
ارزیابی امنیتی سالیانه شرکتهاي داراي گواهینامه 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات
یکی از چالشــــهاي مدیران فناوري اطالعات در سازمانها عدم تداوم استقرار سیســـــتم 

مدیریت امنیت اطالعات پس از اخذ گواهینامه سیســـتم مدیریت امنیت اطالعات است. 

علت این امر، وجود برخی حوزه هاي فنی نظیر ارزیابی ریســــــــک فنی و یا پویش آسیب 

پذیري و تســت نفوذپذیري به صورت دورهاي است که ممکن است تخصــص آن به طور 

کامل در هر سازمانی وجود نداشته و یا اجراي آن هزینه بر باشد.

www.ashnasecure.com

یکی از الزامات اصلی استاندارد سیســـــتم مدیریت امنیت اطالعات، ارزیابی ریســــــک 

دورهاي است. در این حوزه می بایسـت دارایی هاي اطالعاتی فنی سازمانها نظیر سوییچ ها 

و مسیریابها، سرویس دهنده ها و ... مورد پویش آسیب پذیري فنی دورهاي قرار گیرند. 

این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است. 
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جنبه اول اینکه الزام استاندارد اسـت و عدم رعایت الزامات اسـتاندارد، تمدید 

گواهینامه را دچار مشکل خواهد نمود. 

جنبه دوم ضرورت بررسی امنیتی دورهاي اسـت و پویش آسـیب پذیري دورهاي 

منجر به شناسایی نقاط ضعف و رفع مشـــــــــکالت امنیتی است که اساساً رویکرد 

اساسی در سیستم مدیریت امنیت اطالعات است.



     در این خصـــوص شرکت آشنا ایمن، اقدام به تعریف سرویس ارزیابی ریســـک فنی براي سازمان هاي 

داراي گواهینامه سیســــتم مدیریت امنیت اطالعات نموده است. در این خدمت، آشنا ایمن سازمان را در 

جهت پوشــش الزامات اســـتاندارد به صـــورت آســـان، اثربخش و کم هزینه راهنمایی می نماید. در این 

خدمت، شـرکت آشـنا ایمن با همکاري کارفرما اقدام به تعیین محدوده پویش آسـیب پذیري می نماید. در 

ادامه پس از تأیید نهایی سـازمان کارفرما، پویش آسـیب پذیري فنی بر روي تمامی ســوییچ ها، ســرورها، 

تجهیزات امنیتی، رادیوها و ... انجام شده و لیســــــت درگاه هاي باز، آسیب پذیري ها و راهکار امن سازي 

ارائه میگردد.

در ادامه آشنا ایمن نحوه اضافه نمودن نتایج تســـــت نفوذپذیري یا پویش آسیب پذیري فنی، به سازمان 

راهنمایی هاي الزم را ارائه خواهد کرد.
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نهایی سازي محدوده پویش آسیب پذیري

پویش درگاه هاي باز

پویش آسیب پذیري ها به صورت دستی و خودکار

ارائه راهکارهاي امن سازي اولیه

راهنمایی جهت اضافه نمودن 

نتایج پویش آسیب پذیري به ارزیابی ریسک

پست الکترونیکی :info@ashnasecure.com تلفن: 021-88896103  


