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   مقدمه
  عمومی

تعیین الزامات به منظور ایجاد و مدیریت مؤثر یک سیستم مدیریت تداوم کسب و کار  ي وظیفهاین استاندارد انگلیسی 

)BCMS.را بر عهده دارد (  

  نماید می تر پررنگاین مسئله اهمیت موارد زیر را:  

  تداوم کسب و کار؛ و ماموریت هاي مربوط به خطمشیدرك و شناخت احتیاجات تداوم کسب و کار و ضرورت ایجاد 

  و معیارهایی به منظور مدیریت کلی ریسک کسب و کار یک سازمان؛ ها کنترلپیاده سازي و اجراي 

  نظارت و بازنگري بر کارایی و بازدهیBCMS؛ و 

 مستمر بر مبناي معیارهاي عملی. ي توسعه  

 :باشد میزیر  کلیديشامل موارد  مدیریتی هاي سیستم دیگریک سیستم مدیریت تداوم کسب و کار، همانند 

 ؛خطمشی یک  

  تعریف شده؛ هاي مسئولیتافراد با 

 :فرآیندهاي مدیریتی مربوط به 

 ؛ خطمشی .1

 طرح ریزي؛ .2

 پیاده سازي و اجرا؛ .3

 تخمین کارایی؛ .4

 مرور و بازبینی مدیریت؛ و .5

 توسعه؛ .6

 ؛ ودهند میاز مستندات که مدارك ممیزي را ارائه  اي مجموعه 

  موضوعات مشخص و مربوط به مطلب. در اینجا تداوم کسب و کار، مانند تحلیل اثرات کسب و کار فرآیندهایی با

)BIA باشد می) و توسعه طرح مدیریت تداوم کسب و کار. 
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  اقدام ) – بررسی  – اجرا  – ( برنامه  PDCAچرخه 

اقدام) براي ایجاد، پیاده سازي، اجرا، نظارت، تمرین، نگهداشت و -بررسی-اجرا-(برنامه PDCA ي چرخهاین استاندارد از 

  . نماید مییک سازمان، استفاده  BCMSکارایی  ي توسعه

 BS EN ISOاین مطلب ایجاد نوعی پیوستگی و سازگاري را میان این استاندارد با دیگر استانداردهاي مدیریتی مانند 

 BSI/IECمدیریت محیطی)،  هاي سیستم(BS EN ISO 14001:2004و  مدیریت کیفیت) هاي سیستم( 9001:2000

( مدیریت خدمت فناوري BS ISO/IEC 20000:2005اطالعات) و  امنیت مدیریت هاي سیستم(27001:2005:2005

مدیریتی  هاي سیستمرا با دیگر  ها عملیات ي یکپارچهاطالعات)، و به دنبال آن حمایت یکسان سازي و اجراي صحیح و 

  .نماید میتضمین 

مربوطه و از  هاي گروهبا دریافت الزامات و انتظارات تداوم کسب و کار و  BCMSکه چگونه   دهد می، نشان 1شکل شماره 

و فرآیندهاي ضروري، به تولید نتایج تداوم کسب و کاري( به عنوان مثال تداوم کسب و کار  ها فعالیتسوي دیگر با انجام 

  .زند می، دست باشد مییت شده) که تمامی آن انتظارات و الزامات را جوابگو مدیر

  

  

  BCMSبکارگرفته شده در فرآیند  PDCA مدل – 1شکل شماره 
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مربوط به مدیریت ریسک و  هاي رویهو  فرآیندها، ها کنترلتداوم کسب و کار، ماموریت ها، اهداف،  خطمشیایجاد   برنامه

  ها و ماموریت هاي کلی سازمان. خطمشیتداوم کسب و کار به منظور دستیابی به نتایجی همسو با  ي توسعه

  تداوم کسب و کار. هاي رویهو  فرآیندها، ها کنترل، کارو  کسبتداوم  خطمشیپیاده سازي و اجراي   اجرا

، و بازنگري براي مدیریتبه  نتایج، گزارش کارو  کسبتداوم  خطمشیها و  ماموریتبر  بازنگريو  کارایینظارت بر   بررسی

  و توسعه. تصحیح براي هایی فعالیتو تایید  تعیین

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار توسط انجام اقدامات اصالح کننده و پیشگیرانه، بر اساس  ي توسعهو  نگهداري  اقدام

و  خطمشی، BCMS ي محدودهمستمر در  ي توسعهمدیریتی به منظور ایجاد نوعی  هاي بازنگرينتایج حاصله از 

 .کارو  کسباهداف تداوم 

 

، پردازد می ها فعالیتدر هر یک از  PDCA ي چرخهیک روش مناسب مورد قبول اکثریت که به تعامل با  BS25999-1در 

به صورت خالصه نشان داده شده است. این فرآیند تعاملی، عامل تضمین ایجاد تداوم کسب  2پیشنهاد شده و در شکل شماره 

  کارو  کسبتداوم  مدیریت ي چرخهو کار و نوعی مدیریت مستمر در سازمان خواهد بود (به منظور شرح هر کدام از عناصر 

  نمایید) . را مشاهده  BS 25999-1:2006از  3.7قسمت 

  

  

  کار و کسب تداوم مدیریت حیات چرخه – 2شکل 
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  محدوده 1

 ي توسعهاین استاندارد انگلیسی موارد مورد نیاز براي ایجاد، پیاده سازي، اجرا، نظارت و کنترل، بازنگري، تمرین، نگهداشت و 

  .نماید میمستند شده، در قالب مدیریت ریسک و کسب و کار کلی سازمان، را مشخص  BCMSیک 

که بدون توجه به نوع،  رود میو انتظار  باشد میعام  صورت بهاحتیاجات و الزامات مشخص شده در این استاندارد انگلیسی 

) قابل اجرا باشد. قابلیت اجرایی این موارد در ها آناز  هایی بخش( یا حداقل  ها سازماناندازه و طبیعت کسب و کار، در تمامی 

  ه محیط اجرایی سازمان و پیچیدگی آن است.سطح باالتر، منوط ب

براي جوابگویی به این نیازهاي مشخص شده، تحت تاثیر عواملی چون تنظیمات،  BCMSبنابراین طراحی و پیاده سازي یک 

. باشد مینیازهاي مشتریان و کسب و کار، تولیدات و خدمات، فرآیندهاي به کار گرفته شده و همچنین اندازه و ساختار سازمان 

 BCMSها بدهد، بلکه هدف آن طراحی یک  BCMSباید توجه داشت که این استاندارد قصد ندارد تا شکلی یکسان به تمامی 

مناسب براي سازمان است که بتواند جوابگوي نیازهاي سازمان و  الزامات ذینفعان آن باشد. این نیازها توسط قوانین و ضوابط، 

ت و خدمات، فرآیندهاي بکارگرفته شده، اندازه و ساختار سازمان و الزامات ذینفعان الزامات مشتریان و کسب و کار، محصوال

  .گیرد میآن شکل 

اهداي مدرك و گواهی نامه، به منظور  هاي سازمانداخلی و خارجی سازمان، شامل  هاي گروهتوسط  تواند میاین استاندارد 

سب و کارش و همچنین نیازهاي هر یک از مشتریان و موارد مربوط تخمین توانایی سازمان براي جوابگویی به نیازهاي تداوم ک

  به الزامات قانونی و اجباري، مورد استفاده قرار گیرد.
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 تعاریفواژگان و  2

  تعریف شوند. بایست می، کلمات زیر BS 25999براي تحقق هدف این قسمت از 

  ) Activityفعالیت ( 1.2

به منظور تولید و یا پشتیبانی یک یا چند محصول  سازماناز جانب) یک  یااست که توسط (و  فرآیندهایییا مجموعه  فرآیند

  .گیرد میخدمت انجام  یاو 

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

  )Auditممیزي ( 2.2

شده مطابقت  ریزيبرنامه  پیشاز  ترتیبات، با ها آنمربوط به  نتایجو  ها فعالیت آیا اینکه دریافت براي سیستماتیک بازرسی

ها و ضوابط سازمان مناسب  ماموریتبه  دستیابی برايو  اند شده  سازي پیادهبه صورت موثر  ترتیبات این همچنیندارند و 

  .خیر یا باشند می

 [BS EN ISO 9000:2005]  

 )Business continuityتداوم کسب و کار ( 3.2

و  کسب هاي انقطاعو  حوادثپاسخ مناسب در مواجهه با  ي ارائهو  ریزيطرح  برايسازمان  تاکتیکیو  استراتژیک توانایی

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

 )Business continuity management(BCM)مدیریت تداوم کسب و کار ( 4.2

 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

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

  .شود می کنند می ایجادارزش  که هاي فعالیتشهرت و برند 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

 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 هستند،
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  )Business continuity management lifecycleعمر مدیریت تداوم کسب و کار (  ي چرخه 5.2

مدیریت تداوم  ي برنامهو فازهاي  ها جنبهبهم پیوسته تمامی  صورت بهکه  کارتداوم کسب و  هاي فعالیتاز  هایی مجموعه

  را در برمی گیرند. کسب و کار

  است. شده داده نشان 2 شماره شکل در کار و کسب تداوم مدیریت عمر ي چرخه : توجه

 )Business continuity management personnel(  کارو  کسبتداوم  مدیریتکارکنان  6.2

را  BCMS، باشند میآن  سازي پیادهو  BCM خطمشیشده است، مسئول  تعریف مسئولیت BCMSدر  ها آن براي که افرادي

و همچنین افرادي که در  کنند می فراخوانیرا استفاده و  حادثه مدیریتو  کارو  کسب، طرح تداوم کنند میاجرا و نگهداري 

  باشند می اختیاراتحادثه داراي  یک

 )Business continuity management programmeتداوم کسب و کار (برنامه مدیریت  7.2

مناسب با استفاده از منابع  صورت بهمورد حمایت قرار گرفته و  مدیریت ارشدمدیریت مستمر و فرآیند نظارتی که توسط 

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

محصوالت و و همچنین حصول اطمینان از تداوم  گیرند میبازیابی به صورت مناسب انجام  هاي طرحاطمینان از اینکه 

  .باشد میي آموزش، تمرین، نگهداشت و بازنگري،  وسیله به خدمات

 )Business continuity management response(  کارو  کسبتداوم  مدیریتواکنش  8.2

 اطمینانمناسب، به منظور حصول  ترتیباتو  ها طرح سازي پیادهو  ایجادمربوط به  که  کارو  کسبتداوم  مدیریتاز  عنصري

  .باشد میحادثه  یک مدیریتو  بحرانی هاي فعالیتاز استمرار 

 )Business continuity management system (BCMS)(  کارو  کسبتداوم  مدیریتسیستم  9.2

  .پردازد می کارو  کسبتداوم  ي توسعه، نگهداشت و بازنگري، اجرا، نظارت، ایجادبه  که کلی مدیریت سیستمآن قسمت از 

  .شود می منابع و فرآیندها ،ها دستورالعمل ،ها مسئولیت ،ریزي طرح هاي فعالیت ها، خطمشی ،سازمانی ساختار شامل مدیریتی سیستم توجه:

  )Business continuity plan(BCP)طرح تداوم کسب و کار ( 10.2

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

  .باشند میو نگهداري قرار گرفته و آماده  تهیهشده مورد  تعریف پیشسطح قابل قبول و از  یکخود در  بحرانی
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  )Business continuity strategy(استراتژي تداوم کسب و کار  11.2

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  کسبانقطاع در ادامه روند 

  )Business impact analysis(BIA)تحلیل اثرات کسب و کار ( 12.2

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

 )Consequenceپیامد ( 13.2

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

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

 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  :2 توجه

  باشد.

 )Cost-benefit analysisتحلیل ارزش و هزینه ( 14.2

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

  .کند می مقایسهخواهد شد،  کسب مذکور

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

  .گیرد قرار استفاده مورد مفاهیم

 )Critical activitiesبحرانی ( ها فعالیت 15.2

 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  سازد می، سازمان را قادر ها فعالیت این

  .بیابددست 

 )Disruptionانقطاع ( 16.2

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

خود  ي شدهمشخص  مسیرخدمات از  یامحصول و  ينشده  بینی پیشانحراف  یکآمدن  وجود بهموجب  کهلرزه) باشد  زمین

  .شود می، باشد میدر جهت اهداف سازمان  که
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 )Exerciseتمرین ( 17.2

 یاطرح  اینکهاز  اطمینانحصول  براي جزئی یاو  کلی صورت به تداوم کسب و کار هاي طرحدر آن طرح یا  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

 )Gainمنفعت ( 18.2

  مثبت. پیامد

 )Impactتاثیر ( 19.2

  مشخص. ي نتیجه یکشده از  ارزیابی پیامد

  )Incidentحادثه ( 20.2

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

  (فجایع) شود. بحرانی یا

  )Incident management plan(IMP)طرح مدیریت حادثه ( 21.2

شده باشد و معموال شامل پرسنل،  مکتوبو  تعریف حادثه یکاستفاده در زمان وقوع  برايروشن  صورت به که اجرایی طرحی

  . باشد می، گیرندمورد انجام قرار  بایست میحادثه  مدیریت فرآینددر  که بحرانی هایی فعالیتمنابع، خدمات و 

  )Internal auditممیزي داخلی ( 22.2

انجام گیرد  سازمانیمقاصد درون  دیگر همچنینو  مدیریتی بررسی براياز جانب آن  یاتوسط خود سازمان و  که اي ممیزي

  دهد. شکلسازمان را  هماهنگی براي سازمانیدرون  تعاریف برايرا  مبناییاست  ممکن که

 ممیزي مورد هاي فعالیت از که اي آزادي توسط استقالل نوعی به توانیم می ،تر کوچک هاي سازمان در خصوص به و موارد از بسیاري در توجه:

  یابیم. دست ،شود می کسب شده قرارگرفته

  



 

  

    BS 25999-2استاندارد

9 WWW.ASHNASECURE.COM 

 
 
 
 

 

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

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

  )021( 88896103-88947136-88949143 :ستلفن تما 

info@ashnasecure.com 
 

  )Invocationفراخوانی ( 23.2

خدمات کلیدي،  یاادامه روند تداوم تحویل محصوالت و  منظور به کهسازمان  یک کارو  کسبطرح تداوم  فراخوانیعمل 

 .گیرندمورد اجرا قرار  بایست می

  )Likelihoodاحتمال ( 24.2

 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 :1 توجه

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

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

 .شود می

  )Lossزیان ( 25.2

  . منفی پیامد

  )Management systemسیستم مدیریت ( 26.2

  ها. ماموریتبه آن  دستیابی برايها و همچنین  ماموریتو  خطمشی ایجاد براي سیستمی

 [BS EN ISO 9000:2005] 

  )Maximum tolerable period of disruptionتحمل پذیري انقطاع ( ي دورهحداکثر  27.2

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

  .گیرد میقرار  تهدیدمورد  ناپذیري

 )Nonconformityعدم مطابقت ( 28.2

  [BS EN ISO 9000:2005, 3.6.2; BS EN ISO 14001:2004, 3.15]الزام  یک نرسیدنبه انجام 

 غیره. و مربوطه قانونی الزامات و ها دستورالعمل ،تمرینات استانداردها، ،کارها در ناهماهنگی هرگونه شامل  توجه:

  )Organizationسازمان ( 29.2

  و روابط. اختیارات، ها مسئولیتاز  ترتیبیبا  امکاناتاز افراد و  گروهی
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  .ها آن از تلفیقی یا و بخش همچنین و خیریه موسسه موسسه، ،کارخانه ،تجاري شرکت بنگاه، ،شرکت مثال:

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

   باشد. خصوصی یا و عمومی تواند می سازمان یک :2 توجه

[BS EN ISO 9000:2005] .  

 )Processفرآیند ( 30.2

  .کند می تبدیل خروجیرا به  ها ورودي که تعاملیمرتبط به هم و  هاي فعالیتاز  اي مجموعه

 [BS EN ISO 9000:2005] 

  )Products and servicesمحصوالت و خدمات ( 31.2

 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 objectiveزمان بازیابی هدف ( 32.2

  حادثه. یکخدمت پس از  یاتحویل محصول و  ازسرگیري برايشده  تعیینمدت زمان 

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

  )Resilienceارتجاعیت ( 33.2

  حوادث.  تاثیرسازمان از لحاظ مقاومت در مقابل  یک توانایی

 )Resourcesمنابع ( 34.2

و  الکترونیکیو اطالعات( مجودي، فرضیات)، تجهیزاتو  ها دستگاه(شامل  فناوري، اطالعات، ها مهارت، افراد، ها سرمایه تمامی

دارد،  نیاز ها آنبه  که زمانیدر  بایست می، هایش ماموریتبه  دستیابیو  فعالیتانجام  منظور بهسازمان  که) غیرالکترونیکی

 دردسترس باشند.

  )Riskریسک ( 35.2

  ها. ماموریتبه اهداف و  دستیابیآن در  تاثیراتو  بپیوندداست به وقوع  ممکن که چیزي

 ( فعل )،"ها ریسک" صورت به جمع در ویا "ریسک یک" ( اسم عنوان به همچون، مختلفی هاي شکل به گفتار در "ریسک" ي واژه :1 توجه

 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
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 در .اي حادثه چنی 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 ،ریسک مدیریت

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

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

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

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

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

 .بگیرند قرار

  )Risk assessmentتخمین ریسک ( 36.2

 .ریسک ارزیابیو  تحلیل، شناسایی کلی فرآیند

  )Risk managementمدیریت ریسک ( 37.2

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

 .ریسکواکنش در برابر  کنترل

  )Stakeholdersذینفعان ( 38.2

  .باشند میسازمان  اي آوردهمقرره از دست  منافعی داراي کهآن دسته از افراد 

 تامین ،مشتریان ،کارمندان مانند .شود نمی بیرونی افراد یا و سازمان داخل افراد به محدود تنها که باشد می مصطلح ي واژه یک این : توجه

   .کنندگان تنظیم و حکومت ،مالکان سهامداران، ،کنندگان بیمه گذاران، سرمایه ،کنندگان پخش ،شرکا ،کنندگان

 )Systemسبستم ( 39.2

  تعاملی یااز عناصر مرتبط به هم و  اي مجموعه

[BS EN ISO 9000:2005] 

 )Top managementمدیریت ارشد ( 40.2

  [BS EN ISO 9000:2005] . باشند میسطح مشغول  باالترینسازمان در  کنترلو  رهبريبه  کهاز افراد  گروهی یافرد 

 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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  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمطرح ریزي  3

  عمومی 1.3

 BCMSمستمر  ي توسعهو  نگهداري، سازي پیادهو  ایجادبه توسعه،  3.4تا  3.2 هاي قسمتبا توجه به  بایست می سازمان 

  خود بپردازد. مکتوب

  BCMS مدیریتو  ایجاد 2.3

  مقصود

و حصول اطمینان از اینکه اهداف و مامورین ها به روشنی بیان،   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمبراي تعریف مرزهاي 

اثبات شده است، منابع   کارو  کسبتداوم  مدیریت، تعهد و پایبندي مدیریت ارشد به اند شدهدرك شده و ارتباط داده 

وظایف خود شایسته براي انجام  باشند می  کارو  کسبتداوم  مدیریت هاي مسئولیتاختصاص داده شده و افرادي که داراي 

  .باشند میو مناسب 

   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستممحدوده و ماموریت هاي  1.2.3

را تعریف کرده و ماموریت   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم ي محدودهبا توجه به موارد زیر،  بایست میسازمان  3.2.1.1

  را تعیین نماید: تداوم کسب و کارهاي 

  ؛کارو  کسبتداوم  نیازالزامات مورد 

 ماموریت ها و قوانین سازمانی؛  

 سطح قابل قبول ریسک؛ 

 وظایف موربوط به قوانین، قراردادي و حقوقی؛ و 

  .عالیق ذینفعان کلیدي خود  

 محصوالت و خدمات، دست به شناسایی  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم ي محدودهدر  بایست میسازمان  3.2.1.2

  کلیدي خود بزند

 مدیریت تداوم کسب و کار  خطمشی 2.2.3

  .نمایدو اثبات  ایجاد کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی برايالزامات و پایبندي خود را  بایست میارشد  مدیریت 3.2.2.1
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  :نمایداشاره  ها آنبه  یابوده و  زیرشامل موارد  باید خطمشی 3.2.2.2

 سازمان؛ و کارو  کسبهاي تداوم  ماموریت  

  و موانع. ها محدودیت، شامل کارو  کسبمحدوده تداوم  

  :بایست می خطمشی 3.2.2.3

  ؛ وگیردقرار  ناییدارشد مورد  مدیریتتوسط 

  ؛ وکند، ارتباط برقرار کنند می کارسازمان  سوياز  یاسازمان و  براي که افرادي تمامیبا 

  گیردقرار  بازنگريشد، مورد  ایجاد اساسیمهم و  تغییري که زمانی همچنینمشخص و  زمانی هاي بازهدر.  

  منابع تدارك 3.2.3

  .نماید تهیهو  تعیینرا  BCMSو نگهداشت  عملیات، اجرا، ایجاد براي نیازمنابع مورد  بایست میسازمان  3.2.3.1

  و مستند گردند. تعریف روشنیبه  بایست می، BCMامور  اولیايو  ها توانایی، ها مسئولیت، ها نقش 3.2.3.2

  :بایست میارشد  مدیریت 3.2.3.3

  اجرايو  خطمشی مسئولیت برايو اختیارات مناسب  سازمانی موفعیت داراي فردي کردننامزد  یانصب و BCM؛ و  

  مسئول اجرا و نگهداشت دیگرانشان هاي مسئولیتصرفنظر از  کهچند نفر  یا یکنصب ،BCMS باشند.  

 BCM کارکنان شایستگی 4.2.3

قرار داده شده  ها آن ي عهدهبر  مسئولیتی  کارو  کسبدر تداوم  کهپرسنلی  تمامی که کندحاصل  اطمینان بایست میسازمان 

  :رسد میبه انجام  زیرهدف با موارد  اینالرم را براي انجام وظایف مورد نیاز دارند.  شایستگیاست، 

 این کارکنان؛ براي ضروري هاي شایستگیو  ها صالحیت تعیین 

 در  مسئولیت یانقش و  داراي که کارکنانی برايآموزش  احتیاجات تحلیل رهبريBCM هستند؛ 

 آموزش؛ ي ارائه  

  الزم کسب شده است؛ و شایستگیاز اینکه  اطمینانحصول  

  ها ارزیابی، تجارب و ها مهارت، ها آموزش، تحصیالتاز  رکوردهایینگهداشت.  
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  سازمانیدر فرهنگ  BCM ي تعبیه 3.3

  مقصود

و  کسب، تداوم پردازد میو محیطی که در آن به عملیات  اش اندازهبراي حصول اطمینان از اینکه سازمان صرفنظر از نوع و 

  معمول و فرآیندهاي مدیریتی خود تعبیه کرده است. هاي عملیاترا در  کار

  

    :بایست میمؤثر شناخته شده است، سازمان  مدیریتبه عنوان ارزش محوري و  BCM اینکهحصول اطمینان از  منظور به

  اطالعاتی براي تمامی کارکنان،  ي برنامهو یک  کارو  کسبتداوم  مدیریتآمزش مستمر  وسیله بهسطح آگاهی را

تداوم  مدیریتارتقاء و افزایش داده و مورد نگهداري قرار دهد و فرآیندي را براي ارزیابی کارآمدي انتقال آگاهی در 

 ایجاد نماید؛ و  کارو  کسب

 :اهمیت موارد زیر را براي تمامی کارکنان مشخص نماید 

 ؛ کارو  کسبتداوم  مدیریتدستیابی به اهداف و ماموریت هاي  .1

 ؛ و کارو  کسبتداوم  خطمشیهماهنگی با  .2

 مستمر؛ و ي توسعه .3

  سازمان به اهدافش، آگاه   کارو  کسباطمینان حاصل نماید که تمامی کارکنان از نقش خود براي دستیابی تداوم

 .باشند می

 BCMS رکوردهايمستندسازي و  4.3

  مقصود

 مدیریتو پیاده سازي و اجراي   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستممدارکی گویا که بیانگر کارآمدي عملیات  ي ارائه منظور به

  توسط سازمان هستند. کارو  کسبتداوم 

  عمومی 1.4.3

  را پوشش دهد:  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمزیر از  هاي جنبهداراي مستنداتی باشد که  بایست میسازمان  3.4.1.1

  ؛3.2.1(قسمت  ها رویهو   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستممحدود و اهداف(  

 ؛3.2.2(قسمت   کارو  کسبتداوم  مدیریت خطمشی( 
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  ؛3.2.3تدارك منابع (قسمت(  

 ؛3.2.4آموزش (قسمت  برايمربوطه  رکوردهايو   کارو  کسبتداوم  مدیریتکارکنان  شایستگی(  

  ؛4.1.1تحلیل اثرات کسب و کار (قسمت(  

  ؛4.1.2(قسمت  ریسکتخمین(  

  ؛4.2(قسمت  شسیاستراتژي(  

  ؛4.3.2ساختار واکنش به حادثه (قسمت(  

 ؛4.3.3حادثه (قسمت  مدیریت هاي طرحو  شسی هاي طرح(  

 ؛4.4.2(قسمت   کارو  کسبتداوم  مدیریت تمرین(  

  ؛4.4.3(قسمت   کارو  کسبتداوم  مدیریتترتیبات  بازنگرينگهداشت و(  

 ؛5.1داخلی (قسمت  ممیزي(  

  ؛5.2(قسمت   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمدر  مدیریتبازنگري(  

 ؛ و6.1و اصالح کننده (قسمت  پیشگیرانه هاي فعالیت(  

 6.2مستمر (قسمت  ي توسعه(.  

، باشند می  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستماجراي موثر  بیانگرکه  شواهديبه عنوان مدارك و  رکوردهایی 3.4.1.2

  شده، مورد نگهداشت قرار گرفته و کنترل شوند. ایجاد بایست می

 هاي رویه،  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمو رکوردهاي  مستندسازيبر روي  هایی کنترلشناسایی  منظور به 3.4.1.3

  ایجاد گردند. بایست می اي شدهمستند 

   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمکنترل رکوردهاي  2.4.3

  گردد: ایجاد  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم رويبر  بایست می هایی کنترل، زیردستیابی به موارد  براي

  ؛ وباشند می بازیابیهستند و قابل  شناسایی، قابل مانند می باقیروشن و واضح  ها آنحصول اطمینان از اینکه  

 ها آنسازي، محافظت و بازیابی  ذخیرهشناسایی،  منظور به.  

   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم مستندسازيکنترل  3.4.3

  گردد: ایجاد  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم رويبر  بایست می هایی کنترل، زیراز موارد  اطمینانحصول  براي

  به اثبات برسد؛نیازمستندات قبل از زمان مورد  قابلیتتناسب و ،  
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  گردند؛ تاییدو به روزرسانی قرار گیرند و دوباره  بازنگريدر صورت نیاز مستندات مورد  

 شوند؛ شناساییمستندات  کنونیبازنگري  وضعیتو  تغییرات  

  کنترل شود؛ و ها آنشده و ارتباطات و گستردگی  شناساییمستندات منابع خارجی  

 مستنداتی مورد  چنین دلیلیکه به هر  صورتیدر  همچنینغیرارادي از مستندات فرسوده و  ي استفادهیري از جلوگ

  شوند. شناسایی، به صورت مناسبی گیرند مینگهداري قرار 
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 BCMSسازي و اجراي  پیاده 4

  سازمان درك 1.4

  مقصود

بحرانی و همچنین منابع مورد نیاز براي پشتیبانی از محصوالت و خدمات کلیدي  هاي فعالیتایجاد قابلیت شناسایی  منظور به

  و انتخاب تدابیر ریسک مناسب. ها آنسازمان، شناخت تهدیدات متوجه 

  کارو  کسباثرات  تحلیل 1.1.4

که از محصوالت و خدمات کلیدي سازمان  هایی فعالیتدر  انقطاعهرگونه  اترشناسایی  منظور بهیک روش مناسب  4.1.1.1

  ).3.2.1تعریف و مورد مستندسازي قرار گیرد (قسمت  بایست میپشتیبانی می تمایند، 

  :بایست میسازمان  4.1.1.2

 که از محصوالت و خدمات کلیدي سازمان پشتیبانی می تمایند را شناسایی نماید؛ هایی فعالیت  

 در طول زمان  ها آنرا شناسایی نماید و چگونگی تغییر  شوند میمنتج  ها فعالیت را که از ایجاد انقطاع در این اثراتی

  تعیین شود؛

 نماید ایجاد انقطاع پذیريتحمل  ي دوره حداکثر یک زیرشناسایی موارد  ي وسیله به، ها فعالیتاز  یکهر  براي:  

  است؛ نیازمندخود بدان  کارادامه دادن  براي فعالیتبعد از شروع انقطاع، هر  که زمانی حداکثر .1

  خود را انجام دهند؛ کار ازسرگیري فرآینددر آن،  توانند می ها فعالیتاز  یکهر  که سطحی ترین پایین .2

  دارند؛ احتیاجخود بدان  کار ي ادامه براي)، عاديسطح متوسط ( هاي عملیاتدر آن  که زمانیمدت  .3

 را شناسایی نماید؛ بحرانی هاي فعالیتو  کرده بندي، دسته بازیابی براي ها آن اولویتخود را با توجه به  هاي فعالیت 

 ؛خارجی شرکايو  کنندگان تامین، شامل بحرانی هاي فعالیتمربوط به  هاي وابستگی تمامی تعیین 

  ترتیبات  بایست می، باشد میوابسته  ها آنبحرانی به  هاي فعالیتدر مورد تامین کنندگان و شرکاي خارجی که

  ,دهند میارائه  ها آنمدیریت تداوم کسب و کاري تعیین گردد که مربوط به محصوالت و خدماتی باشد که 

 پذیريتحمل  ي دوره حداکثردر طول  بحرانی هاي فعالیت برايرا  کار ازسرگیري براي بازیابیزمان  وظایف 

  ؛ ونماید تعیینانقطاعشان 
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  کارشان سرگیرياز  برايرا  بحرانی هاي فعالیتاز  یکهر  نیازتخمین منابع مورد.  

  ریسک ارزیابی 2.1.4

سازمان را قادر  ریسک ارزیابیوجود داشته باشد.  ریسک ارزیابی برايشده  مکتوبو  تعریف فرآیندي بایست می 4.1.2.1

، شامل آن دسته از منابعی که پشتیبانیو منابع  بحرانی هاي فعالیت پذیري آسیب همچنینموجود و  تهدیداتتا  سازد می

  .نماید دركبهتر  شکلرا به  شوند میتوسط تامین کنندگان و شرکاي خارجی ارائه 

آمدن یک انقطاع  وجود بهاثراتی که ممکن است از تبدیل یک تهدید شناخته شده به یک حادثه و  بایست میسازمان  4.1.2.2

  کسب و کار ایجاد شود را شناسایی نماید.

  انتخاب  هاي گزینه تعیین 3.1.4

  باعث مشود تا: این کهخود تدابیر ریسک را شناسایی نماید،  بحرانی هاي فعالیتاز  یکهر  براي بایست میسازمان  4.1.3.1

 ؛یابد کاهشانقطاع  احتمال  

 ؛ ویابد کاهشانقطاع  زمانی ي دوره  

  محصوالت و خدمات محوري سازمان، محدود شود. روياثرات انقطاع 

خود، با توجه به سطح پذیرش  بحرانی هاي فعالیتاز  هریک برايمناسب را  ریسکیتدبیر  یک بایست میسازمان  4.1.3.2

  .نمایدانتخاب  ها آنریسک هر کدام از 

  کارو  کسبتداوم  استراتژي تعیین 2.4

  مقصود

 هاي فعالیتتا در مدت زمان بازیابی هدف  سازند میکه سازمان را قادر   کارو  کسبتداوم  مدیریتبراي شناسایی ترتیبات 

  بحرانی خود را بازیابی نماید.

 

  :بایست میسازمان 

  درخور هدف، ازپیش تعریف شده و مستندشده اي را که به ایجاد یک واکنش موثر و  ي حادثهیک ساختار واکنش به

  را تعریف نماید. شود میمنتج  ها انقطاعبازیابی از 
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  هاي فعالیت،  کارو  کسبتداوم  مدیریتدر مدت زمان بازیابی هدف و ترتیبات  تواند میتعیین نماید که چگونه 

بحرانی شامل منابع مورد نیاز براي ازسرگیري و همچنین محصوالت و خدماتی که توسط تامین کنندگان و شرکاي 

  ، را بازیابی نماید؛ وشوند میخارجی ارائه 

  خارجی و ذینفعان کلیدي درگیر در بازیابی، مدیریت خواهد نمود. هاي هگروتعیین نماید که چگونه ارتباطش را با  

  BCMواکنش  یک سازي پیادهو  ایجاد 3.4

  مقصود

و  کسبتداوم  مدیریتو ترتیبات  ها طرحایجاد و پیاده سازي  منظور بهبراي قادر ساختن سازمان 

  بحرانی آن. هاي فعالیتبراي مدیریت هر حادثه و تداوم   کار

  عمومی 1.3.4

بحرانی و مدیریت  هاي فعالیتمناسب براي حصول اطمینان از تداوم  هاي طرحایجاد و پیاده سازي ترتیبات و  منظور بهسازمان 

  را استفاده نماید. 4.2حاصله از قسمت  هاي خروجی بایست مییک حادثه 

  ساختار واکنش به حادثه 2.3.4

و اختیار  صالحیت همچنینمناسب و  سازمانی جایگاه داراي باید کهپرسنل واکنش به حادثه را  بایست میسازمان  4.3.2.1

  .نمایدو ارتباط با سهامداران را داشته باشند، نامزد  وضعیت کردن کنترل برايالزم 

  دستیابی به اهداف زیر ایجاد شود: منظور بهبراي کارکنان  بایست میساختار واکنش به حادثه   4.3.2.2

 قبول طبیعت و گستردگی یک حادثه؛  

  ؛کارو  کسبواکنش مناسب تداوم  یک اندازيراه  

  فعالسازي، اجرا، هماهنگ سازي و ارتباط دادن یک واکنش  منظور به هایی دستورالعملو  فرآیندها، ها طرحداشتن

  حادثه؛

 یک حادثه؛ و مدیریت براي ها دستورالعملو  فرآیندها، ها طرح پشتیبانی برايدر دسترس،  منابعی داراي 

  ذینفعان.ارتباط با 
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  مدیریت حادثه هاي طرحو   کارو  کسبتداوم  ها طرح 3.3.4

مستندشده اي که داراي جزئیات چگونگی مدیریت یک حادثه توسط سازمان و  هاي طرح بایست میسازمان  4.3.3.1

را دارا  باشد میبه سطحی از پیش تعیین شده در زمان بروز یک واقعه  هایش فعالیتهمچنین چگونگی بازیابی و یا نگهداشت 

  باشد.

  :بایست میهر طرح  4.3.3.2 

  تعریف شده باشد؛ اي محدودهداراي مقصود و 

  باشد و توسط آنها به طور کامل درك شود؛ کنند میقابل دسترس براي افرادي که از آن استفاده 

  آن را داشته باشند؛ و تاییدو  کردن، به روز بازنگريمسئول  که گیرندقرار  افرادي یافرد  مالکیت ي حیطهدر  

  داشته باشد. هماهنگیسازمان  خارجی ي مربوطهبحرانی  ترتیبات دیگربا 

  باشند: زیرشامل موارد  بایست می ها طرح 4.3.3.3

  ارتباطات؛ ي شدهخطوط شناسایی  

 وظایف کلیدي و اطالعات براي رجوع؛  

 اختیارات در زمان وقوع حادثه و پس از آن  داراي که هایی تیمافراد و  برايتعریف شده  هایی مسئولیتو  ها نقش

  ؛باشند می

  از  کدامیکو  شرایطیتا در چه  باشند می صالحیت داراياز افراد  کدامیک دهند مینشان  که هایی مالكرهنمودها و

  قرار دهند؛ فراخوانیرا  ها طرح

 ؛شود می فراخوانیتوسط آن هر طرح  که متدي 

 مرتبط،  هاي بنگاهاز  یکهر  براي تجهیزات جزئیات، تماس به روز و ها آن جایگزین هاي گزینهمقرر و  هاي مکان

  از واکنش الزم باشند؛ پشتیبانی براياست  ممکن که منابعیو  ها سازمان

 ؛رسید پایانحادثه به  که زمانی، وضعیتاختتام  براي فرآیندي  

 ؛کلیدياز سهامداران  هریک برايتماس  ضروري جزئیات براي منبعی  

 یک انقطاع کسب و کار، با توجه به: ي اولیه پیامدهاي مدیریت براي جزئیاتی  

  رفاه افراد؛ .1

  براي واکنش به انقطاع؛ و تکنیکیو  استراتژیک هاي انتخاب .2

 ؛بحرانی هاي فعالیتدردسترس نبودن  یاو  بیشتر زیاناز  جلوگیري .3
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 مدیریت یک حادثه، شامل: جزئیات  

  زمان یک حادثه، وتدارکات براي مدیریت مسائل در  .1

  بحرانی؛ هاي فعالیتفرآیندهایی براي ایجاد قابلیت تداوم و بازیابی  .2

 که در آن نشان داده شود که چگونه و در چه شرایطی سازمان با کارکنان و بستگانشان، ذینفعان کلیدي و  جزئیاتی

  ؛کند میمخاطبین اضطراري ارتباط برقرار 

  ان بعد از یک حادثه، شامل:سازم اي رسانهجزئیاتی در مورد واکنش 

 استراتژي ارتباط با حادثه؛ .1

 واسط مناسب و ترجیح داده شده براي راسنه؛ .2

 رسانه؛ و ي بیانیهراهنماها و الگوها براي پیش نویس  .3

 سخنگویان مناسب؛ .4

  ،انجام گرفته و تصمیمات اتخاذ شده؛ هاي فعالیتمتدي براي ضبط اطالعات کلیدي در مورد حادثه  

  انجام گیرند؛ بایست میو وظایفی که  ها فعالیتجزئیات  

  متفاوت؛ و هاي زمانو بازیابی کسب و کار در   کارو  کسبجزئیات منابع مورد نیاز براي تداوم  

  در آن  بایست میکه آنها  اي زمانی ي بازهبحرانی،  هاي فعالیتبازیابی  منظور بهماموریت هاي اولویت بندي شده

 سطح بازیابی مورد نیاز براي هر فعالیت بحرانی.بازیابی شوند و همچنین 

  BCM ترتیبات، نگهداشت و بازنگري تمرین 4.4

  مقصود

اطمینان و تضمین بیشتر پس از یک حادثه  ي ارائهو براي   کارو  کسبتداوم  مدیریتبراي تایید کارآمدي مستمر ترتیبات 

  بحرانی زمانی که کورد احتیاج است، بازیابی خواهند شد. هاي فعالیتکه 

  عمومی 1.4.4

 ها آنو بازنگري و همچنین به روز بودن  تمرینتوسط   کارو  کسبتداوم  مدیریتاز معتبر بودن ترتیبات  بایست میسازمان 

  اطمینان حاصل نماید.
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 BCM تمرین 2.4.4

الزامات کسب و  ها آنخود را براي حصول اطمینان از اینکه   کارو  کسبتداوم  مدیریتترتیبات  بایست میسازمان  4.4.2.1

  ، مورد تمرین قرار دهند.نمایند میکار را تامین 

  :بایست میسازمان  4.4.2.2

 ؛نماید ایجاداست را   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم ي محدودهسازگار با  که هایی تمرین  

 یاارشد تایید شده است و  مدیریتتوسط  که اي زمانی هاي بازهدر  ها تمرین اینکهاز  اطمینانجهت حصول  اي برنامه 

  داد، داشته باشد؛ رويدر سازمان  اساسی تغییري که زمانی

 به انجام برساند؛کارشو  کسب ترتیباتتمام   سازيرا به منظور معتبر  ها تمریناز  اي مجموعه ،  

  را مشخص سازد؛ تماریناز  یکهر  هاي ماموریتاهداف و  

 هاي ماموریتاهداف و  اي آوردهدست  ارزیابیبه  که تماریناز  یکهر  براي تمرینپس از  بازنگرينوع  یک اجراي 

 ؛ وپردازد می تمرین

  مورد نیاز. هاي فعالیت، نتایج و بازخوردها، شامل تماریناز  مکتوبایجاد گزارش 

 BCM ترتیباتنگهداشت و بازنگري  3.4.4

زمانی تعریف  هاي بازهدر  ]کسب و کارش[سازمان براي حصول اطمینان از کارایی، شایستگی و موثربودن تداوم  4.4.3.1

  خود را مورد بازنگري قرار دهد. BCMترتیبات  بایست میشده، 

اطمینان حاصل  بایست می، ]کسب و کارش[سازمان براي مطمئن شدن از کارایی، شایستگی و موثربودن تداوم  4.4.3.2

زمانی تعریف شده و زمانی که تغییري اساسی در سازمان  هاي بازهنماید که قابلیت تداوم کسب و کارش و موثربودن آن در 

  .گیرد میبه خوبی مورد بازنگري قرار  شود میایجاد 

زیابی یا ممیزي هدایت منظم و در قالب خودار صورت به بایست می  کارو  کسبتداوم  مدیریتبازنگري ترتیبات  4.4.3.3

  شود.

، ایجاد بازنگري شود میطرح تداوم کسب و کار و یا طرح مدیریت حادثه فراخوانی در زمان بروز یک واقعه که باعث  4.4.3.4

  پس از حادثه براي رسیدن به اهداف زیر نیاز است:

 شناسایی طبیعت و دلیل حادثه؛  

 تخمین و ارزیابی واکنش مدیریت؛  
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  عملکرد سازمان براي رسیدن به زمان بازیابی هدف؛ارزیابی چگونگی  

 ارزیابی شایستگی ترتیبات مدیریت تداوم کسب و کار در آماده سازي کارکنان براي حادثه؛  

  ایجاد شده در ترتیبات مدیریت تداوم کسب و کار. هاي توسعهشناسایی  
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 BCMS بازنگرينظارت و  5

  مقصود

 بازنگريرا مورد نظارت و  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمبودن  بهینهو  کارایی، مدیریتبراي حصول اطمینان از اینکه 

و  دهد میقرار  بازنگريمورد  خوبیها و چشم اندازها به  ماموریت، کارو  کسبتداوم  ي خطمشی، تناسب دهد میقرار 

  .گیرد میخطاها و توسعه انجام  تصحیح براي هایی فعالیتهمچنین 

 

  داخلی ممیزي 1.5

 مدیریت ترتیبات ممیزي و خودارزیابی از متفاوت ، کار و کسب تداوم مدیریت سیستم داخلی ممیزي : توجه

  شود) مشاهده نیز 2.22 قسمت توجه همچنین ( باشد می 4.4.3.3 در شده آورده  کار و کسب تداوم

و  کسبتداوم  مدیریت سیستماز  داخلی ممیزيحاصل نماید که  اطمینان بایست میبراي دستیابی به موارد زیر سازمان  5.1.1

  :رسد می، به انجام معین زمانی هاي بازهدر  کار

  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم اینکهاز  اطمینانحصول: 

استاندارد  این براي نیازشامل الزامات مورد  کارو  کسبتداوم  مدیریت برايشده  ریزيبرنامه  ترتیباتبا  .1

 مطابقت دارد؛ و کارو  کسبتداوم  مدیریت

 ؛ وگیرد میشده و مورد نگهداشت قرار  سازي پیاده مناسبیبه صورت  .2

  ؛ وکند میسازمان موثر عمل  هاي ماموریتو  کترو  کسبتداوم  مدیریت ي خطمشیبه  دستیابیدر  .3

 مدیریتبه  ممیزي ي نتیجهبه عنوان  اطالعاتی ي ارائه. 

و روش کاهش  ها کنترلهر برنامه(ها) ممیزي با درنظر گرفتن تحلیل اثرات کسب و کار، تخمین ریسک، معیارهاي  5.1.2

توسط سازمان مورد طرح ریزي، ایجاد، پیاده سازي و مورد نگهداشت قرار  بایست میصدمات و همچنین نتایج ممیزي پیشین، 

  گیرد.

  :نمایند میبه موارد زیر اشاره  ها رویهایجاد، پیاده سازي و نگهداري شود. این  بایست میرویه(ها) ي ممیزي  5.1.3

 نتایج گزارش و نگهداري رکوردهاي مربوطه؛ ها ممیزيو الزاماتی براي طرح ریزي و هدایت  ها صالحیت، ها مسئولیت ،

  و
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  ممیزي. هاي روشتعیین محدوده، بخش، دفعات تکرار و 

  بی طرفی و همچنین دستیابی به اهداف فرآیند ممیزي را تضمین نماید. تواند می، ها ممیزيانتخاب ممیزین و هدایت  5.1.4

  BCMSاز  مدیریت بازنگري 2.5

  عمومی 1.2.5

در سازمان  اساسی تغییريشاهد  که زمانی همچنینشده و  تعیین پیشاز  زمانی هاي بازهدر  بایست می مدیریت 5.2.1.1

  شود. تضمینو تناسب مستمر آن  شایستگی، تاثیر بدبنوسیلهقرار دهد، تا  بازنگريسازمان را مورد  BCMS، هستیم

 خطمشی، شامل  BCMS تغییر براي نیاز همچنینتوسعه و  براي ها فرصت ارزیابیشامل  بایست می بازنگري این 5.2.1.2

  .شود می، کارو  کسبتداوم  مدیریت هاي ماموریتو  کارو  کسبتداوم  مدیریت

 نگهداري بایست می رکوردها طرفیشده و از  سازيو مستند  مکتوب روشنیبه صورت  بایست می ها بازنگري نتایج 5.2.1.3

  شوند.

  بازنگري براي ورودي 2.2.5

  باشد: زیراز موارد  اطالعاتیشامل  بایست می مدیریت بازنگري براي ورودي

 شرایطتناسب آن با  بازنگري، شامل کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم هاي بازنگريو  ها ممیزيحاصله از  نتایج 

  سازمان؛ خارجی شرکاي همچنینو  کنندگان تامین

 مرتبط، شامل مخاطبین مستقل؛  ها گروهاز  رسیده بازخوردهاي  

 ورد م توانند می کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم تاثیرو  کارایی ي توسعه براي که هایی رویه یا، محصوالت ها تکنیک

  ؛گیرنداستفاده قرار 

 ؛ کنندهو اصالح  گیرانه پیش هاي فعالیت وضعیت  

  قابل قبول؛ ریسکمانده و  باقی ریسکسطح  

 اشاره نشده است؛ ها آنبه  قبلی ریسک تخمیندر  مناسبیبه صورت  که هایی پذیري آسیبو  تهدیدات  

 گذشته؛ مدیریت بازنگريمربوط به  پیگیري هاي فعالیت  

  بگذارند؛ تاثیر کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم رويبر  توانند می که خارجی یا داخلی تغییراتهرگونه  

 توسعه؛ براي پیشنهادات  

 ؛تمرینات نتایج  
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 آمده؛ وجود بهمناسب  هاي راهنماییو  ها روش  

 از حوادث؛ و هایی درس  

 آموزشیو  بخشی آگاهی ي برنامهحاصله از  نتایج.  

  بازنگري خروجی 3.2.5

  باشد: زیرمرتبط با موارد  فعالیتیو  تصمیمشامل هرگونه  بایست می مدیریت بازنگري خروجی

 ؛کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم ي محدودهدر  تغییر  

 ؛کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم تاثیرگذاري ي توسعه  

  که بر  اي خارجی، که این موارد براي واکنش به وقایع داخلی و کارو  کسبتداوم  مدیریت استراتژيو  ها رویهاصالح

 توانند می، ضروري هستند. تغییرات گذارند می، اثر باشند میتاثیرگذار   کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمروي 

 شامل موارد زیر شوند:

 الزامات کسب و کار؛ .1

 الزامات ارتجاعیت؛ .2

 ؛دهند میب و کار را تحت تاثیر قرار فرآیندهاي کسب و کاري که الزامات موجود کس .3

 الزامات حقوقی، قانونی و قراردادي؛ و .4

  سطوح ریسک و(یا) سطوح پذیرش ریسک؛ .5

 ؛ ومنابع احتیاجات  

  ؛و بودجه سرمایهالزامات  
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 BCMS ي توسعهو  نگهداري 6

  مقصود

 نگهداريبخش توسعه و  این، هدف مدیریت بازنگريبه دست آمده از بخش  نتایجبا توجه به 

و  پیشگیرانه هاي فعالیتانجام  ي وسیله به کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم شایستگیو  تاثیر

  .باشد می کنندهاصالح 

  پیشگیرانهو  کنندهاقدامات اصالح  1.6

  عمومی 1.1.6

  را توسعه دهد. کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم اصالحیو  پیشگیرانه هاي فعالیتتوسط  بایست میسازمان   6.1.1.1

آمده باشد و از  وجود به مشکلدر سطح  بایست می، شود می بکارگرفته که اي اصالحیو  پیشگیرانه فعالیتهر گونه   6.1.1.2

  متناسب باشد. کارو  کسبتداوم  هاي خطمشیها و  ماموریتبا  طرفی

و  کسبتداوم  مدیریت سیستمدر مستندات  بایست می اصالحیو  پیشگیرانه هاي فعالیتآمده از  وجود به تغییرات 6.1.1.3

  داده شوند. انعکاس کار

  پیشگیرانهاقدامات  2.1.6

ایجاد نماید که آن را در مقابل  هایی فعالیت بایست میجلوگیري از خدشه دار شدن صحت عملکردش،  منظور بهسازمان 

الزامات موارد  بایست می پیشگیرانهاقدامات  برايشده  مکتوب هاي دستورالعملمحافظت نماید.  غیرهمگونپتانسیل موارد 

  :نمایند تعریفرا  زیر

 ؛ها آن دالیلو  غیرهمگونهرگونه عوامل  شناسایی  

 ؛نیازو مورد  گیرانه پیشاقدامات  سازي پیادهو  تعیین  

  ؛رسیدندبه انجام  که اقداماتی نتایجثبت و ضبط  

 ؛رسیدندبه انجام  که اي پیشگیرانهاقدامات  بازنگري 

 وجود دارد؛ تغییریافته هاي ریسکبه  کافیتوجه  اینکهاز  اطمینانو حصول  تغییریافته هاي ریسک شناسایی 
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  ها آنباخبر باشند، از  پیشگیرانههمگون و اقدامات  غیراز عوامل  بایست می که افراديتمام  اینکهاز  اطمینانحصول 

 ؛باشند میمطلع 

 کارو  کسب تاثیرات آنالیزو  ریسک تخمینحاصله از  نتایجبر اساس  گیرانه پیش هاي فعالیت اولویت.  

  کنندهاقدامات اصالح  3.1.6

جهت ازبین بردن دالیل  اقداماتی بایست میعوامل ناهماهنگ و ناهمگون،  ي دوباره پیوستاز به وقوع  جلوگیري برايسازمان 

 هاي رویهرا به انجام برساند.  باشند می  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستمکه مربوط به اجرا و پیاده سازي  ها آنآمدن  وجود به

  :نمایند تعریفرا  زیرالزامات موارد  بایست میاقدامات اصالح کننده  برايشده  مکتوب

 عوامل نا همگون؛ شناسایی 

  ؛گذارند میعوامل نا همگون  که تاثیراتیتعیین 

 ؛شوند نمی کرارت دیگرعوامل ناهمگون بار  نمایند می تضمین که هایی فعالیتانجام  براي نیاز ارزیابی  

 ؛نیازمورد  ي کنندهاقدامات اصالح  سازي پیادهو  تعیین  

  بدست آمده از اقدامات انجام شده؛ و نتایجضبط  

 انجام شده. ي کنندهاقدامات اصالح  بازنگري  

  مستمر ي توسعه 2.6

 تحلیل، ها ممیزي نتایجها،  ماموریتو  کارو  کسبتداوم  خطمشی بازنگري ي وسیله بهبه صورت مستمر  بایست میسازمان 

را توسعه  کارو  کسبتداوم  مدیریت سیستم کارایی، مدیریت بازنگريو  اصالحیو  گیرانه پیش هاي فعالیتشده،  بررسی وقایع

 دهد.

  




