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 محدوده حفاظتی  اسناد

اموال و دارائیهاي  فیزیکی مانند ساختمانها و یا اتاق هاي خاص مانند اتاق سرورها و یا تجهیزات ارتباطی، دارائیهاي 

شبکه و ارتباطات نرم افزاري مانند فایل ها، برنامه هاي کاربردي، سیستم  سخت افزاري مانند کامپیوترها، تجهیزات 

  خدماتی مانند ساختار کابل کشی شبکه، سیستم تلفن، برق و تهویه. هاي عامل، دارائیهاي

اتاق بایگانی می بایست درمحل مناسبی قرار داشته و حتی المقدور در طبقات زیرزمین و یا همکف و یا در   .1

سورهاي کنترل حرارت، دود ، رطوبت و آب و  سن ستفاده از  شد. همچنین ا مجاورت لوله هاي آب و گاز نبا

سیستمهاي کنترل دسترسی مانند قفلهاي مخصوص و کارت تردد در اتاق بایگانی و نصب دوربین  نیز وجود

  در ورودي آن حتی االمکان باید تامین گردد.

سال باید در کابینتهاي داراي قفل مناسب و مقاوم در مقابل آب و آتش و در  10اسناد با طول عمر باالتر از  .2

   .اتاق بایگانی نگهداري شوند

ضور  .3 سب جهت تحویل ح شهاي منا ست آموز ضروري بوده و الزم ا ستمر بایگان در بخش بایگانی  موثر و م

   .،پیگیري ، بازگشت و قراردهی فیزیکی مستندات را گذرانده باشد

از ورود کلیه تجهیرات ذخیره اطالعات و تصــویربرداري توســط افراد فاقد صــالحیت به اتاق محل اســکن و  .4

   .بایگانی جلوگیري گردد

ــناد با اخذ  .5 ــاماندهی فیزیکی و دیجیتالی اس در انتخاب پیمانکاران به منظور اجراي پروژه  هاي مربوط به س

سوابق و  سی و از وجود  سوابق فردي و حرفه اي آنها دقیقاً برر ست و مراجع مربوطه  ستعالم از دفاتر حرا ا

پیمانکاران از آنها تعهد نامه همچنین در صورت تایید صالحیت  . تجارب مناسب آنها اطمینان حاصل گردد

    .خذ گرددا عدم افشاء اطالعات

شتیبان مازاد بر  .6 سناد وجود حداقل یک کامپیوتر پ ساماندهی ا به منظور افزایش قابلیت اطمینان در فرآیند 

  تعداد مورد نیاز با مشخصات فنی ارائه شده توسط شرکت پیمانکار ، الزم است . 

سناد، کا .7 ساماندهی ا شته و در فرآیند  شبکه را دا صب تجهیزات  مپیوترها باید قابلیت قرارگیري در کابینت ن

سی فیزیکی به کامپیوتر و پورتهاي  ستر شکلی که امکان د شند به  سب و قفل مطمئن با نیزداراي تهویه منا

  مختلف آن وجود نداشته باشد. 

   .تمامی پورتها و درایوهاي بدون استفاده کامپیوترها باید بسته شوند .8
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د سخت افزار و نرم افزارها می بایست با لیسانس معتبر و متناسب با نیاز و با ارائه دالیل توجیهی مدیر خری .9

   .مربوطه و نظر دفتر مدیریت فناوري آمار و اطالعات انجام پذپرد

وجود یک تیم پشتیبانی سخت افزاري و نرم افزاري داخلی و همچنین تست سیستمها و تجهیزات مربوطه  . 10

ـــتیبانی با پیش از قر ـــتن قرارداد پش ار گرفتن در محیط عملیاتی از طریق دفاتر فناوري اطالعات و یا بس

    .شرکتهاي تخصصی ذیصالح ضروري است

  .تهیه فایلهاي پشتیبان از فایل هاي دیجیتالی، نرم افزارها و سیستم عامل کامپیوترها الزامی است . 11

و اسکن مستندات الزم است اسناد تکراري و اضافی  در مرحله پاکسازي اسناد به منظور ساماندهی فیزیکی . 12

و غیر قابل اســتفاده و غیر مرتبط در پوشــه هاي خاص قرار داده شــده و از امحاء بدون مجوز آن خودداري 

   .گردد، درخصوص اسناد موصوف تهیه اسکن مستندات ضروري نمی باشد

ــته بندي و طبقه بندي براي ا . 13 ــناد پس از تفکیک و دس ــت اس طمینان، مجدداً کنترل گردند و براي الزم اس

   .حفظ اصالت مستندات ، ظهر اوراق عالمتگذاري گردد

ساختار کدبندي منطقی  . 14 ستفاده از  شماره بندي  ا ساختار  ستفاده از  ساماندهی فیزیکی و عدم ا در طرح 

   .سریالی ضروري است

   .کلیه اسناد آرشیوي الزم استانجام واژه نویسی ( کلید واژه) دقیق و مناسب براي سهولت دسترسی به   . 15

اسکنر مورد استفاده جهت اسکن مستندات باید متناسب با حجم ، ابعاد و وضعیت اسناد بوده و در صورت  . 16

   .استفاده از اسکنر پیمانکار، اسکنر مربوطه نباید داراي هرگونه حافظه دائمی باشد

شده و از  . 17 سیستم به تعداد محدود و مورد نیاز تعریف  ضافی بر روي کامپیوترها پرهیز کاربران  تعریف کاربر ا

  گردد

ستم عامل و نرم افزارهاي  . 18 سی شیوه اي از طریق  سخه برداري از فایلها به هر  امکان هرگونه کپی ، چاپ و ن

   .دیگر از کلیه کاربران بجز کاربران داراي مجوز از مقام صالحیت دار، سلب گردد

ست به خارج از اد . 19 ستنداتی که الزم ا سئولین کلیه م سط م سال تو ست پیش از ار سال گردند می بای اره ار

   .ذیصالح کنترل شود

   .استفاده از نرم افزار آنتی ویروس مناسب و به روز رسانی مرتب آن بر روي کامپیوترها ضروري است . 20

ست . 21 سی ستفاده از امکانات نرم افزار و  سی به فایلها براي کلیه کاربران با ا ستر سطوح امنیتی جهت د م اعمال 

   .عامل ضروري است
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   .تعریف رمز جهت دسترسی به فایلها مطابق دستورالعمل مربوطه انجام پذیرد . 22

به مسئول مربوطه گزارش و بصورت مکتوب ثبت و مستند   "هرگونه مشکل در عملکرد نرم افزارها باید فورا  . 23

  .شود

  از درایورهاي مختلف اجزاي سخت افزاري و بایوس کامپیوترها فایل پشتیبان تهیه گردد.  . 24

  استفاده شود.  اوسم/مانیتور/براي ارتباط با کامپیوترها از کنترلر صفحه کلید . 25

  اعمال کلمه عبور مناسب در بایوس کامپیوترها ضروري است.  . 26

  جهیزات سخت افزاري الزامی است. تامین برق مطمئن از طریق سیستم برق اضطراري  براي ت . 27

و در غیر اینصورت باید از یک سوئیچ  کامپیوتر از کابل ارتباطی کراس  2جهت برقراري ارتباط داده ها بین  . 28

   .شبکه استفاده گردد

   .مربوط به سیستم عامل کامپیوترها باید نصب و به روز رسانی و تست شوند وصله هاي امنیتی  . 29

  بر روي کامپیوترها توصیه می گردد. قایع استفاده از سیستم ثبت و . 30

 
 


