، اینترنت و استفاده از 

 BSو  ,PASS 77, BS ISO/IEC 27001و ارتباطات در متونی مانند  ITبیشتر براي تداوم در سخت افزارهاي  هاي راهنمایی :4توجه 

ISO/IEC 2000.(هر دو قسمت) آورده شده است  

  اطالعات 6.7

 خوبیسازمان به  هاي عملیات براي ضروريو  حیاتیاطالعات  کهبه گونه باشند  بایست میمخصوص اطالعات  هاي استراتژي

  داشته باشند. بازیابی قابلیت کارو  کسباثرات  تحلیلمشخص شده در  زمانی هاي بازهو با توجه به  گیرندمورد محافظت قرار 

با  بایست می اطالعاتی چنین بازیابیو  ذخیره کهتوجه داشت  بایدشده است.  ذکر BS ISO/IEC 27001در  بیشتراطالعات  :1توجه 

  د.نداشته باش هماهنگیمرتبط  قوانین

 داراي مناسبیبه صورت  بایست میبه انجام برسند  درستیبحرانی سازمان به  هاي فعالیت شود میباعث  که اطالعاتیهرگونه 

  باشند: زیرموارد 

 ؛محرمانگی  

 ؛یکپارچگیو  تمامیت  

 ؛ ودردسترس بودن  

 صحت.  

امن  هاي مکاندر  ها آناز  یانشده اند و  برداري کپی که اطالعاتیآن دسته از  بازیابی براي بایست میاطالعات  هاي استراتژي

  .گیرندقرار  سازياست، مورد مستند  نیامدهبه عمل  بردارينسخه 

  شوند: زیربتوانند شامل موارد  که یابندگسترش  نحويبه  بایداطالعات  هاي استراتژي

  ؛(چاپ شده) فیزیکی هايفرمت  
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  و غیره. )الکترونیکی( مجازي هايفرمت 

باشد.  تاییدارشد مورد  مدیریتبوده و توسط  شناساییقابل  کهد نشو بازیابی حالتیبه  بایست میاطالعات  شرایط تمامیدر  :2توجه 

پشتیبانی الکترونیکی و یا بر روي نوار،  هاي نسخهمختلفی براي کپی برداري ممکن است مورد استفاده قرار گیرند که شامل  هاي روش

  .شوند میدوگانه در زمان تولید و موارد دیگر  هاي کپی، ایجاد ها فتوکپیمیکروفیش، 

  11)ها موجودي(تامینو  تهیه 7.7

، کنند می حمایت بحرانی هاي فعالیتاز  که تامینو  تهیه براي منابعیو نگهداشت  شناساییبه  بایست میسازمان  1.7.7

  باشند: زیراست شامل موارد  ممکنبه این امر  دستیابی براي هایی استراتژيبپردازند. 

 ؛دیگر هاي مکاندر  اضافی هاي موجودي سازي ذخیره  

  ؛کوتاه هاي زمانانتقال سهام در  برايبا اشخاص ثالث  توافقاتیو  ترتیباتانجام  

 حمل؛  هاي سایت یااز مواد در انبارها و  نگهداري  

  ؛ وباشد می موجودي داراي که جایگزین محلیبه  یرمجمعز هاي عملیاتانتقال  

 جانشینو  جایگزین تامیناتو  موجودي شناسایی.  

 کنندگان تامین بایست می، سازمان باشند می تخصصی تامیناتیو  تهیهوابسته به  بحرانی هاي فعالیت که زمانی 2.7.7

را  موجودي تامیناستمرار  که هایی استراتژي. نماید شناساییکننده را  تامینو منابع منحصر شده به یک  محوري

  باشند: زیرشامل موارد  توانند می نمایند می تضمین

 ؛کنندگان تامینتعداد  افزایش  

 ؛ کارو  کسبتداوم  هاي قابلیتداشتن  براي کنندگان تامین کردنملزم  یاو  تشویق  

  ؛کلیدي کنندگان تامینبا  خدماتیدر سطح  یاو  پیمانی هاي نامهتوافق  

 باال. قابلیتو با  جایگزین کنندگان تامین شناسایی  

                                                        
 زمان در تامین یا و خرد موجودي شناسایی به است ممکن صنایع دیگر شوند. غیره هاو چک ایجاد باعث است ممکن تهیه فرآیند اداري، هاي محیط در 11

 بپردازند. نقلیه وسایل سوخت یا
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  ذینفعان 8.7

و  عالیق بایست می، سازمان هستیم کارو  کسبتداوم  مدیریتمناسب  استراتژي یک تعییندر حال  که زمانی 1.8.7

 نیز اجتماعیو  فرهنگی هاي روشبه  بایست میها  استرتژي این. بگیردخود را در نظر  اصلی ذینفعان هاي درخواست

  توجه داشته باشند.

و  خدماتی، کاريو  کسب شرکاي، ذینفعانارتباط با  مدیریت برايرا  مناسبی هاي استراتژي بایست میسازمان  2.8.7

 براي هایی استراتژي. نمایندرا طلب  خاصیاست توجه  ممکن ها گروهاز  کدام. هر نماید شناساییخود  پیمانی

(با ذینفعانرفاه  تضمین برايخاص  ترتیباتاست شامل  ممکن کلیدي ذینفعان عالیقو  نیازهااز  نگهداريو  حمایت

  شوند. بارداري یاو  بیماري، تواناییخاص) مانند عدم  نیازهایی

فرد یا افرادي را مشخص نمایند که پس از حادثه مسئولیتی نداشته باشند و مسائل رفاهی را  بایست میسازمان  3.8.7

  دردست گیرد.

   داخلیاضطرارهاي  9.7

 کارو  کسبتداوم  مدیریتبحران و  مدیریت براي دهیارزش  یا، اجرا و شناسایی هاي استراتژيبه دنبال  که هایی سازمان

آشنا باشند.  مناسبیبه صورت  باشند میپاسخگو  زمینه ایندر  که محلی و رسمی هاي ارگانو  ها سازمانبا  بایست میهستند، 

مرتبط با  بازیابی هاي فعالیتو  واکنش، سازي، آماده گیري پیش، تخمین، بینی پیشچون  هایی فعالیت ها ارگان اینمعموال 

  را بر عهده دارند. پیوندد میآنها به وقوع  ي محدودهدر  که داخلیموارد اضطرار 

  ارتجاعی محلی شناخته شوند. هاي انجمنپاسخگو ممکن است با نام  هاي سازماندر بریتانیا، چنین  توجه :

  :نمایند تامینرا  زیرموارد  بایست میو  باشند می داخلیاضطرار  یکرخداد  رسمیاعالم  به مقید کلیدي پاسخگوهاي 1.9.7

 پس از حادثه(به عنوان مثال تخمین ریسک)؛ یاو  پیش هاي رایزنی  

 ؛ وها رویهبه  هشداردهی  

  داخلیاضطرار  یکپس از  بازیابیاستمرار  ترتیباتانجام. 

و  اجتماعی، روحی عمیق تاثیراست  ممکن ازطرفیشوند.  فیزیکیو  بدنیصدمات  یااست باعث مرگ و  ممکن شهري اضطرارهاي :1توجه 

را به  اي مالحظهقابل  هاي انقطاعبه صورت سریعی  توانند میداشته باشند. اضطرارارها  ها آنو ارتباطات  ها گروهافراد و  رويبر  فرهنگی

مهم و محوري و همچنین روند صحیح کاالها، خدمات و تامین  هاي زیرساختارتباطی،  هاي شبکهحمل و نقل عمومی،  هاي سرویس

همواره تمایل دارند تا خود را هرچه بیشتر براي برقراري  ها سازمانداشته باشند. با توجه به این پتانسیل موجود براي ایجاد انقطاع، 

  .دننمایارتجاعی محلی آماده کرده و طرح ریزي  هاي انجمنترتیباتی با 
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و امکانات الزم تداوم  ها راهنمایی بایست میمراجع محلی از لحاظ قانونی  UK Civil Contingencies Act(2004)بر اساس  :2توجه 

  ، فراهم آورند. باشند میدرحال فعالیت  ها آن ي محدودهتجاري و یا حتی غیرانتفاعی اي که در  هاي سازمانکسب و کار را براي 

 نهایی تایید 10.7

 تعیین کهمعنا است  بدین تایید اینقرار دهد.  نهایی تاییدشده را مورد  مستندسازي استراتژي بایست میارشد  مدیریت

 پذیري ریسک میزانانتخاب شده با توجه به  استراتژي همچنینو  باشد میبا اثرات انقطاع آشنا  خوبیاستمرار به  استراتژي

 .باشد میسازمان مناسب  هاي ریتماموبه  دستیابیاستمرار و  برايسازمان، 
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 کارو  کسبتداوم  مدیریت واکنش اجرايو  ایجاد 8

در ارتباط با  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي چرخهعنصر از  اینهدف 

 براي شایستهمناسب و  هاي طرحو  ترتیبات سازي پیادهو  ایجاد

 یک مدیریتو  بحرانی هاي فعالیتاز استمرار  اطمینانحصول 

   .باشد میحادثه 

  

  معرفی 1.8

به اهداف  تواند میچگونه سازمان  کهنشان دادند   7و  6 هاي قسمت

  :نماید پیدادست  زیر

 بحرانی؛ هاي فعالیت شناسایی  

 بحرانی؛ هاي فعالیت اینمواجه با  تهدیدات ارزیابی  

  احتمال و اثرات حوادث؛ و کاهش برايمناسب  هاي استراتژيانتخاب  

  آورند میرا فراهم  بحرانی هاي فعالیت بازیابی یااستمرار و  که مناسبی هاي استراتژيانتخاب. 

 پذیري ریسک میزانتوسط  بایست میشده باشد،  تهیه مناسبی ریزيبرنامه  ها آن براي بایست می که تهدیداتیآن دسته از 

  گردند. تعیینسازمان 

  12بحران واکنشساختار  2.8

را  ها انقطاعموثر در مواجهه با  بازیابیو  واکنش یک که نماید تعریفبحران  واکنشساختار  یک بایست میسازمان  1.2.8

  . نمایدفعال 

وجود  گیرد میساختاري ساده که خیلی سریع هم شکل  بایست می، دهد میدر هرگونه موقعیتی که حادثه روي  2.2.8

  قادر سازد تا: را داشته باشد که سازمان

  حادثه را مورد تایید قرار دهد، ي حوزهطبیعت و  

                                                        
 تیم یک را مسئولیت این بزرگتر هاي سازمان در طرفی از و باشد نفر یک ي عهده بر بخش این مسئولیت است ممکن کوچک هاي سازمان برخی در  12

 از نظر مورد تیم است ممکن موارد بعضی در .کنند هدایت کار و کسب بازیابی به مربوط مسائل و کار و کسب تداوم حادثه، مدیریت بر تمرکز براي خاص

 باشد. داشته برعهده را افراد و رسانه با ارتباط چون وظایفی کننده حمایت تیم که گیرد قرار پشتیبانی مورد دیگر تیمی سوي
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 ،کنترل اوضاع را در دست گیرد  

 درگیر حادثه شود، و  

 .با ذینفعان ارتباط برقرار کند  

براي راه اندازي یک نوع واکنش مناسب در مقابل حادثه ایجاد گردد. این ساختار ممکن است  بایست میچنین ساختاري نیز 

  ) مربوط شود.CMTیریت بحران() یا تیم مدIMTمربوط به تیم مدیریت حادثه(

 بایست میبراي مدیریت حادثه داشته باشد و این موارد  هایی دستورالعمل، فرآیندها و ها طرح، بایست میتیم مذکور  3.2.8

  بحرانی، مورد پشتیبانی قرار گیرد. هاي فعالیتي تجهیزات تداوم کسب و کار براي ایجاد تداوم و بازیابی  وسیله به

حادثه داشته  واکنشو ارتباط با  سازي، هماهنگ عملیات، سازيفعال  براي هایی طرح ایستب میشده  تشکیل تیم 4.2.8

  باشد.

و  کسبحادثه و تداوم  مدیریت میانو ارتباط  دهد میدر زمان وقوع حادثه را نشان  اصلی، سه فاز 2شماره  شکل

  .دارد می بیانرا  کار

  

  حادثه زمانینمودار  - 2شماره  شکل

  

و یا  شت سرهمپ صورت بهمدیریت حادثه، تداوم کسب و کار و بازیابی حادثه ممکن است  هاي طرحدر برخی موارد، فعال سازي  توجه :

  شبیه سازي شده تصویب گردد.
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) بازیابی هاي طرح(عادي حالتیبه  ها عملیات ي ادامه یاو  بازیابی برايرا  مخصوصی هاي طرح بایست می ها سازمان 5.2.8

از وقوع  زمانی مگراینکهنمود،  تعریف خوبیرا به  عاديحالت  توان نمیاز حوادث  برخیوجود در  اینا . بنمایند ایجاد

است  ممکن ها سازمان بنابراین وجود ندارد. بازیابی هاي طرحبالدرنگ  ایجاد امکان ترتیب بدینحادثه گذشته باشد، 

 برايرا  بیشتر زمانیرا داشته باشند و  اضافی هاي عملیات دربرگیري قابلیت ،کارو  کسبتداوم  هاي طرح کهبخواهند 

  ) فراهم آورند.عاديبه حالت  تبدیل(بازیابی هاي طرح ایجاد

  ها طرح اجزاي 3.8

 13معرفی 1.3.8

 بایست می، کارو  کسب بازیابی هاي طرح یا کارو  کسبتداوم  هاي طرحبحران،  مدیریت هاي طرح، از جمله ها طرح تمامی

ه شده دآور 6.3.8تا  2.3.8 هاي قسمتدر  ها طرح. عناصر مختلف اند شده تعریفدر طرح  کهباشد  افراديهمواره دردسترس 

  است.

 14مقصود و محدوده 2.3.8

تعریف گردد، توسط مدیریت ارشد مورد تایید قرار گیرد و توسط افرادي که  بایست می ها طرحهر یک از  ي محدودهمقصود و 

 بایست میمرتبط یا مستندات در سازمان  هاي طرحبا دیگر  اي رابطهقرار است طرح را به اجرا دربیاورند فهمیده شود. هرگونه 

  داده شود. شرح  بایست می ها طرحبه صورت روشنی آورده شود و متد دستیابی و دسترسی به این 

 اهداف و اعمال زیردر رابطه با موارد  بایست می، کارو  کسب بازیابیو  کارو  کسبحادثه، تداوم  مدیریت هاي طرحاز  کدامهر 

  را دارا باشند: اي شده بندي اولویت

 ؛بگیرندقرار  بازیابیمورد  بایست می که اي محوري هاي فعالیت  

 ؛شوند بازیابی بایست میآن  در ها آناز  کدامهر  که اي زمانی ي بازه  

  ؛ ومحوري هاي فعالیتاز  کدامهر  براي بازیابیسطح  

 برسند. برداريبه بهره  توانند می ها طرحاز  یکدر آن هر  که شرایطی  

                                                        
  دربرگیرد. دهند، می پوشش را ها عملیات تمامی که کار و کسب الزامات تمامی که باشد داشته طرح یک تنها است ممکن کوچک سازمان یک 13

  :کنند می بیان را زیر موارد بازیابی چگونگی ها آن از کدام هر که باشد زیادي هاي طرح داراي است ممکن بزرگ خیلی سازمان یک

 کار؛ و کسب از خاص بخش یک  

 و خاص؛ کار محل یک  

 خاص، سناریوي یک 

  باشند. بازیابی و تداوم حادثه، فازهاي براي اي جداگانه مستندات شامل است ممکن و

 

 .کند ذکر را آن دلیل همچنین و ندارد را چیزهایی چه به دستیابی تمایل که کند بیان روشنی به است ممکن طرحی هر  14
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  15ها مسئولیت ها نقش 3.3.8

 در آن زمان که هایی تیمرا بر عهده دارند و  اي وظیفهپس از آن  یادر هنگام وقوع حادثه و  که افرادي مسئولیتو  ها نقش

  شود. مستندسازي روشنیبه  بایست می، باشند میداراي اختیارات(چه از لحاظ تصمیم گیري و یا اختصاص و هزینه) 

  به صورت روشنی تعریف گردند. بایست میکه توسط یک طرح پوشش داده شده باشند،  هایی گروهافراد و 

  16طرح فراخوانی 4.3.8

به  بایست میشود  فراخوانی کارو  کسب بازیابیو  کارو  کسبحادثه، تداوم  مدیریتطرح  یکتوسط آن  بایست می که روشی

 ترین کوتاهمتعلق به آن، اجازه دهد تا در  هاي قسمتمربوطه و یا  هاي طرحبه  بایست میشود. این فرآیند  مستندسازي روشنی

  زمان ممکن پس از وقوع یک انقطاع کسب و کار، فراخوانی شوند.

آن معلوم شود چه فرد یا  ي وسیله بهاز قوانین را تهیه کرده و مستند سازد تا  اي مجموعهراهنماها و یا  ایستب میسازمان 

  را دارند. ها طرحافرادي، در چه شرایطی، اختیار فراخوانی طرح یا 

شفاف و  توضیحیشامل  بایست میطرح  یکداشته باشد.  احتیاج سازمانیبالدرنگ منابع  بسیجاست به  ممکن فراخوانی 

  را دارا باشد: زیرروشن از موارد 

 ؛(ها)تیم بسیج چگونگی  

 ؛ وسریعقرارگاه و جمع شدن  براي هایی مکان  

 حادثه) مدیریت مرکز یاو  فرماندهی مرکزآن( براي جایگزین هاي محلو  تیمجمع شدن  دیگر هاي محل. 

زمانی که  ،ها تیمبراي بازگشت به حالت عادي و اعالم اتمام کار تیم یا  یک فرآیند روشن از فرآیندها را بایست میسازمان 

  مستند نماید.، حادثه به پایان رسید

  و نگهدارنده سند(طرح) مالک 5.3.8

 بروزرسانیو  بازنگري، تصحیحطرح نامزد کند و افرادي که مسئول  ي اولیه مالکرا به عنوان  افرادي یافرد  بایست میسازمان  

  .نمایدا شناسایی و مستند ر باشند میطرح 

مختلف طرح بکارگرفته شود و تغییرات به صورت رسمی توسط  هاي نسخه ي شمارهبراي کنترل  بایست مینیز  یک سیستم

  مرتبط رسانیده شود. هاي گروهپخش رسمی رکوردهاي طرح به استحضار 

                                                        
   نمایند. می پشتیبانی حادثه از پس بازنگري فرآیند از که باشند اي کنترلی هاي لیست و ها رویه شامل است ممکن ها طرح  بودن، مناسب صورت در 15

 پایان در و کرده بسیج را حادثه واکنش تیم که است بهتر همیشه تقریبا باشد. نمی مجدد دستیابی قابل دیگر شود، می صرف واکنش زمان در که زمانی  16

  نماییم. جلوگیري وسعت افزایش از و دهیم دست از را حادثه با سریع درگیرشدن فرصت اینکه تا نماییم آزاد

 برسانند. انجام به تخصصی منابع دیگر از شده انجام هاي راهنمایی با را وسعت افزایش فاز است ممکن ها سازمان
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  17مخاطبیناطالعات  6.3.8

ارتباط  کلیدي ذینفعانخاص بتوان با  هاي زمانبوده تا در  مخاطبینشامل اطالعات ضروري  بایست می ها طرحاز  کدامهر 

  برقرار نمود.

  )IMPبحران ( مدیریتطرح  4.8

 مدیریتبحران را  یک ابتداییبه سازمان اجازه دهد تا بتواند فاز  کهاست  اینبحران،  مدیریتطرح  اصلیهدف و ومقصود 

  .نماید

  :بایست می) IMPبحران( مدیریتطرح 

  و متناسب باشد؛ پذیر امکان، پذیرانعطاف  

  آن آسان باشد؛ و دركمورد مطالعه قرار گرفته و  راحتیبه  

 همچنینو  خارجیو عوامل  ذینفعانهمچون موارد مربوط به  موضوعیهر  مدیریت براي اساسی هاي پایهو  مبانی 

  بحران، فراهم آورد. یکحالت سازمان در زمان وقوع 

  :ستبای میبحران  مدیریتطرح  همچنین

  ارشد، شامل پشتیبان هیئت مدیره(درصورت امکان) را دارا باشد؛ و مدیریت پشتیبانی .1

  شود. پشتیبانی، نگهداشت و آموزش، ایجاد برايمناسب  ي بودجه یکتوسط  .2

  

  بحران مدیریتطرح  اجزاي 5.8

 عمومی 1.5.8

 هاي قسمتشامل اطالعات موجود در  بایست میبحران  مدیریتطرح  یک)، 3.8(ها طرح براي نیازمورد  هاي قسمت ي ادامهدر 

  باشند: 8.5.8تا  2.5.8

  فعالیتو  وظیفه هاي لیست 2.5.8

 اینباشد.  کارو  کسبانقطاع  یکبالدرنگ  پیامد مدیریت براي وظایفو  ها فعالیت لیستشامل  بایست میحادثه  مدیریتطرح 

  باشند: زیرموارد  شرایطشامل  بایست می وظایف

 افراد در ابتدا اشاره شده است؛ امنیتبه  اینکهاز  اطمینان  

                                                        
  باشد. "ساعت از خارج" مخاطب اطالعات شامل است ممکن مخاطبین رکوردهاي 17

 کرد. آن معطوف را بیشتري توجه بایست می ها داده از محافظت خاطر به ،باشند می دارا ار اي خصوصی مشخصات چنین ها طرح که زمانی طرفی، از
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  باشد؛ کارو  کسباثرات  تحلیل فرآیندحاصله از  نتایجبر اساس  

  سازمان را برآورده سازند(همان طور که در  تاکتیکیو  استراتژیک هاي انتخاب کهشده باشند  سازماندهیبه گونه

  شرح داده شد)؛ و 7قسمت 

 جلوگیري ها آنوجود نداشته باشد و از دردسترس نبودن  بحرانی هاي فعالیت براي دیگر هاي آسیبتا  نمایند کمک 

  .تعریف شد) 7(همان طور که در قسمت نمایند

  18اضطراري مخاطبین 3.5.8

ارتباط  ها آن ي خانوادهدوستان، اقوام و  یاو  کارکنانبا  بایست میسازمان  شرایطیدر چه زمان و در چه  مواردي چون توضیح

  در طرح گنجانده شود. در برخی موارد ممکن است این جزئیات در مستندي دیگر گنجانده شود. بایست می نیز، نمایدبرقرار 

  سریع دردسترس باشد. هاي استفادههمواره بروز بوده و براي  بایست میجزئیات ارتباط با بستگان نزدیک براي تمامی کارکنان 

  19افراد هاي فعالیت 4.5.8

 معیارهايبا در نظر گرفتن  ،افتد میحادثه به خطر  یکبا بروز  ها آنرفاه  که افرادي نیازهاي به بایست میحادثه  مدیریتطرح 

  )2.8.7.(قسمت نماید، توجه اجتماعیو  فرهنگی

فرد یا افرادي را مشخص نماید که پس از حادثه مسئولیتی نداشته باشند و مسائل رفاهی را  بایست میطرح مدیریت حادثه  

  :باشند میر شامل موارد زیر )، این امو3.8.7د(قسمت ندردست گیر

 داخلی)؛ "پناه گیري در سایت"مربوط به  هاي فعالیت(شامل کاري سایت ي تخلیه چگونگی  

 ؛سازي تخلیهگروه  یاو  اولیه هاي کمک، امنیتی هاي تیم بسیج  

 در مجاورت قرار دارند؛ یاهستند و  سایتدر  که افرادي براي محلی  

  امنیت سازيگزارشات و خالصه  همچنینو  مشتريو  کارمندارتباط مستمر . 

                                                        
 حادثه به مربوط هاي تلفن به جوابگویی براي را دیده زشوآم افرادي بایست می سازمان حادثه، ي اندازه و نوع همچنین و سازمان ي اندازه به بسته  18

 .نماید تعیین
19

 ریسک حادثه بروز زمان در که مشتریانی و بازدیدکنندگان قرارداد، طرف افراد کارکنان، رفاه از محافظت براي مستقیمی مسئولیت داراي سازمان 

 دیگر یا و ها ناتوانایی داراي که هایی گروه احتیاجات متوجه بایست می نیز خاصی توجه .دارد را شود می آنها رفاه و معاش زندگی، متوجه مستقیمی

 ندتوا می الزاماتی چنین براي قبلی ریزي طرح شود. غیره) و نددی صدمه خاطر به موقتی هاي ناتوانایی بارداري، مثال عنوان باشند(به یم خاص احتیاجات

  شود. حادثه تاثیر تحت افراد وضعیت از بیشتر  اطمینان و ریسک کاهش باعث

 در را عاطفی و فیزیکی بازیابی مستقیما تواند می افراد رفاه از پشتیبانی براي مناسب هاي استراتژي ایجاد .گرفت درنظر ناچیز توان نمی را حادثه یک بلندمدت تاثیرات

 دهد. ارتقاء سازمان
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خاص،  هاي زماناضطراري در  هاي سرویسرا براي ارتباط با  باشند میافرادي که داراي اختیارات کافی  بایست میسازمان 

  بکارگیرد.

را در حفظ و نگهداري زندگی و ازبین بردن دردها در هنگام بروز اضطرار دارند. بنابراین ارتباط  اي بنیاديخدمات اضطراري نقش  توجه :

گرفتن سریع، طرح ریزي اولیه و هماهنگی و کنترل بالدرنگ حادثه میان سازمان و اولین واکنش دهندگان به همراه خدمات اضطراري، 

  کارایی یک واکنش حادثه را افزایش دهد. تواند می

 ها سرویسسرویس براي کارکنان سوال کننده، بعد از یک حادثه ایجاد نماید. این  ي ارائهمان ممکن است ترتیباتی را براي ساز

  د.نفعلی سالمتی کار و کمک به کارمندان ارائه شو ي برنامهمواردي اضافی در  عنوان بهممکن است از خارج تامین شوند و یا 

  20رسانه واکنش 5.5.8

  :دربرگیردرا  زیرحادثه مستند شود و موارد  مدیریتدر طرح  بایست میسازمان در مقابل رسانه  واکنش

 حادثه؛ با ارتباطات هاي استراتژي  

 سازمان؛ برايداده شده  ترجیح ي رسانه  

  ه فرصت پس از حادثه ب اولیندر  بایست می که اي بیانیه نویس پیش ي تهیه براي زمانبندي یک یاشده و  تعیینفرم

  رسانه ارائه شود؛

 دادن اطالعات در رسانه؛ براي کالم، با فصاحت شایسته، دیدهمناسب از افراد آموزش  تعدادي تاییدو  نامزدي 

  ذینفعان. هاي گروهدر صورت امکان، ایجاد محلی براي برقراري رابطه با رسانه، یا دیگر 

  که: شود میدر برخی موارد پیشنهاد 

  مستندي جدا ارائه شود؛جزئیات پشتیبانی در  

  گرفته شده از رسانه؛ هاي تماسآماده کردن تعدادي کافی از افراد شایسته و آموزش دیده براي پاسخگویی به  

  د)؛نقبل از انتشار مورد تایید قرار گیر بایست می(این اطالعات هایش عملیاتآماده کردن اطالعاتی در مورد سازمان و  

  د بود.ند، بدون تاخیر اضافی دردسترس خواهناطالعاتی که باید به رسانه ارائه شوحصول اطمینان از اینکه تمامی 

                                                        
 کسب و سازمان مورد در را جزئیاتی اطالعات، این باشند. مفید حادثه شروع ي اولیه مراحل در اي ویژه صورت به توانند می شده تهیه ازپیش اطالعات 20

  است. شده گردیده ایجاد حادثه جزئیات دیگر سوي در طرفی از د،نده می ائهار وکارش

 است ممکن منابعی چنین بگیرد. بهره آن از پس و حادثه زمان در اطالعات گذاري اشتراك به براي کاربردي ابزارهاي تمامی از است ممکن سازمان یک

 باشد. سازمان عمومی هتوجی ي بیانیه و خبري منابع سخنگو، افراد ،ها سایت وب شامل
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  21ذینفعان مدیریت 6.5.8

 براياست  ممکنوجود داشته باشد.  بایست می نیز کلیدي ذینفعان دیگرارتباط با  بندي اولویتو  شناسایی براي فرآیندي

به صورت  ذینفعان مدیریتطرح  یکبه  احتیاج، ذینفعاناز  گروهی یاو  ذینفعهر  براي افراديو اختصاص  ها اولویت تعیین

  جدا وجود داشته باشد.

  22حادثه مدیریتمحل استقرار  7.5.8

نمود. بعد از ایجاد  مدیریتتا حادثه را بتوان از آنجا  نماید تعیینشده و مناسب را  تعیین پیشمحل از  یک بایست میسازمان 

آن را به عنوان موقعیت کانونی براي واکنش سازمان درنظر گرفت. یک محل جایگزین براي جمع  بایست میچنین محلی، 

درنظر گرفته شود، تا در صورت عدم دسترسی به مکان اولیه مورد استفاده قرار گیرد. هر کدام از  بایست میشدن افراد نیز 

قادر خواهد بود تا واکنش موثري را بدون  ها آنثه توسط دسترسی مناسبی را به منابعی که تیم مدیریت حاد بایست می ها مکان

  تاخیر شروع نماید، داشته باشند.

  شود: نیز زیرمناسب باشد و شامل موارد  بایست میمحل انتخاب شده 

 ارتباطات؛ براي فرعیو  اصلیموثر  تجهیزات  

 ها رسانهخبار ا بازبینیگذاشتن اطالعات، شامل نظارت و  اشتراكو به  دستیابی براي امکاناتی.  

  ضمایم 8.5.8

 استراتژياست از  ممکن که منابعیو  ها آژانس، ها سازمانبروز با  ارتباطیاطالعات  داراي بایست میحادثه  مدیریتطرح 

  ، باشد. بیاورندبه عمل  حمایتسازمان  واکنش

شامل مواردي  توانند میسازمان داشته باشد. این لوگ ها  حیاتیضبط اطالعات  براي هایی فرملوگ ها و  بایست میسازمان 

صرف شده، ارزیابی و تخمین صدمات، موضوعات  ي هزینهچون: برنامه زمانی حادثه، جزئیات خسارات، تصمیمات گرفته شده، 

  .پس از آن) ضروري به نظر برسدو مربوط به ارتباطات و هرگونه اطالعاتی که ممکن است براي بازبینی حادثه(

                                                        
 شوند. گرفته درنظر است ممکن نیز باشند می سازمان روي بر تاثیر داراي که مختلف هاي انجمن و فشارها 21

 را کلیدي اطالعات که است مهم بسیار شود. می حادثه مدیریت براي شده شناخته محل یک آمدن بوجود باعث حادثه مدیریت استقرار محل تعیین 22

 و نماییم پیگیري و شناسایی را مهم موارد کنیم، مدیریت را منابع نماییم، نیتبی را وظایف کنیم، تعیین را ها ماموریت بگذاریم، اشتراك به و دریافت

 هاي هشبک زیرا باشد، مناسب بسیار تواند می مالقات هاي مکان از استفاده باشد. می ضروري مناسب ارتباط .کنیم اتخاذ را گرفته شکل تصمیمات همچنین

  هستند. برخوردار باالیی ترافیک از زمان آن در تلفن

 کامپیوترها با فرماندهی مرکز یک پیچیدگی به است ممکن طرفی از باشد، کارکنان از یکی ي خانه یا و هتل اتاق یک سادگی به است ممکن نظر مورد محل

  باشد. تلفن خط چندین و کنفرانس ویدئو و

ي تلفن، کنفرانس راه دور و یا ویدئو  وسیله بهنظر برسد. به عنوان مثال ه خارج سایت کاري و مجازي ضروري ب هاي مالقاتدر ابتدا، ممکن است ایجاد 

 اتخاذ شوند. توانند میکنفرانس. بدین وسیله تصمیمات کلیدي سریعا 
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  اشاره نمود: زیر نکاتبه  توان میموارد  دیگراز 

 د؛نباش نیازاست در زمان حادثه مورد  ممکن که اطالعاتی دیگرو  ها عکس، ها طرح، جداول، ها چارت، ها نقشه  

 است(شرکاي مشارکتی، افراد  رسیدهمضمون آن با اشخاص ثالث به توافق  کهمستند شده  واکنش هاي استراتژي

  ن کنندگان و غیره)؛قراردادي، تامی

 ؛تجهیزات سازي ذخیره جزئیات  

  ؛ وکاري سایتبه  دسترسیطرح  

 در زمان حادثه  ها سازمان دیگرسازمان را با  قرارداديو  اي بیمه هاي مطالبه تمامی کهمطالبه  مدیریت براي اي رویه

 .نماید میطلب 

  BCP(23( کارو  کسبطرح(هاي) تداوم  6.8

در زمان  یاخود را حفظ نموده و  هاي فعالیتسازمان را قادر سازد تا  کهاست  این) BCP(کارو  کسبطرح تداوم  یکهدف 

  .نماید بازیابی سازمانی هاي عملیات عاديخود را به حالت  هاي فعالیتحادثه و انقطاع  یکوقوع 

سازمان را  هاي ماموریت کهسازمان  بحرانیو  محوري هاي فعالیتاز  پشتیبانیو  حمایت براي کارو  کسبتداوم  هاي طرح

کامل و یا جزئی فعال شوند که این امر ممکن است در هر  صورت به ها طرح. ممکن است این شوند می فعال سازند میبرآورده 

  از واکنش به حادثه صورت گیرد. اي مرحله

  کارو  کسبطرح تداوم  اجزاي 7.8

  عمومی 1.7.8

 هاي قسمتداراي عناصر آورده شده در  بایست می کارو  کسب)، طرح تداوم 3.8( ها طرح براي نیازمورد  هاي قسمت ي ادامهدر 

  باشد. 5.7.8تا  2.7.8

                                                        
 تکنیکی پیچیدگی و فرهنگ، محیط، مقیاس، ساسا بر و باشد می متفاوت مختلف هاي سازمان در کار و کسب تداوم هاي طرح هاي قسمت و اجزا 23

  باشد. می برخوردار خاصی جزئیات سطح از سازمان،

 است ممکن تر کوچک هاي سازمان که درحالی د،نباش داشته نیاز جدا مستند یک به خود بحرانی هاي فعالیت از هریک براي است ممکن بزرگ هاي سازمان

  بگنجانند. مستند یک در را شدبا می مهم و محوري ها آن براي که هرچیزي
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  24وظیفه هاي لیست/  کاري هاي طرح 2.7.8

را دربر  زیرموارد  کهشده باشد  بندي اولویت وظایفو  ها فعالیتاز  ساختاریافته ي وظیفه لیستشامل  بایست می کارطرح 

  :گیرند می

 ؛ کارو  کسبطرح تداوم  فراخوانی چگونگی  

  ؛کارو  کسبفراخوانی طرح تداوم  مسئولیتگرفتن  براي افرادي یافرد  

 خود را با آن هماهنگ کند؛ ،تصمیمگرفتن  براي بایست میفرد  که اي رویه  

  مشورت شود؛ بایست میبا آنها  تصمیماز گرفتن  پیش که افرادي یافرد  

  مطلع شوند؛شود میگرفته  تصمیم یک که زمانی بایست می که افرادي یافرد ،  

  برود؛ کجا، به زمانی، در چه کسیچه  

  ؛ شامل چگونگی متحرك سازي منابع خارجی و شخص ثالث باشد میدردسترس  زمانیو در چه  کجادر  خدماتیچه

  توسط سازمان؛

  صورت بهرفتن ایرادات نادیده گ ي رویه؛ جزئیات کنند می پیدااطالعات انتقال و ارتباط  این زمانیچگونه و در چه 

  تم بازیابی و غیره.سدستی، سی

  الزامات منابع 3.7.8

 این. بگیرندقرار  شناساییمختلف مورد  هاي زماندر  بایست می کارو  کسب بازیابیو  کارو  کسبتداوم  براي نیازمنابع مورد 

  باشد: زیراست شامل موارد  ممکنمطلب 

  باشند: زیراست شامل موارد  ممکن کهافراد  

o امنیت،  

o ،حمل و نقل  

o ورفاهی نیازهاي ،  

o ؛اضطراري هاي هزینه  

 ؛کار هاي محل  

                                                        
24

 دارد. را CTAONTINGENCIES CIVIL C[1] از 6.20بخش با الزم هماهنگی نکات این 

 فرضیات .دهند می ارجاع ،اند شده شناسایی )7 (قسمتها استراتژي فاز در که ذینفعانی و تامین و تهیه اطالعات، ،فناوري کار، هاي محل افراد، به ها طرح

 سرویس یک کمبود که واقعه یک بروز زمان در شوند. گنجانده بایست می ،باشد می نیاز مورد ها طرح سازي پیاده براي که منابعی از هرکدام جزئیات و روشن

   گردد. تعریف تبایس می موضوع این به بیشتر توجه براي روشن ي رویه یک شوند، دستیابی غیرقابل طرح اهداف تا شود می باعث منبع یا و
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 فناوري، شامل ارتباطات؛  

  باشد: زیراست شامل موارد  ممکن کهاطالعات  

o  (به عنوان مثال صورت پرداخت)،مالیجزئیات  

o مشتريحساب  رکوردهاي،  

o ذینفعانو  کنندگان تامینمربوط به  جزئیات،  

o  عناوین و غیره)، و ،، مداركاي بیمههاي  خطمشی(به عنوان مثال قراردادها، قانونیمستندات  

o (به عنوان مثال توافقات سطح خدمات)؛خدماتیمستندات  دیگر  

 ؛ وتهیهو  تامین  

 ؛ذینفعانو ارتباط با  مدیریت  

  25افراد مسئول یافرد  4.7.8

  .نمایدانقطاع، نامزد  یک کارو  کسب بازیابیو  کارو  کسبفاز تداوم  مسئولیتگرفتن  برايرا  افرادي یافرد  بایست میسازمان 

 26ضمایمو  ها فرم 5.7.8

داخلی و خارجی مربوطه  هاي آژانس، ها سازمانشامل اطالعات تماس بروز از  بایست می کارو  کسب، طرح تداوم نیازدر صورت 

  شود، باشد. نیاز ها آناز سازمان به  حمایت براياست  ممکن که ها ارگان دیگرو 

 حیاتیضبط اطالعات  براي هایی فرمشامل لوگ حادثه و  بایست می گیري تصمیممخصوصا در مورد  کارو  کسبوم طرح تدا

  باشد.

  

  

  

  

  

                                                        
 طرح مدیریت براي را او و نماید نامزد را است شده معرفی حادثه مدیریت طرح در که را مشابهی افراد) فرد(یا سازمان است ممکن موارد بسیاري در  25

 نماید. هدایت تر مدتبلند هاي

 و ها، رسم ها، نقشه ها، هزینه به مربوط رکوردهاي شده، مصرف منابع مثل اي اجرایی هاي داده شامل هایی فرم شامل است ممکن ها طرح همچنین 26

 هاي نمکا و کاري بازیابی هاي محل مانند جایگزین تجهیزات به که شوند می نکات از دسته آن شامل بخصوص موارد این  باشند. اداره و سایت هاي طرح

  هستند. مربوط سازي ذخیره
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  کارو  کسبتداوم  مدیریت ترتیبات بازنگري، نگهداشت و تمرین 9

، تمرین" کارو  کسبتداوم  مدیریتعمر  ي چرخه دیگرعنصر 

 "کارو  کسبتداوم  مدیریت ترتیبات بازنگرينگهداشت و 

و  کاراییاز  کهنگهداشت آن است  فرآیند. هدف از باشد می

درخور  اثربخش و کارو  کسبتداوم  مدیریت هاي قابلیتو  توانایی

  .حاصل گردد اطمینانشده،  بروزرسانیهدف و  

  

 معرفی 1.9

 زمانیبحران، تا  مدیریت ترتیباتسازمان و  یک کارو  کسبتداوم 

 ایجاد براي کردن تمرینشوند.  تلقی اطمینانقابل  توانند نمیقرار نگرفته باشند  تمریند و مورد نگرفته نشو کاربه  خوبیبه  که

  .رسد می نظر به ضروري، باشد می حیاتیدر زمان بحران  که دانشیو  اطمینان، رقابت، یگروه کار

مورد  خودارزیابیو  ممیزي، کردن تمرین فرآیندتوسط  بایست می ترتیباتاز درخور هدف بودن،  اطمینانبه منظور حصول 

  .  بگیرندقرار  اعتبارسنجی

 27تمرینی ي برنامه 2.9

الزم را داشته باشد، به  یکپارچگیو  هماهنگی کارو  کسبتداوم  هاي طرح یاطرح  ي محدودهبا  بایست می تمرینی ي برنامه یک

  است: ممکن ها تمرینو مقررات مربوطه در آن احساس شود.  قوانین تمامیبا  هماهنگی که طوري

  یا؛ باشند شده) بینی پیششده و  ریزيشده (برنامه  تعریف پیش از پیامد یکشامل  

  نماید ایجادرا  مبتکرانه هاي حلتا راه  دهند میبه سازمان اجازه. 

که براي آن تعریف شده  اي بیمهایجاد شود که طرح تداوم کسب و کار را به اهداف  صورتی به بایست میتمرینی  ي برنامهیک 

  :بایست میاست هدایت نماید. برنامه 

                                                        
 اثبات براي که منابعی و زمان دهند. می قرار ما اختیار در را حادثه مدیریت و کار و کسب تداوم قابلیت و کارایی از گویایی مدارك و شواهد ،تمرینات 27

 هدف درخور قابلیت نوعی آمدن بوجود باعث ،شود می صرف کار و کسب تداوم هاي طرح تمرین ي بوسیله کار و کسب تداوم مدیریت هاي استراتژي

 تمرینات از مجموعه یک کار، و کسب تداوم هاي طرح و کار و کسب تداوم مدیریت هاي استراتژي شدن طراحی چگونگی گرفتن درنظر بدون شد. خواهد

 نماید. شناسایی دارند نیاز اصالح به که را هایی حوزه تواند می گرایانه، واقع و کامل
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 طرح تداوم کسب و کار را مورد تمرین قرار دهد؛ ،و عملیاتی اي رویهتکنیکی، لجستیکی، راهبردي،  هاي سیستم  

  و دیگر  ها مسئولیت، ها نقشمورد تمرین قرار دهد(شامل مدیریت تداوم کسب و کار را  هاي زیرساختترتیبات و

  کاري و غیره)؛ هاي محیطمدیریت حادثه و  هاي محل

  .اعتباردهی به بازیابی فناوري و ارتباطات، شامل دردسترس بودن و تغییر محل استقرار کارکنان 

  ي موارد زیر شود: وسیله بهقابلیت مدیریت تداوم کسب و کار  ي توسعهباعث  تواند میبعالوه، 

 تمرین توانایی سازمان براي بازیابی از یک حادثه؛  

  در  ها آن هاي اولویتو  ها وابستگیبحرانی سازمان به همراه  هاي فعالیتتایید اینکه طرح تداوم کسب و کار با تمامی

  ؛باشد میارتباط 

 مورد سوال قرار گیرند؛ است مشخص کردن فرضیاتی که ممکن  

  میان شرکت کنندگان در تمرین؛القاي اطمینان  

  ؛ي عمومی کردن تمرین وسیله بهارتقاء آگاهی در مورد تداوم کسب و کار در سراسر سازمان  

  بحرانی؛ و هاي فعالیتزمانی بازگردانی  ي برنامهتایید اعتبارسنجی کارایی  

  ها آن هاي جایگزینواکنش اولیه و  هاي تیمبیان شایستگی. 
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 کارو  کسبتداوم  مدیریت ترتیبات تمرین 3.9

 ترتیب بدیند. نقرار گرفته باش ذینفعانشده و مورد توافق  ریزيبوده، به دقت برنامه  گرایانهواقع  بایست می ها تمرین 1.3.9

 کهشود  طراحی طوري بایست می تمرین یکخواهد شد.  مینیمم کارو  کسب فرآیندهايانقطاع در  ایجاد ریسک

  شود. ممینیم، پیوسته وقوع بهبحران  یک ریسک

خود بپردازد. یک نوع بررسی و آنالیز پس از  هاي ماموریتاهداف و  تعریفبه صورت واضح به  بایست می تمرینیهر  2.3.9

. یک گیرند میاهداف و ماموریت هاي تمرین مورد توجه قرار  اي آوردهصورت گیرد که در آن دست  بایست میتمرین 

  .باشد میتهیه شود که شامل پیشنهادات و جدول زمانی براي پیاده سازي و اجرا  بایست میگزارش پس از تمرین نیز 

  سازمان باشد.  بازیابی هاي ماموریتمناسب  بایست می، تمرین پیچیدگیو  مقیاس  3.3.9

به  کهمعلوم شود  بدینوسیلهتا  بگیرندقرار  تمرینمورد  بایست می کارو  کسببحران و تداوم  مدیریت هاي طرح 4.3.9

  28.باشند میو موارد مناسب  جزئیاتاجرا شدن را دارند و شامل  یتقابل درستی

 

کارو  کسبطرح تداوم  هاي استراتژي تمرین هاي روشانواع و  -1جدول شماره 
29

  

  تکرار  متغیرها  فرآیند  تمرین  پیچیدگی

 مضــامین/ اصــالح بــازبینی  میزي بررسی  ساده

  بررسی

 کسبطرح تداوم  مضامین

  کارو 

  /اعتباررسانیبه روز 

  تایید/ ممیزي

  سالیانهحداقل 

  سالیانه

  در طرح کنکاش  متوسط

  

  

  سازي شبیه

  

  

طرح تداوم  مضامین بررسی

  کارو  کسب

  

 مصنوعی شرایطاستفاده از 

نشان دهد طرح تـداوم   که

شـــامل  کارهـــاو  کســـب

 هـاي  نقـش شامل تعامل و 

  معتبر شرکتی

  

 هـاي  طـرح  پیوستنبه هم 

  مرتبط به هم

  

  سالیانه

  

  

هـر دو سـال    یـا و  سالیانه

  یکبار

  

                                                        
 اجرا دوباره ،ایرادات و مشکالت شدن برطرف از پس بایست می دهند می نشان کار و کسب تداوم طرح در را زیادي ایرادات و مشکالت که ناتیتمری  28

  گردند.

 است. شده داده نشان 1 ي شماره جدول در کار و کسب تداوم مدیریت هاي استراتژي تمرینی مختلف هاي روش از هایی نمونه

 ازطرفی دارد. بستگی ،ذینفعان احتیاجات و دهیم می انجام را تمرین آن در که محیطی سازمان، احتیاجات چون هایی عامل به ها تمرین تکرار میزان  29

 تمرینی هاي باشد.روش گذشته هاي تمرین پیامدهاي همچنین و سازمان داخل تغییرات درصد متوجه همواره و پذیر انعطاف بایست می تمرینی ي برنامه

 .گیرند قرار استفاده مورد طرح چند یا و طرح کل براي یا و طرح جز یک براي توانند می شده ذکر
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  محوري هاي فعالیت تمرین

و مناسب  ضرورياطالعات 

موفـق   بازیـابی انجـام   براي

  هستند

  

 شــرایط یــکدر  فراخــوانی

ــرل  کــــهشــــده  کنتــ

را بـه   عـادي  هـاي  عملیات

  .اندازد نمیخطر 

  

  

  

  

  

شده از  تعریف هاي عملیات

 بـراي  جایگزین هاي سایت

  ثابت زمانی

  

  

  

  

  

  کمتر یاو  سالیانه

و  کسـب طرح تداوم  کامل تمرین  پیچیده

  حادثه مدیریت، شامل کار

ــاختمان ــاي -س ــاز فض  -ب

 تمـرین  -خـاص  هاي محل

  وسیع

  کمتر یاو  سالیانه  

  

از  که افراديو  خارجی شرکايثالث،  کلیدي کنندگان تهیهشامل  ها گروه تمامینقش  بایست می تمرینی ي برنامه 5.3.9

را  هایی گروه. سازمان ممکن است چنین بگیرد، درنظر نمایند شرکت بازیابی هاي فعالیتدر  که رود میانتظار  ها آن

  شرکت دهد. هایش تمریندر 

 30کارو  کسبتداوم  مدیریت ترتیباتنگهداشت  4.9

 ایجادشده باشد  تعریف روشنیبه  که کارو  کسبتداوم  مدیریت ي شدهنگهداشت مستند  ي برنامه یک بایست میدر سازمان 

به  گذارد می تاثیرسازمان  رويبر  که) خارجی یا داخلی( تغیريهرگونه  که نمایدحاصل  اطمینان بایست میبرنامه  اینشود. 

ارتباط آن با  همچنینو  جدید سرویس یاهر محصول  همچنین. گیردقرار  بازنگريمورد  کارو  کسبتداوم  مدیریتبا  خوبی

  شوند. شناسایی بایست میگنجانده شوند،  کارو  کسبتداوم  مدیریتنگهداشت  ي برنامهالزم است در  که هایی فعالیت

  :بایست می، سازمان کارو  کسبتداوم  مدیریتنگهداشت  ي برنامه ي نتیجهبه عنوان 

  بررسیو  بازبینیرا مورد  آید می وجود بهدر سازمان  کارو  کسبتداوم  مدیریت هاي بخشدر  کهرا  فرضیهر گونه 

  قرار دهد؛ و

                                                        
 موثر، سازمان، کار و کسب تداوم مدیریت کارایی و قابلیت که است مورد این از اطمینان حصول کار، و کسب تداوم مدیریت نگهداشت فرآیند از مقصود 30

  ماند. می باقی روز به و هدف درخور

 را موجود تمرینی بندي زمان بایست می شدند، کار و کسب فرآیند یا و روش استراتژي، در اساسی تغییري بروز متوجه نگهداشت هاي فعالیت که نیزما

 نمایند. اصالح
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 یکو در قالب  کارکنان میانرا  کارو  کسبتداوم  مدیریت هایی طرحو  فرآیندها، ها روش، ها استراتژي، خطمشی 

 . نمایدگسترش و پخش  رسمی تغییر کنترل فرآیند

 شود. انجام بایست می نیز )BIAکار( و کسب اثرات تحلیل فرآیند بازبینی گیرد، صورت کار و کسب در اساسی تغییر یک که صورتی در توجه :

  گردند. اصالح تغییرات، این درنظرگیري براي است ممکن کار و کسب تداوم مدیریت ي برنامه هاي بخش دیگر

  شامل موارد زیر شود: بایست مینتایج حاصله از فرآیند نگهداشت مدیریت تداوم کسب و کار 

  تداوم کسب و کار سازمان؛ ي برنامهمدارك مستند شده از مدیریت معیارهاي پیش گیرانه و نظارت بر  

  مدیریت تداوم کسب و کار را بر عهده  هاي طرحو  ها استراتژيپیاده سازي  ي وظیفهاعتبارسنجی افراد کلیدي که

  دارند، از لحاظ آموزش و شایستگی؛

  ؛ وشود می روبرو ها آنکه سازمان با  کارايمدیریت تداوم کسب و  هاي ریسکاعتبارسنجی فرآیند نظارت و کنترل  

  مقاصد، ها فعالیتتغییرات در ساختار سازمانی، محصوالت و خدمات،  دهند میکه نشان  اي شدهمدارك مستند ،

 کارکنان و ماموریت ها در تداوم کسب و کار و طرح مدیریت حادثه سازمان اعمال شده است. 
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  کارو  کسبتداوم  مدیریت ترتیبات بازنگري 5.9

سازمان را مورد  کارو  کسبتداوم  مدیریت قابلیتشده  تعیین زمانی هاي بازهدر  بایست میارشد سازمان  مدیریت 1.5.9

تا کارایی، قابلیت و شایستگی آن براي تداوم مشخص شود. الزم به ذکر  شود میقرار دهد. این کار باعث  بازنگري

  مورد مستندسازي قرار گیرد. بایست میاست که این بازنگري 

 ماموریت، ها استراتژي، استانداردها و قوانینسازمان،  خطمشیآن با  هماهنگی که گیردانجام  نحويبه  باید بازنگري 2.5.9

  و همچنین الگوهاي مناسب حفظ گردد. کاريها و چارچوب 

تداوم  مدیریت مدیریتعناصر  دیگرها و  ماموریت، ها استراتژي، خطمشیدر  نیازمورد  تغییراتبه  بایست می بازنگري 3.5.9

با پشتیبانب مواردي چون نتایج تمرین، شرایط تغییرات و  تواند میاشاره قرار دهد. این فرآیند مورد  کارو  کسب

  31مستمر صورت گیرد. ي توسعهتعهد براي 

 ها بازنگريانجام داد. میزان تکرار و زمانبندي  خودارزیابی یاو  داخلی یاو  خارجی ممیزي شکلبه  توان میرا  بازنگري 4.5.9

توسط قوانین و مقررات تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین  تواند میبسته به اندازه، طبیعت و وضعیت قانونی سازمان، 

  ممکن است توسط الزامات ذینفعان نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

یی موارد زیر را شناسا بایست میمدیریت تداوم کسب و کار سازمان  ي برنامهیک ممیزي یا خودارزیابی در مورد 

  نماید:

  به همراه منابع کنند میحمایت  ها آنکه از  اي بحرانی هاي فعالیتتمامی محصوالت و خدمات کلیدي و همچنین ،

  ؛اند شدهکه در استراتژي مدیریت تداوم کسب و کار سازمان شناسایی و گنجانده  اي دادهاختصاص 

 و کار سازمان که به صورت صحیحی الویت مدیریت تداوم کسب  هاي طرح، چارچوب کاري و ها استراتژي، خطمشی

  (ماموریت ها و اهداف سازمان)؛دهند میو الزامات آن را نشان  ها بندي

  باشند میشایستگی مدیریت تداوم کسب و کار سازمان و قابلیت مدیریت تداوم کسب و کار آن، کارا و درخور هدف 

  خود قرار دهد. ي حیطهتا یک حادثه را کنترل و هدایت کرده و در  دهند میو به مدیریت اجازه 

 که سازمان  باشد میمدیریت تداوم کسب و کار سازمان، موثر، به روز، درخور هدف و مناسب سطح ریسکی  هاي روش

  ؛باشد میبا آن مواجه 

  ؛اند گرفتهد پیاده سازي قرار تمرینی به صورت موثري مور هاي برنامهنگهداشت مدیریت تداوم کسب و کار سازمان و  

                                                        
 جدید هاي یکتکن و تجهیزات شامل  کار و کسب تداوم مدیریت جدید هاي روش و فناوري دانش به سازمان است ممکن مستمر، ي توسعه مورد در 31

  گیرند. قرار ارزیابی مورد رساند، خواهند سازمان به که منفعتی و سود لحاظ از باید موارد این باشد. داشته احتیاج
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 ي برنامهو  ها تمرینو  ها حادثهشناسایی شده در  هاي توسعهمدیریت تداوم کسب و کار با  هاي طرحو  ها استراتژي 

  مناسب دارند؛ ي رابطهنگهداشت، 

  مستمر براي آموزش و ارتقاء آگاهی مدیریت تداوم کسب و کار دارد؛ ي برنامهسازمان داراي یک  

 و همچنین آن  اند کردهکامال موثري با کارکنان مربوطه ارتباط برقرار  صورت بهمدیریت تداوم کسب و کار  هاي رویه

  ؛ واند کردهخود را درك  هاي مسئولیتو  ها نقشکارکنان 

  نمایند میکارایی عمل  صورت بهو  باشند میفرآیندهاي کنترل تغییر موجود . 

 ممیزي 5.5.9

و  کسبتداوم  مدیریت کاراییرا از  مستقلی هاي ممیزي بایست میبالقوه، سازمان  یاموجود و  هاي ینارسای شناسایی منظور به

 ایجاد ها آنو نگهداشت از  سازي پیاده برايرا  هایی دستورالعمل بایست میسازمان  ترتیب بدیندهد.  ترتیبآن  قابلیتو  کار

انجام آن را  شایستگی که گیرداز داخل سازمان) صورت  یاو  خارجی(  افراديتوسط  بایست میمستقل  هاي ممیزي. نماید

 داشته باشند

 خودارزیابی 6.5.9

. در باشد میاثربخش و در خور هدف  هاي قابلیتو  توانایی دارايسازمان  که کند میحاصل  اطمینان خودارزیابی فرآیند

. خودارزیابی آورد میاز حادثه و بحران فراهم  بازیابی برايسازمان  تواناییاز  کیفی ي تاییدیه نوعی فرآیند این حقیقت

 هاي ماموریت براي بایست می خودارزیابی. دهد میاز توانایی سازمان براي بازیابی از یک حادثه ارائه  اي کمی هاي شناسایی

هاي مناسب را و الگو ها نمونهمتناسب و  صنعتی استانداردهاي دیگر بایست می فرآیند این دیگر سويسازمان اعمال گردد. از 

  در نظر داشته باشد. نیز
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 سازمانیدر فرهنگ  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي تعبیه 10

 بایست میآن)   ي اندازهو بدون توجه به  ها سازمان ي همه براي، (باشیمداشته  کاراموفق و  کارو  کسبتداوم  یک اینکه براي

سازمان شود.در  مدیریتاز  قسمتیبه  تبدیل کارو  کسبتداوم 

 هایی فرصت، کارو  کسبتداوم  مدیریت فرآینداز  اي مرحلههر 

 کارو  کسبتداوم  مدیریتفرهنگ  ي توسعهظهور و  براي

  .باشد میسازمان موجود 

 

 

  

 32عمومی 1.10

 کارو  کسبتداوم  مدیریتکه  کند میدرون یک سازمان تضمین  کارو  کسبتداوم  مدیریتایجاد، ترویج و کارگذاري فرهنگ 

 سازمان و مدیریت اثربخش گردیده است.  محوري هاي ارزشبخشی از 

  اطمینان حاصل نماید که: تواند می کارو  کسبتداوم  مدیریتفرهنگ 

  ؛یابد میموثرتري گسترش  طور به کارو  کسبتداوم  مدیریتبرنامه 

  مشتریان و کارکنان)؛ خصوص بهرا کنترل نمود(  ها انقطاع توان میکه  کند میاین اطمینان را در ذینفعان ایجاد 

  در تمامی سطوح لحاظ  ها گیريدر تصمیم  کارو  کسبتداوم  مدیریتبا گذشت زمان و با اطمینان از اینکه مفاهیم

 ؛ ودهد میارتجاعیت اش را افزایش  گردد می

  سازد میرا مینیمم  ها انقطاعاثرات و احتمال وقوع. 

  :شود می پشتیبانی زیرتوسط موارد  کارو  کسبتداوم  مدیریتفرهنگ  ي توسعهو  ایجاد

 سازمان؛ میانی مدیرانو  ها سرپرست  

                                                        
 بینی پیش که شود روبرو مشکالتی با و باشد مشکل و طوالنی فرآیند یک است ممکن سازمان داخل در کار و کسب تداوم مدیریت ي تعبیه و ایجاد  32

 یک ایجاد در را شایانی کمک تواند می سازمان فعلی و موجود فرهنگ از الزم دانش کسب شود. مواجه کارکنان سوي از مقاومت با طرفی از و اند نشده

  بکند. مناسب کار و کسب تداوم مدیریت فرهنگ ي برنامه

 و اساسی نقشی آنها طرفی از و باشد می سازمان براي حیاتی و همم فرآیند یک کار و کسب تداوم مدیریت که باشند متوجه بایست می کارکنان تمامی

 باشند. می دارا مشتریان براي محصوالت تولید یا و خدمات ي ارائه در را مهمی
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  ؛2.5(قسمت ها مسئولیتو  وظایفنصب(  

 ؛آگاهی افزایش  

  ؛ وها مهارتآموزش  

 ها طرح تمرین.  

 33آگاهی 2.10

سازمان و  کارو  کسبتداوم  مدیریت آگاهی کسب برايالزم  هاي نیازمنديفرآیندي را براي شناخت و ارائه  بایست میسازمان 

 .نمایدارزیابی اثربخشی آن، تعیین و تحویل 

 این. نمایندآگاه  خارجی کارو  کسبتداوم  مدیریتخود را همواره از اطالعات  بایست می کارو  کسبتداوم  مدیریت کارکنان

  .آیدبدست  محلی نمسئولیو  اضطراري هاي سرویسو اطالعات از  راهنماییبا درخواست  تواند میهدف 

 آگاهی، کارکنانش براي کارو  کسبتداوم  مدیریت اطالعاتیو  آموزشی ي برنامهانجام مستمر  اي وسیله به بایست میسازمان 

  .نماید بهینهداده و  افزایش ها آنرا در 

  باشد: زیرشامل موارد  تواند می اي برنامه چنین

 اجراي برايسازمان  اهمیتو  ها اولویتمتوجه  کارکنانآن،  ي وسیله به، تا کارکنان براي اي مشاوره فرآیند یک 

  شوند؛ کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه

 ؛سازمانی مکتوبات یادر مجله، اخبار و  کارو  کسبتداوم  مدیریتاز  مباحثی ایجاد  

  ها؛ اینترانت یامرتبط و  اینترنتی هاي سایتدر  کارو  کسبتداوم  مدیریتاضافه شدن  

 ؛خارجیو  داخلیدر مورد حوادث  یادگیري  

 ؛گروهیو  تیمیاز موارد مطرح شده در جلسات  یکیبه عنوان  کارو  کسبتداوم  مدیریت  

 ؛بازیابی سایتو جایگزین ( به عنوان مثال  ثانویه محیطیاستمرار در  هاي طرح تمرین(  

 ؛بازیابی سایت( به عنوان مثال  ثانویه هاي محیطاز  بازدید(  

خود  ذینفعانو  کنندگان تامینخود را به  کارو  کسبتداوم  مدیریت سازيآگاه  ي برنامهاست  ممکنسازمان  همچنین

 گسترش دهد.

                                                        
 اهمیت زا کارکنان که نماییم حاصل اطمینان که شود می باعث سازمان، کارکنان تمامی و کار و کسب تداوم مدیریت در آگاهی سطح نگهداشت و ارتقا ٣٣

 باشد می سازمان در استوار و بادوام ابتکار یک کار و کسب تداوم مدیریت که بدانند بایست می آنها دارند. کافی اطالع سازمان در کار و کسب تداوم مدیریت

 باشد. می برخوردار ارشد مدیریت مستمر حمایت از که
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 ها مهارتآموزش  3.10

براي افراد داشته باشد  کارو  کسبتداوم  مدیریت تمرینالزامات آموزش و  تحویلو  شناسایی براي فرآیندي بایست میسازمان 

  .نماید ارزیابیرا  تحویل این کارایی طرفیو از 

  :بگیردرا بر عهده  زیرافراد  تمرینآموزش و  بایست میسازمان 

 چون: وظایفیمربوط به  کارو  کسبتداوم  مدیریت کارکنان 

o کارو  کسبتداوم  مدیریت ي برنامه مدیریت، 

o کارو  کسب تاثیرات آنالیز هدایت، 

o کارو  کسبتداوم  هاي طرح سازي پیادهو  ایجاد ، 

o  کارو  کسبطرح تداوم  تمرینی ي برنامه یکانجام، 

o تهدیدو  ریسک تخمین، 

o ،ارتباط با رسانه  

 و  کسب بازیابی یابه بحران و  پاسخگوییخود در  هاي فعالیتانجام  براي که کارو  کسبتداوم  غیرمدیریت کارکنان

 دارند. نیاز کافیبه مهارت  کار

 

، شامل حضور فعال در عملی هاي آموزش ي وسیلهبه  بایست میدر سازمان  کاراییو  پاسخگویی هاي مهارتبه وجود آمدن 

  صورت گیرد. ها کالسو  ها تمرین

 

 




