
اّذاف کٌتشلی ٍ کٌتشل ّای ایي اػتاًذاسد تشای تشآٍسدُ 

ػاختي الضهات ؿٌاػایی دادُ ؿذُ تِ ٍػیلِ اسصیاتی 

خغش، پیادُ ػاصی هی ؿًَذ ایي اػتاًذاسد هوکي اػت تِ 

ػٌَاى سٌّوَد پیادُ ػاصی تشای تَػؼِ اػتاًذاسد ّای 

اهٌیت ػاصهاًی تجاسب هذیشیت اهٌیت اثش تخؾ ٍ کوک 

تِ ایجاد اعویٌاى دس فؼالیت ّای دسٍى ػاصهاًی تِ کاس 

 سٍد.

هٌاتغ ٍ دادُ ّای ّش  27002اػتاًذاسد ایضٍ/ آی ای ػی 

ػاصهاى سا تِ ػٌَاى ػشهایِ ّای آى ػاصهاى دس ًظش هی 

گیشد ّذف ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالػات حفاظت اص 

ایي ػشهایِ ّاػت تا تا ایي کاس تتَاى اػتوشاس کؼة ٍ 

کاس سا تضویي ًوَد، آػیة پزیشی آى سا تِ حذ الل 

سػاًیذُ تاصگـت ػشهایِ سا تِ تاالتشیي هشص هوکي خَد 

 ًضدیک کشد.

اهٌیت اعالػات هی تَاًذ ًیاص ّای تجاست سا دس ػِ 

ضلؼی هحشهاًگی یکپاسچگی ٍ دػتشع پزیشی تشعشف 

ػاصد. دس ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالػات تش خالف 

ػیؼتن ّای ػٌتی تِ هٌظَس تـخیق ٍ جلَگیشی اص 

هَاجِ تا چالؾ ّای اهٌیتی ٍ تاصیاتی دادُ ّای آػیة 

دیذُ تِ حالت اٍلیِ خَد تْتشیي الگَّا ٍ هٌاػة تشیي 

ساٌّوایی ّا پغ اص اًجام اسصیاتی ّای هختلف دس 

هثٌایی سا  27002دػتشع هی تاؿٌذ ایضٍ/ آی ای ػی 

تشای ایوي ػاصی ػشهایِ ّای ػاصهاًی ٍ سٍؽ ّایی سا 

 تشای هذیشیت فشایٌذ اهٌیت اعالػات اسایِ هی ًوایذ.
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تشای ػاصهاى ّا هضایای صیش سا تِ  27002ایضٍ/ آی ای ػی 

 اسهغاى هی آٍسد:

تشخَسداسی اص یک هتَلَطی ػاصهاى یافتِ تیي الموململمی     

 تشای هذیشیت اهٌیت اعالػات

داؿتي فشایٌذ ّای هـخق تشای اسصیاتی، اجشا، ًگْمذاسی  

 ٍ هذیشیت اهٌیت اعالػات

تشخَسداسی اص هجوَػِ ػیاػت ّا، اػتاًذاسدّا، سٍال ّما  

ٍ سٌّوَى ّای هٌاػة)هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحمممیمممات      

 (2كٌؼتی ایشاى ف 

داهمٌمِ      11ایي اػتاًذاسد داسای کٌتشل ّای اهٌیتی دس   

داهٌِ هثٌای اسصیماتمی      11تؼیاس جاهغ هی تاؿذ کِ ایي 

هخاعشات اهٌیتی ٍ گؼتشؽ اهٌیت دس ًظش گشفتمِ همی     

 ؿًَذ داهٌِ ّای هزکَس ػثاستٌذ اص:

ػاختاس همذیمشیمت اهمٌمیمت            2ػیاػت ّای اهٌیتی  1

همذیمشیمت       4هذیشیت اهٌیت اهَال ػاصهاى    3اعالػات 

هذیشیت اهٌیمت فمیمضیمیمک  ٍ             5اهٌیت هٌاتغ اًؼاًی 

کٌتمشل ّمای      7هذیشیت ػولیات ٍ استثاعات  6هحیغی 

اکتؼاب تَػؼِ حفظ ٍ ًگْذاسی ػمیمؼمتمن      8دػتشػی 

 10هذیشیت تحشاى اهٌیمت اعمالػمات         9ّای اعالػاتی 

تغماتمك ) همَػمؼمِ            11هذیشیت اػتوشاس کؼة ٍ کاس 

 (5 1387اػتاًذاسد ٍ تحمیمات كٌؼتی ایشاى



اکثش لشیة تِ اتفاق ػاصهاى ّا دس هؼشم اًَاع تْذیذات 

داخلی ٍ خاسجی خشاتکاساى ّؼتٌذ تْذیذاتی چَى 

دػتکاسی اعالػات هشجغ ٍ یا ػشلت اعالػات حیاتی ٍ 

ػشهایِ ّای اعالػاتی دس چٌیٌؾ سایغی ػَاهلی کِ هی 

تَاًٌذ اصهضایای ػیؼتن ّا تِ ؿواس سًٍذ)هثل ػشػت ٍ 

لاتلیت دػتشػی تاال( اگشتحت کٌتشل ًثاؿٌذ هوکي 

اػت تاػث تشٍص آػیة پزیشی ؿًَذ ٍ ػَء اػتفادُ افشاد 

تذًیت اص آًْا تِ ًفَر ٍ خشاتکاسی، کالُ تشداسی، ٍیا 

اخاری تیٌجاهذ ػالٍُ تش ایي هـکالت عثیؼی ٍ 

خغاّای غیش ػوذی کِ تَػظ کاستشاى سایاًِ ای سخ هی 

دّذ دس كَست فمذاى سٍال كحیح تشای حفاظت اص 

 اعالػات هی تَاًذ ًتایج هخشتی تِ تا س آٍسد

دس ػال ّای اخیش ػیؼتن ّای اعالػاتی دس هَسد ایي 

تْذیذ ّای الکتشًٍییک  تیـتش آػیة پزیش ؿذُ اًذ. ایي 

اهش تِ دلیل هتلل تَدى کاهپیَتش ّا تِ یکذیگش ٍ 

دػتشع پزیش تَدى کاهپیَتش ّا تشای تؼذاد صیادی کاستش 

هی تاؿٌذ ػالٍُ تش ایي دس ًتیجِ افضایؾ تؼذاد افشادی 

کِ هْاست کاهپیَتشی داسًذ اختالل ّای هثل فٌَى ّک 

 کشدى اص عشیك ایٌتشًت سٍص تِ سٍص گؼتشدُ تش هی ؿًَذ 

دس ایي هیاى کتاتخاًِ ّای داًـگاّی تِ دلیل ًمَع خماف     

هشاجؼِ کٌٌذگاى تثادل ٍ اًتمال اعالػات تِ کاستشاى خَد اص 

اّویت ٍیظُ ای تشخَسداسًذ ایي گشٍُ اص کتاتخاًِ ّا تا تَجِ 

تِ هَضَػات تذسیغ ؿذُ دس داًـگاُ ٍ هشاجؼِ کٌٌمذگماى   

کتاتخاًِ، ًَع خاكی اص هٌاتغ ٍ پایگاُ ّای اعالػاتی ٍیظُ سا 

اسائِ هی کٌٌذ کِ تِ ًَتِ خَد دس تَػؼِ داًمؾ فمشدی ٍ         

هتماتال دس افضایؾ ػغح آگاّی جاهؼِ خَد تاثیش تؼمضایمی     

 داسًذ.

 تؼاسیف

اهٌیت: تِ هجوَػِ ای اص تذاتیش، سٍؽ ّا ٍ اتمضاسّما تمشای         

جلَگیشی اص دػتشػی ٍ تغییشات غیش هجاص دس ًظمام ّمای     

 سایاًِ ای ٍ استثاعی اعالق هی ؿَد.

27002اهٌیت اعالػات: عثك تؼشیف ایمضٍ/ آی ای ػمی          

)اػتاًذاس ایضٍ/ کویؼیَى تیي الوللی المکمتمشٍتمیمک ًمک           

(، اهٌیت اعالػات تِ هٌظَس تضویي ػِ اكل صیمش     27002

 هَسد ًیاص هی تاؿذ

هحشهاًگی: اعویٌاى اص ایٌکِ هٌاتغ فمظ تشای افمشاد همجماص       

 ػاصهاى دس دػتشع هی تاؿٌذ

یکپاسچگی: تاهیي دلت الصم ٍ کاهل تَدى هٌاتغ ٍ دادُ ّا ٍ  

 سٍؽ ّای پشداصؽ آًْا

دػتشع پزیشی: اعویٌاى اص ایٌکِ افشاد هجاص دس تموماهمی       

صهاى ّای تؼییٌؾ دُ تِ هٌاتغ ٍ دادُ ّا ٍ ػشهمایمِ ّمای      

 هَجَد دػتشػی داؿتِ تاؿذ

هذیشیت اهٌیت اعالػات: هذیشیت اهٌیت اعالػات تخـی اص  

هذیشیت اعالػات اػت کِ ٍظیفِ تؼییي اّذاف اهٌمیمت ٍ     

تشسػی هَاًغ ػش ساُ سػیمذى تمِ ایمي اّمذاف ٍ اسائمِ                

 

ساّکاسّای الصم سا تش ػْذُ داسد دس ایي پظٍّؾ همٌمظمَس اص        

هذیشیت اهٌیت اعالػات اجشای اػتاًذاسد ایضٍ/ آی ای ػمی       

 اػت. 27002

)ٍیمشایمؾ    27002: ایضٍ/ آی ای ػمی   27002ایضٍ/ آی ای ػی 

( یک اػتاًذاسد تمیمي الموململمی          27001دٍم ایضٍ/آی ای ػی

ؿٌاختِ ؿذُ تشای هذیشیت اهٌیمت اعمالػمات اػمت ایمي            

اػتاًذاسد تِ عَس هؼتمین اص اػتاًذاسد اًگلیمؼمی همذیمشیمت        

( هتؼلك تمِ همَػمؼمِ        7799)تی اع  7799اهٌیت اعالػات 

 27002اػتاًذاسد اًگلؼتاى گشفتِ ؿذُ اػت. ایضٍ/ آی ای ػی

یک اػتاًذاسد ػغح تاال اػت کِ تشای ػیؼتن ّای تمجماسی     

گًَاگَى لاتل پیادُ ػاصی هی تاؿذ دس ٍالغ ٍیظگی ّای اًمی    

اػتاًذاسد ػثة هی ؿَد کِ دس ػاصهاى ّای هختملمف ٍ دس       

  صهیٌِ ّای کاستشدی هختلف لاتل پیادُ ػاصی تاؿذ.

ّذف اص تذٍیي ایي اػتاًذاسد تش لشاس کشدى خغَط ساٌّوا ٍ 

اكَل کلی تشای ساُ اًذاصی، پیادُ ػاصی، ًگْذاسی ٍ تَػؼِ 

 هذیشیت اهٌیت اعالػات دس یک ػاصهاى اػت

 


