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 خدا نام به

 ایران استاندارد یمل سازمان با آشنایی

 صۀنعتی  یقۀات و تحق اسۀتاندارد  مؤسسۀ   مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 ی( ایرانسماستانداردهای ملی )ر نشر و تدوین تعیین، که وظیف  است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

مؤسسۀات   نظۀران مراکۀو و  صۀاحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمانهای مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

ی، شۀرایط تولیۀد   شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بهعلمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

ن، کننۀدگا صۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تولیدکننۀدگان، مصۀر         ی است کۀه از مشۀارکت آگاهانۀه و منصۀفان    فناوری و تجار

نۀوی   د. پۀی  شۀو دولتی حاصۀل مۀی  های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شۀود و پۀ  از دریافۀت    های مربۀو  ارسۀام مۀی   کمیسیوننفع و اعضای یذاستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع 

پ و ی( ایران چۀا به عنوان استاندارد ملی )رسم ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب  نظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننۀد  تعیۀین شۀده تهیۀه مۀی    یت ضوابط نیو با رعا صالحذیمند و های عالقهکه مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهاییپی 

شۀود. بۀدین ترتیۀب،    چۀاپ و منتشۀر مۀی    ملۀی ایۀران   بررسی و درصورت تصۀویب، بۀه عنۀوان اسۀتاندارد     ،درکمیته ملی طرح

استاندارد مربۀو    ملی  تدوین و در کمیت 5 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شودتشکیل میایران تاندارد اس در سازمان ملیکه 

 2(IEC) المللۀی الکتروتکنیۀک  کمیسیون بین ،ISO(1( المللی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

در کشۀور   CAC(5( کمیسیون کدک  غذایی 4است و به عنوان تنها رابط 3)OIML( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

هۀای خۀاک کشۀور، از آخۀرین     . در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرایط کلۀی و نیازمنۀدی    کندمیفعالیت 

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینپیشرفت

کنندگان، حفظ سۀالمت  ی شده در قانون، برای حمایت از مصر بینتواند با رعایت موازین پی سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطۀی و اقتصۀادی، اجۀرای بعضۀی از     و ایمنی فردی و عمومی، حصوم اطمینان از کیفیۀت محصۀو ت و مالحظۀات زیسۀت    

جبۀاری  د، اسۀتاندار ااستانداردهای ملی ایران را برای محصو ت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عۀالی  

ادراتی و صۀ المللۀی بۀرای محصۀو ت کشۀور، اجۀرای اسۀتاندارد کا هۀای        تواند به منظور حفظ بازارهۀای بۀین  . سازمان میکند

ها و مؤسسات فعۀام در  کنندگان از خدمات سازمانبه استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری درجه

هۀا و  محیطی، آزمایشگاهمدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستمگواهی  ممیوی و صدورمشاوره، آموزش، بازرسی،   زمین

ها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام    گونه سازماناستاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هۀا  د آنا و بر عملکرها اعطام  تأیید صالحیت به آنو در صورت احراز شرایط  زم، گواهین کندمیتأیید صالحیت ایران ارزیابی 

ردی حقیقات کۀارب المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجام ت کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

 1- International Organization for Standardization 

 2- International Electrotechnical Commission 

 3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 4- Contact point 

 5- Codex Alimentarius Commission  
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 گفتاریشپ

نوی  آن در که پی « لواماتا -ارکهای مدیریت تداوم کسب و سیستم -آوریامنیت و تاب»استاندارد 

ه ایران ب دارد ملیای به عنوان استانالمللی/ منطقههای مربو  بر مبنای پذیرش استانداردهای بینکمسیون

شصت ویست و در دتهیه و تدوین شده،  5، استاندارد ملی ایران شمارۀ 7مورد الف، بند  روش اشاره شده در

ین اتصویب شد. اینک  30/10/1399مورخ  دیریت کیفیتماجالسیه کمیت  ملی استاندارد  و یکمین

ت صنعتی حقیقاتقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و  3استاندارد به استناد بند یک مادۀ 

 شود.به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می 1371ایران، مصوب بهمن ماه 

وۀ سۀاختار و شۀی   -)استانداردهای ملی ایران 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 نۀه یزمی درهای ملی و جهۀان تحو ت و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برای شوند.نگارش( تدوین می

شنهادی کۀه  د شد و هر پینلووم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

توجۀه     مۀورد نظر در کمیسیون فنی مربوهنگام تجدیددر این استانداردها ارائه شود،  تکمیلبرای اصالح و 

 اده کرد.استانداردهای ملی ایران استف بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

و  شدهنیوتدتهیه و « انمعادم یکس»ی زیر به روش المللنیباین استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد 

بور مللی موالو معادم یکسان استاندارد بین باشدمیشامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی 

 : است

 

ISO 22301: 2019, Security and resilience – Business continuity management systems – 

Requirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1399)چاپ اول(:  11311مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

  

  

 

 مقدمه 0

 کلیات 0-1

 کسب و کۀار تداوم  تیریمد ستمیسیک و حفظ  یساز ادهیپ جهتمورد نیاز ساختار و الوامات  استاندارد نیا

)BCMS)1 جۀاد یممکۀن اسۀت پۀ  از ا   کۀه سۀازمان    یریو نوع تۀاث  وانیکند که متناسب با میرا مشخص م 

 کند.کسب و کار را ایجاد میتداوم ، ردینپذ ای ردیاختالم بپذ

دمات خمحصو ت و قوانین و مقررات سازمان، الوامات صنعتی و سازمانی،  توسط BCMS یک حفظ جینتا

-شکل مین آ ینفعهای ذطر ، فرایندهای به کار گرفته شده، اندازه و ساختار سازمان و الوامات ارائه شده

 گیرند.

 کند:یم دیتأک زیرموارد  تیبر اهم BCMSیک 

 کسب و کار؛و اهدا  تداوم  هامشیخط جادیسازمان و ضرورت ا یازهایدرک ن -

برابر  ازمان درس حفظاز  نانیاطم یبرا واکنشی یها و ساختارهاقابلیت، فرایندهای عملیاتی و نگهداری -

 ؛اختال ت

 ؛ BCMS یعملکرد و اثربخش یو بررس پای  -

 .یفیو ک یکم معیارهایبر اساس  مداومبهبود  -

 است: زیر ی، شامل اجواگرید یتیریمد ستمی، مانند هر سBCMSیک 

 ؛مشیخطیک  -الف

 شده؛ فیتعر یهاتیبا مسئولشایسته افراد  -ب

 :مرتبط با یتیریمد یندهایفرآ -پ

 ؛مشیخط -1

 ؛ریویطرح -2

 ؛سازی و اجراپیاده -3

 لکرد؛عم یابیشارز -4

 ؛تیریمد بازنگری -5

 ؛مداومبهبود  -6

                                                 

 1- Business Continuity Management System 
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 زد.را مقدور سا و ارزیابی عملکرد اطالعات مدونی که از کنترم عملیات پشتیبانی نموده -ت

 تداوم کسب و کار تیریمد ستمیس یک یایمزا 0-2

 انسازم یک یکل ییتوانا تِیریمد یبرا ییهاقابلیتها و کنترم حفظِایجاد و  گی،آماد BCMS یک هد  از

 :نهد ، سازما نیبه ا یابی. در دستباشدمی تاختال  بروز در هنگام تیادامه فعال جهت

 :یتجار دگاهیاز د -فال

 ؛نمایدمی پشتیبانی خود کیاز اهدا  استراتژ -1

 ؛نمایدمی جادیا یرقابت تیمو کی -2

 ؛دهدمی  یو افوا را حفظ خودو اعتبار  شهرت -3

 ؛دینمامیکمک  یسازمان آوریتاببه  -4

 :یمال دگاهیاز د -ب

 ؛دهدرا کاه  می یو مال یحقوق پذیریآسیب -1

 ؛دهدرا کاه  می اختال ت میمستق ریو غ میمستق یهانهیهو -2

 :ذینفع هایطر  دگاهیاز د -پ

 ؛نمایدمیت افظحم ستیز طیو مح دارایی، یاز زندگ -1

 ؛گیردرا در نظر می ذینفع هایطر انتظارات  -2

 ؛کندینان خاطری به توانایی سازمان جهت رسیدن به موفقیت ایجاد میاطم -3

 :یداخل یندهایفرآ دیدگاهاز  -ت

 ؛بخشدرا بهبود می هنگام اختال تماندن در  اثربخ جهت  خودتوانایی  -1

 ؛شدکمی به تصویر کارا و اثربخ به طور  را خطرات از پیشگویانهکنترم  -2

 .نمایدرا رفع می یاتیعمل یهایریپذ بیآس -3
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 PDCA)1( «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح»  یچرخه  0-3

-طرحی هاز چرخ سازماندر یک  BCMS یِاثربخش مداومِ، حفظ و بهبود یسازادهیپ استاندارد جهت نیا

 د( یا حفظ و بهبو) اقدام ( وارزیابی)نظارت و  بررسی -برداری(اجرا )پیاده سازی و بهره -(ریوی )ایجاد

PDCA نمایداستفاده می. 

 ، ISO 9001مانند تیریمد یهاستمیس یاستانداردها ریبا سا این استاندارد یسازگاراز موضوع  نیا

ISO14001 ،ISO/IEC 20000-1  ،ISO/IEC 27001  وISO 28000 از  نی، بنابرانمایدیم ن ایجاداطمینا

 کند.ی، پشتیبانی میتیریمد یاهستمیسسایر با  کپارچهیسازگار و  اجرا به صورتو  یسازادهیپ

 :دهدیرا پوش  م زیر این استاندارد موارد 10تا  4 ی، بندها PDCA یمطابو با چرخه

، الوامات ازهاین نین و همچندر سازما جهت به کارگیری BCMSمحیط  جادیا یبرا ضروریالوامات  4بند  -

 کند. یم یو دامنه را معرف

 ویاز طربری به سازمان بیان انتظارات راهحوه نو  BCMSدر  ارشد تیریالوامات مربو  به نق  مد 5بند  -

 کند.به صورت خالصه معرفی میرا  مشیخط هیانیب

 کند. یم فیتوصبه صورت یک کل  را BCMS یو اصوم راهنما برا کیاهدا  استراتژ نییالوامات تع 6بند  -

 نیازدر صورت  ،نفعیذ هایطر ارتبا  با  یو برقرار شایستگی مرتبط با تعیین BCMS اتیعملاز  7بند  -

، نترم، کمستندسازیرا  ازیمورد ن مدوناطالعات  و در عین حام کند یم یبانیپشت، صورت مکرره ب

 کند.یو حفظ م ینگهدار

را  ییاهکند و روشیم نییا تعها ربه آن پرداختن ینحوه، کرده فیرا تعر کسب و کارتداوم  یازهاین 8بند  -

 .نمایدیمتکوین  اختالم یک جادیسازمان در هنگام ا تیریدم یبرا

 نیبا ا BCMSطابقت عملکرد تداوم کسب و کار ، م سنج  یبرا ضروریالوامات  به صورت خالصه 9بند  -

 .کندرا بیان می تیریمد بازنگری اجرایو  استاندارد

 پردازد. می یاصالح اتاقدام ویطراز  مداومو ایجاد بهبود  BCMSهای عدم انطباقبه شناسایی  10بند  -

 استاندارد نیا یاتمحتو 0-4

 کیمات شامل الوا نیمطابقت دارد. ا تیریمد ستمیس یاستانداردها یبرا ISOبا الوامات  استاندارد نیا

 یمندرهبهجهت که  باشدمی محوری فیبا تعار رایجو اصطالحات  کسانی یساختار سطح با ، متن اصل

 شده است. یطراح ISO تیریمد ستمیچند استاندارد سی سازپیادهکاربران از 

                                                 

 1- Plan- Do- Check- Act 
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 ریسا توانند بایآن م اجواءچه  ، اگرباشدنمی تیریمد یهاستمیس ریشامل الوامات خاک سا استاندارد نیا

 شوند. کپارچهی ایهمسو  تیریمد یهاستمیس

آن انطباق  یابیو ارز BCMS یاجرا جهتسازمان  کیتواند توسط یاست که م یشامل الوامات استاندارد نیا

 ویرطواند از ت ی، مندثابت ک استاندارد را نیخود با ا انطباقاست  لیکه ما ی. سازمانردیمورد استفاده قرار گ

 :این کار را انجام دهد زیرهای روش

 ای؛  یاظهار خود انجام یک خود ارزیابی و -

 ای؛ انیرمانند مشت ،سازمان ذینفع یهاتوسط طر  خودانطباق  ارزیابی -

 ای ؛طر  خارج از سازمان کیتوسط  بررسی انطباق خود اظهاری سازمان -

 .یسازمان خارج کیتوسط  ،خود BCMS کردن ثبت /کردن یگواه -

ده در ف مورد استفامراجع الوامی و اصطالحات و تعاری، کاربرد دامنههد  و  استاندارد، نیا 3تا  1 یبندها

 نینطباق با اا یابیارز یاست که برا یشامل الوامات 10تا  4 یبندها شوند.این استاندارد را شامل می

 .بایستی به کار گرفته شوند استاندارد

ل دو ی در داخن انگلیسرود. معادم این افعام به زباهای وجهی با معانی زیر به کار میاستاندارد فعل نیدر ا

 کمان پ  از افعام فارسی قید شده است

 است.« الوام»( بیانگر shall« )باید»فعل وجهی  -

 است.« توصیه»( بیانگر should« )بایستی»فعل وجهی  -

 است.« اجازه»( بیانگر may« )ممکن است»فعل وجهی  -

 است.« امکان یا توانایی»( بیانگر can« )تواندمی»فعل وجهی  -

رک و روشن ساختن داده شده است برای ارائه راهنمایی در خصوک د« یادآوری»اطالعاتی که تحت عنوان 

 باشد.الوامات مرتبط می
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 الزامات -های مدیریت تداوم کسب و کارسیستم -آوریامنیت و تاب

 کاربرد ۀدامنهدف و  1

 به منظور تیریمد ستمیسیک و بهبود  حفظسازی، پیاده الوامات جهت تعیین ،هد  از تدوین این استاندارد

 باشد.یدر هنگام بروز اختال ت م بازیابیو  واکن ، گیمحافظت، کاه  احتمام وقوع، آماد

های خ نها یا بقصد بر آن است که برای تمامی سازمابوده و  یعموم استاندارد نیمشخص شده در ا الوامات

و  اتیعملی طیه محب الوامات نیکاربرد ا وانی. مباشداعمام قابل  آن تیصر  نظر از نوع، اندازه و ماهآن 

 رد.دا یسازمان بستگ یدگیچیپ

 :هایی هستند کهسازمان هایانواع و اندازه تمام یبراقابل اعمام  استاندارد نیا

 ؛دهندمی و بهبود حفظ، نموده یسازادهیپرا  BCMSیک  -الف

 ند؛باشمی کسب و کار اظهار شده خودتداوم  مشیخطاز انطباق با  نانیاطمحصوم به دنبام  -ب

ی  تعریف ی محصوم و خدمات خود در یک سطح په ارائهببتوانند م نیاز دارند در هنگام بروز یک اختال -پ

 ی قابل قبوم ادامه دهند؛شده

 هستند. BCMSموثر  بکارگیری ویخود از طر آوریتاب افوای به دنبام  -ت

ود خ ب و کارکساوم و تعهدات تد ازهاین نیسازمان در تأم یک ییتوانا یابیارز یتواند برایم استاندارد نیا

 .ردیاستفاده قرار گ مورد

 مراجع الزامی 2

ست. ده شده ااع داها ارجزیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الوامی به آن در مراجع

 شوند.بدین ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب می

عدی آن بظرهای ها و تجدیدنیهاصالحدر صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، 

است،  شدهدادهاع ها ارجدر مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. آور نیستبرای این استاندارد الوام

 .است آورالوامبرای این استاندارد  بعدی هایهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 : وامی استاستفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد ال

ISO 22300, Security and resilience - vocabulary. 
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 ، با استفاده از استانداردنامهاژهو -، امنیتِ جامِعِگی1393سام : 19182استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

ISO22300:2012  .تدوین شده است 

 اصطالحات و تعاریف 3

حات و تعاریف ، اصطالISO 22300ارائه شده در استاندارد  در این استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاریف

 رود:کار میزیر نیو به

3-1  

 فعالیت

activity 

 یک یا چند وظیفه با یک خروجی تعریف شدهای از مجموعه

، تغییرات: تعریف جایگوین و مثام حذ  شده ISO 22300: 2018استاندارد  ،1-3منبع: برگرفته از زیربند [

 ]است.

3-2  

 ممیزی

audit 

نی و ارزیابی آن به صورت عی مستقل و مدون برای بدست آوردن شواهد عینی یافته،نظام (3-26) فرایندی

 شوند.برای تعیین میوانی که معیارهای ممیوی برآورده می

( باشۀد و  تواند یک ممیوی داخلی )شخص اوم( یۀا یۀک ممیۀوی خۀارجی )شۀخص دوم یۀا سۀوم       یک ممیوی می -1یادآوری 

 باشد. تواند یک ممیوی ترکیبی )ترکیبی از دو یا چند رشته تخصصی(می همچنین ممیوی

 گیرد.( یا توسط یک طر  خارجی و از جانب سازمان انجام می3-21) سازمانداخلی توسط خود یک ممیوی  -2یادآوری 

 اند.تعریف شده ISO 19011در استاندارد « معیارهای ممیوی»و « شواهد عینی» -3یادآوری 

باشد که توسط کارکنانی ( یک مورد بر طبو یک روش اجرایی می3-7) انطباقعناصر اصلی ممیوی شامل تعیین  -4یادآوری 

 شود.انجام می ،که در خصوک مورد ممیوی شده مسئولیت ندارند

یی بۀرای  بنۀا متوانۀد  تواند برای یازنگری مدیریت و یا سایر اهدا  داخلی انجام شود و مۀی یک ممیوی داخلی می -5یادآوری 

 ( تحۀت ممیۀوی  3-1) فعالیۀت اظهار سازمان در مورد انطباق به وجود آورد. مستقل بودن از طریو نداشتن مسئولیت در مۀورد  

وسۀط  هۀای شۀخص دوم ت  باشۀد. ممیۀوی  های شخص دوم و سوم میهای خارجی شامل ممیویتواند به اثبات برسد. ممیویمی

ای شۀخص سۀوم   هها. ممیویشود مانند مشتریان یا اشخاک دیگر از جانب آنم میهایی که منافعی در سازمان دارند، انجاطر 

ن/ ثبۀت کۀردن   کۀرد دهنده خدمات گواهیهایی که ارائهشود مانند آنکننده مستقل بیرونی انجام میهای ممیویتوسط سازمان

 های دولتی هستند.انطباق یا سازمان
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سیستم مدیریت  رک و تعاریف اصلی از ساختار سطح با  برای استانداردهایاین اصطالح یکی از اصطالحات مشت - 6یادآوری 

 .تغییر یافته است 5و  4های باشد. تعریف اصلی با اضافه کردن یادآوریمی

3-3  

 تداوم کسب و کار

business continuity 

در اختالم  ز یکدر هنگام برو( 3-27) دماتمحصو ت و خی ارائه تداوم( برای 3-21) سازمانتوانایی یک 

 های زمانی قابل قبوم و در یک ظرفیت از پی  تعریف شده ارچوبهدرون چ

 ]، تغییرات: تعریف جایگوین شده است.ISO22300: 2018، استاندارد 3-24منبع: برگرفته از زیربند [

3-4  

 طرح تداوم کسب و کار

business continuity plan 

( و از سرگیری، 3-10) اختالمبه یک  دهیواکن جهت ( را 3-21) سازمان( که یک 3-11) اطالعات مدونی

( 3-3) ارتداوم کسب و ک( 3-20) اهدا بو با ( مطا3-27) محصو ت و خدماتی ارائه یو اعاده بازیابی
 .کندخود، راهنمایی می

، تغییرات: تعریف جایگوین شده است و ISO22300: 2018، استاندارد 3-27منبع: برگرفته از زیربند [

 ]حذ  شده است. 1وری یادآ

3-5  

 کسب و کار تأثیرتحلیل 

business impact analysis 

( در  طوم 3-21) زمانسا( بر روی 3-10) ختالما( یک 3-13) گذاریاثرتحلیل  تجویه و (3-26) فرایند

 زمان

 باشد.( می3-3) م کسب و کاراوتد( 3-28) الواماتخروجی یک بیانیه و توضیحات توجیهی برای  -یادآوری

ریف جایگوین شده است و ، تغییرات: تعISO22300: 2018، استاندارد 3-29منبع: برگرفته از زیربند [

 ]حذ  شده است. 1یادآوری 

3-6  

 شایستگی

competence 

 ها برای بدست آوردن نتایج مورد نظرکارگیری دان  و مهارتتوانایی به
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های سیسۀتم مۀدیریت   لی ساختار سطح با  برای اسۀتاندارد این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اص -یادآوری

 باشد.می

3-7  

 انطباق

conformity 

 (3-28) الوامبرآورده شدن یک 

م مۀدیریت  این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای اسۀتانداردهای سیسۀت   -یادآوری

 باشد.می

3-8  

 بهبود مداوم

continual improvement 

 (3-23) عملکردده برای ارتقای ( تکرار شون3-1) یفعالیت

م مۀدیریت  این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای اسۀتانداردهای سیسۀت   -یادآوری

 باشد.می

3-9  

 اقدام اصالحی

corrective action 

 بروز مجدد آن جلوگیری ازو  (3-19) برای از بین بردن علت )های( یک عدم انطباق یاقدام

م مۀدیریت  این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای اسۀتانداردهای سیسۀت   -یادآوری

 باشد.می

3-10  

 اختالل

disruption 

از  ریوی نشده و منفیک انحرا  برنامهبینی نشده که منجر به یبینی شده یا پی ( پی 3-14) رخدادیک 

 شود( می3-21) سازمان( 3-20) اهدا ( مورد انتظارِ مطابو با 3-27) محصو ت و خدماتی هارائ

 ]، تغییرات: تعریف جایگوین شده است.ISO22300: 2018، استاندارد 3-70منبع: برگرفته از زیربند [

 



 1399)چاپ اول(:  11311مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

  

5 

 

3-11  

 اطالعات مدون

documented information 

 داری شود.کنترم و نگه( 3-21) نسازما  زم است توسط اطالعات و واسط حاوی آن که

 تواند در هر شکل و واسط و از هر منبعی باشد.اطالعات مدون می -1یادآوری 

 تواند اشاره به موارد زیر داشته باشد:اطالعات مدون می -2یادآوری 

 بط؛( مرت3-26) فرایندهای( شامل 3-16) سیستم مدیریت -

 ستندات(؛اطالعات ایجاد شده به منظور فعالیت سازمان )م -

 شواهد مربو  به نتایج بدست آمده )سوابو(. -

ستم مدیریت این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -3یادآوری 

 باشد.می

3-12  

 اثربخشی

effectiveness 

 ستاده بدست آمده ریوی شاند و نتایج طرحریوی شده تحقو یافتههای طرحمیوانی که فعالیت

های سیسۀتم مۀدیریت   این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای اسۀتاندارد  -یادآوری

 باشد.می

3-13  

 اثرگذاری

impact 

 دهدثیر قرار می( را تحت تأ3-20) اهدا ( که 3-10) اختالمخروجی یک 

3-14  

 رخداد

incident 

 ن شودمنجر به آ توانستمی م، خسارت، اضطرار یا بحران باشد یایک اختال تواندمیکه  رویدادی

 ]، تغییرات: تعریف جایگوین شده است.ISO22300: 2018، استاندارد 3-111منبع: برگرفته از زیربند [
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3-15  

 طرف ذینفع )اصطالح ترجیح داده شده(

interested party (preferred term) 

 (اصطالح پذیرفته شده) ذینفع

stakeholder (admitted term) 

تأثر از مخود را  رد، یاتواند بر یک تصمیم یا فعالیت تأثیر گذارد، یا از آن تأثیر پذیشخص یا سازمانی که می

 آن بداند

ای امعۀه جیا  ءها، شرکاهی مقررات، اتحادیکنندههای تنظیمکنندگان، بانکداران، سازمانمشتریان، مالکان، کارکنان، تأمین :مثال

 کننده باشد.های مخالفتتواند شامل رقبا یا گروهمیکه 

 تواند یک طر  ذینفع باشد.گیرنده مییک تصمیم -1یادآوری 

 شوند.های ذینفع در نظر گرفته میهای محلی به عنوان طر های تحت تأثیر و جمعیتانجمن -2یادآوری 

ستم مدیریت لی ساختار سطح با  برای استانداردهای سیاین اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اص -3یادآوری 

 است. تغییر یافته 2و  1های باشد. تعریف اصلی با اضافه کردن یک مثام و یادآوریمی

3-16  

 سیستم مدیریت

management system 

 هدا ا( و 3-24) هامشیخط( برای تعیین 3-21) سازمانای از اجوای مرتبط به هم یا متعامل یک مجموعه

 ( برای دستیابی به آن اهدا 3-26) فرایندهایی( و 20-3)

 بپردازد. نظامتواند به یک یا چند یک سیستم مدیریت می -1یادآوری 

 باشد.ریوی و عملیات میها، طرحها و مسئولیتاجوای سیستم مدیریت شامل ساختار سازمان، نق  -2یادآوری 

هۀای  خۀ  های کاری خاک و معینۀی از سۀازمان، ب  ند کلّ سازمان، حوزهتوادامنه شموم یک سیستم مدیریت می -3یادآوری 

 ها را شامل گردد.خاک و معینی از سازمان، یا یک یا چند حوزه کاری در میان یک گروه از سازمان

 ستم مدیریتاین اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -4یادآوری 

 باشد.می

3-17  

 گیریاندازه

measurement 

 ( تعیین یک مقدار3-26) فرایند

این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای اسۀتانداردهای سیسۀتم مۀدیریت     -یادآوری

 باشد.می
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3-18  

 پایش

monitoring 

 (3-1) فعالیت( یا یک 3-26) فرایندتعیین وضعیت یک سیستم، یک 

 تواند نیاز به بررسی، نظارت، یا مشاهده با دقت باشد.برای تعیین وضعیت می -1دآوری یا

ستم مدیریت این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -2یادآوری 

 باشد.می

3-19  

 انطباقعدم

nonconformity 

 (3-28) الوامبرآورده نشدن یک 

ستم مۀدیریت  این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -1وری یادآ

 باشد.می

3-20  

 هدف

objective 

 ای که قرار است بدست آیدنتیجه

 تواند راهبردی، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.هد  می -1یادآوری 

سۀت محیطۀی( و   ختلفی مرتبط باشند )مانند اهدا  مالی، سۀالمتی و ایمنۀی، و زی  های متوانند با حوزهاهدا  می -2یادآوری 

 کار روند.(( به3-26) فرایندتوانند در سطوح متفاوتی )مانند راهبردی، در سرتاسر سازمان، پروژه، محصوم و می

 تی،معیار عملیۀا  د نظر، مقصود،های دیگر هم بیان شود، به طور مثام به عنوان نتیجه مورتواند به صورتهد  می -3یادآوری 

 ها با معنای مشابه.(، یا از طریو استفاده از سایر واژه3-3) تداوم کسب و کاربه عنوان یک هد  

و کار، اهدا  تداوم کسب و کار بۀرای دسۀتیابی بۀه نتۀایج      ( تداوم کسب3-16) های مدیریتسیستمدر مضمون  -4یادآوری 

 ردد.گ( تعیین می3-21) سازمان( تداوم کسب و کار توسط 3-24) مشیخطن با خاک، اهدا  تداوم کسب و کار همخوا

ستم مدیریت این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -5یادآوری 

 باشد.می
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3-21  

 سازمان

organization 

اک خود را همراه با خخود، وظایف  (3-20)  اهداشخص یا گروهی از کارکنان که برای دستیابی به 

 ها، اختیارات و روابط دارندمسئولیت

خانه، جارتتها، مؤسسه تجاری، بنگاه کسب و کار، مفهوم سازمان شامل تاجر منفرد، شرکت، گروه مجتمع شرکت -1یادآوری 

می ه صورت سهابها چه خشی یا ترکیبی از آنتشکیالت اقتصادی، نهاد مرجع، شراکت بین بنگاهی، بنیاد خیریه یا مؤسسه، یا ب

 د نیست.  باشد، اما تنها به این موارد محدویا غیر سهامی، اعم از ثبت شده یا نشده یا از بخ  عمومی یا خصوصی می

 ان تعریف شود.تواند به عنوان یک سازمهای با بی  از یک واحد عملیاتی، هر واحد عملیاتی میبرای سازمان -2یادآوری 

ستم مدیریت این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -3ادآوری ی

 است. تغییر یافته 2باشد. تعریف اصلی با اضافه کردن یادآوری می

3-22  

 سپاریبرون

outsource 

( 3-26) فرایندهایکاری یا  های( بیرونی، بخشی از حوزه3-21) سازمانایجاد ترتیباتی که طبو آن یک 

 دهدسازمان را انجام می

-رایند بۀرون یک سازمان بیرونی، سازمان خارج از دامنه شموم سیستم مدیریت است، هر چند که حوزه کاری یا ف -1یادآوری 

 شموم باشد.سپاری شده در محدوده دامنه

دیریت مای سیستم اختار سطح با  برای استانداردهاین اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی س -2یادآوری 

 باشد.می

3-23  

 عملکرد

performance 
 گیرینتیجه قابل اندازه

 های کیفی مربو  باشد.های کمی یا به یافتهتواند به یافتهعملکرد می -1یادآوری 

هۀا یۀا   ل خۀدمات(، سیسۀتم  )شۀام محصۀو ت   ،(3-26) فرایندهامدیریتی،  (3-1) هایفعالیتتواند به عملکرد می -2یادآوری 

 مربو  باشد.( 3-21) هاسازمان

ستم مدیریت این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -3یادآوری 

 باشد.می
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3-24  

 مشیخط

policy 

 ه استآن بیان شد( 3-31) ارشدمدیریت گونه که رسماً توسط آن( 3-21) سازمانگیری یک مقاصد و جهت

های سیسۀتم مۀدیریت   این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای اسۀتاندارد  -یادآوری

 باشد.می

3-25  

 بندی شدهفعالیت اولویت

prioritized activity 

کسب و کار در هنگام ( غیر قابل قبوم به 3-13) هایاثرگذاریر جلوگیری از ( که به منظو3-1) فعالیتی

 (، به آن فوریت داده شده است.3-10) اختالمایجاد یک 

 1، تغییرات: تعریف جایگوین و یادآوری ISO22300: 2018، استاندارد 3-176منبع: برگرفته از زیربند [

 ]حذ  شده است.

3-26  

 فرایند

process 

 کندها تبدیل میخروجی را بهها ورودیمرتبط به هم یا متعامل که ( 3-1) هایفعالیتای از مجموعه

های سیسۀتم مۀدیریت   این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای اسۀتاندارد  -یادآوری

 باشد.می

3-27  

 محصول و خدمت

product and service 

 (3-15) ینفعهای ذطر برای ( 3-21) سازمانی یک نتیجه ایجاد شده بوسیله یاخروجی 

  پرستاری اجتماعی.بیل، اقالم تولیدی، بیمه اتوم :المث

« محصوم و خدمت»ی ، تغییرات: واژهISO22300: 2018، استاندارد 3-181منبع: برگرفته از زیربند [

 ]شده و تعریف جایگوین شده است.« محصوم یا خدمت»ی واژه نجایگوی
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3-28  

 الزام

requirement 

 ماً، تلویحی یا اجباری استشود، عمونیاز یا انتظاری که بیان می

، نیۀاز  (3-15) های ذینفۀع  طرو ( 3-21) سازمانی عمومی یک باشد یعنی در عر  یا رویهمی« عموماً تلویحی» -1یادآوری 

 یا انتظار مورد نظر تلویحی است.

 (3-11) اطالعات مدونالوام مشخص شده، الوامی است که بیان شده باشد برای مثام در  -2یادآوری 

ستم مدیریت این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -3دآوری یا

 باشد.می

3-29  

 منبع

resource 

ز ا)اعم  اطالعات ارکات وتد و هاها، فناوری، ساختمانها )شامل کارخانه و تجهیوات(، افراد، مهارتکلیه دارایی

تا  شته باشدترس دابایستی برای استفاده در هنگام نیاز در دسرونیک( که یک سازمان الکترونیک یا غیر الکت

 ها به اهدا  خود نائل شودبا بکارگیری آن

 ]، تغییرات: تعریف جایگوین شده است.ISO22300: 2018، استاندارد 3-193منبع: برگرفته از زیربند [

3-30  

 ریسک

risk 

 (3-20) اهدا تأثیر عدم قطعیت بر 

 باشد.ز آنچه که مورد انتظار است، میا -ثبت یا منفیم -تأثیر عدم قطعیت، انحرا  -1یادآوری 

ر مۀورد  دعدم قطعیت، بیانگر وضعیت کمبود اطالعات، حتی به صورت جوئی در رابطه با درک یۀا دانۀ  داشۀتن     -2یادآوری 

 یک رخداد یا تبعات و احتمام وقوع آن است.

سۀت( و  تعریۀف شۀده ا   ISO Guide 73اشاره به رخدادهای بالقوه )همانگونۀه کۀه در اسۀتاندارد    ریسک اغلب با  -3یادآوری 

 .گرددتعریف شده است( یا ترکیبی از اینها مشخص می ISO Guide 73تبعات رخدادها )همانگونه که در استاندارد 

نگونه کۀه در  احتمام وقوع مربوطه )هماریسک اغلب بر ح  ترکیبی از تبعات یک رخداد )تغییراتی در شرایط( و  -4یادآوری 

 شود.تعریف شده است( بیان می ISO Guide 73استاندارد 

ستم مدیریت این اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سطح با  برای استانداردهای سی -5یادآوری 

 اشد.همخوانی داشته ب ISO 31000استاندارد تغییر یافته است تا با « بر اهدا »باشد. تعریف با اضافه کردن می
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3-31  

 مدیریت ارشد

top management 

 کنند( را در با ترین سطح هدایت و کنترم می3-21) سازمانشخص یا گروهی از کارکنان که یک 

 ند.ک( را تأمین 3-29) منابعقدرت آن را دارد که در درون سازمان اختیارات را تفویض و  ارشدمدیریت  -1یادآوری 

شۀ  دهۀد، در ایۀن صۀورت اصۀطالح       را پو ( فقط بخشی از یک سازمان3-16) سیستم مدیریتاگر دامنه شموم  -2یادآوری 

 شود.کنند اطالق میهایی که آن بخ  از سازمان را هدایت و کنترم میبه آن« ارشدمدیریت »

مدیریت  دهای سیستمح با  برای استانداراین اصطالح یکی از اصطالحات مشترک و از تعاریف اصلی ساختار سط -3یادآوری 

 باشد.می

 محیط کسب و کار سازمان 4

 آن کسب و کار سازمان و محیط شناخت 4-1

ن برای ی سازماسازمانی و درون سازمانی مرتبط با مقصود خود را که بر توانایبرون مسائلسازمان باید 

 اید.تأثیر دارد، تعیین نم BCSMدستیابی به نتیجه )های( مورد نظر از 

سۀت  توسط اهدا  کلی سازمان، محصو ت و خدمات آن و میۀوان و نۀوع ریسۀکی کۀه سۀازمان ممکۀن ا       مسائلاین  یادآوری:

 ، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.بپذیرد یا نپذیرد

 های ذینفعشناخت نیازها و انتظارات طرف 4-2

 کلیات 4-2-1

 ین کند:را تعی زیرکند باید موارد خود را ایجاد می BCMSسازمان زمانی که 

 ؛باشندمی BCMSهای ذینفعی که مرتبط با طر  -الف

 باشند.می BCMSه مرتبط با های ذینفع کالوامات مرتبط با طر  -ب

 و مقرراتی قانونی الزامات     4-2-2

 سازمان باید:

 م محصو ت،و مقرراتی مرتبط با تداو قانونیرزیابی الوامات شناسایی، دستیابی و افرایندی را جهت  -الف

 ایجاد و برقرار نگه دارد؛ ها و منابع خودمات، فعالیتخد

سازمان در  BCMS و مقرراتی و سایر الوامات در اجرا و حفظِ قانونیصل کند که این الوامات اطمینان حا -ب

 اند.نظر گرفته شده
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 نگهداری کند. روزبهکرده و  مدوناین اطالعات را  -پ

 کسب و کارسیستم مدیریت تداوم  کاربردتعیین دامنه 4-3

 کلیات 4-3-1

 ماید.نآن مشخص  کاربردرا برای تعیین دامنه BCMSکارگیری و قابلیت به هاهسازمان باید محدود

 ، باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:کاربردسازمان هنگام تعیین این دامنه

 ؛1-4سازمانی اشاره شده در زیر بند سازمانی و درونبرون مسائل -الف

 ؛ 2-4های ذینفع اشاره شده در زیر بند طر الوامات  -ب

 سازمانی خود.سازمانی و درونعهدات برونتمأموریت، اهدا  و  -پ

 باید به عنوان اطالعات مدون در دسترس باشد. کاربرددامنه

 سیستم مدیریت تداوم کسب و کار کاربرددامنه 4-3-2

 سازمان باید:

 و، ماهیت اندازهتن موقعیت )ها(، یرند را با درنظر گرفگقرار می BCMSکه تحت هایی از سازمان بخ  -الف

 ها تعیین نماید؛پیچیدگی آن

 گیرند مشخص نماید.قرار می BCMSکه تحت  محصو ت و خدماتی را -ب

وسط تنطور که هما اردو تشریح نماید. این مو مدون، سازمان باید موارد مستثنی را کاربردهنگام تعریف دامنه

و  ینباید توانای شود،یتعیین م و مقرراتی قابل اعمام قانونیکار یا ارزیابی ریسک و الوامات  تحلیل اثر کسب و

 تحت تأثیر قرار دهند.مسئولیت سازمان برای ایجاد تداوم کسب و کار را 

 سیستم مدیریت تداوم کسب و کار 4-4

یجاد و استاندارد امات این اها بر طبو الورا شامل فرایندهای مورد نیاز و تعامل آن BCMSسازمان باید یک 

 را برقرار نگه دارد و به طور مداوم بهبود بخشد.اجرا نماید و آن

 راهبری 5

 راهبری و تعهد 5-1

 بات نماید:اث BCMSباید از طریو انجام موارد زیر راهبری و تعهد خود را در ارتبا  با  ارشدمدیریت 
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-جهت اند و باتعیین شده BCMSکار برای  مشی و اهدا  تداوم کسب وخط حصوم اطمینان از اینکه -الف

 ؛باشندگیری راهبردی سازمان سازگار می

 در فرایندهای کسب و کار سازمان؛ BCMSینان از یکپارچگی الوامات حصوم اطم -ب

 ؛BCMSحصوم اطمینان از دردسترس بودن منابع مورد نیاز برای  -پ

 ؛BCMSالوامات تفهیم اهمیت تداوم کسب و کار اثربخ  و انطباق با  -ت

 شود؛حاصل می BCMSظار حصوم اطمینان از اینکه نتایج مورد انت -ث

 ؛BCMSبرای کمک به اثربخشی  هدایت و پشتیبانی از اشخاک -ج

 ترویج بهبود مداوم؛ -چ

 ، آنگونه کههاد آنربط مدیریتی برای اثبات راهبری و تعههای ذیز سایر اشخاک دارای نق پشتیبانی ا -ح

 موضوعیت دارد.شان های مسئولیتدر حوزه

ای مود که به معنۀ نگونه تفسیر توان در معنای وسیع آن، ایندر این استاندارد را می« کسب و کار»اشاره به اصطالح  یادآوری:

 ها در ارتبا  با مقاصد مربو  به موجودیت سازمان باشد.بودن این فعالیت یمحور

 مشیخط 5-2

 مشی تداوم کسب و کارتعیین خط 5-2-1

 مشی تداوم و کسب و کار را به نحوی تعیین نماید که:باید خط ارشدمدیریت 

 ود سازمان باشد؛متناسب با مقص -الف

 تداوم کسب و کار فراهم نماید؛ عیین اهدا تچهارچوبی را برای  -ب

 ورده کردن الوامات قابل اعمام باشد؛شامل تعهد در مورد برآ -پ

 باشد. BCMSشامل تعهد در مورد بهبود مداوم  -ت

 مشی تداوم کسب و کارابالغ خط 5-2-2

 مشی تداوم کسب و کار باید:خط

 ه عنوان اطالعات مدون دردسترس باشد؛ب -الف

 شده باشد؛ رسانیاطالعدر درون سازمان  -ب

 گونه که مقتضی است، قرار گیرد.های ذینفع، آندردسترس طر  -پ
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 ها و اختیاراتها، مسئولیتنقش 5-2-3

ابالغ  ط تعیین وربهای ذیها و اختیارات در درون سازمان برای نق از اینکه مسئولیتباید  ارشدمدیریت 

 شده است، اطمینان حاصل کند.

 ها و اختیارات را به منظورهای زیر تعیین نماید:باید مسئولیت ارشدمدیریت 

 با الوامات این استاندارد انطباق دارد؛ BCMSحصوم اطمینان از اینکه  -الف

 .ارشدبه مدیریت  BCMSدهی در مورد عملکرد گوارش-ب

 ریزیطرح 6

 هاها و فرصتاقدامات برای پرداختن به ریسک 6-1

 هاها و فرصتتعیین ریسک 6-1-1

شاره او الوامات  1-4، سازمان باید به منظورهای زیر مباحث اشاره شده در زیربند BCMSریوی هنگام طرح

عیین تها پرداخته شود، هایی را که نیاز است به آنفرصتها و را در نظر بگیرد و ریسک 2-4شده در زیربند 

 نماید:

 توان دست یافت؛می BCMSیجاد اطمینان در مورد اینکه به نتیجه )های( مورد نظر ا -الف

 کاه  تأثیرات نامطلوب؛ پیشگیری یا -ب

 دستیابی به بهبود مداوم. -پ

 هاها و فرصتپرداختن به ریسک 6-1-2

 ریوی نماید:طرح سازمان باید موارد زیر را

 ها؛ها و فرصتقدامات مربو  به پرداختن به این ریسکا -الف

 چگونگی اقدامات: -ب

 1-8 یربنداین اقدامات را در فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت تلفیو کند و اجرا نماید )به ز -1

 مراجعه شود(؛

 مراجعه شود(؛ 1-9اثربخشی این اقدامات را ارزیابی نماید )به زیربند  -2

هۀای مۀرتبط بۀا    بۀه ریسۀک   2-8باشۀند. در زیربنۀد   میها در ارتبا  با اثربخشی سیستم مدیریت ها و فرصتریسک ادآوری:ی

 اختالمِ کسب و کار پرداخته شده است.
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 هاریزی برای دستیابی به آناهداف تداوم کسب و کار و طرح 6-2

 اهداف تداوم کسب و کار ایجاد 6-2-1

 نماید. ایجادهای کاری مرتبط را سطوح و بخ  سازمان باید اهدا  تداوم کسب و کار

 اهدا  تداوم کسب و کار باید:

 مشی تداوم کسب و کار باشد؛همخوان با خط -الف

 گیری باشد )در صورت عملی بودن(؛قابل اندازه -ب

 (؛مراجعه شود 2-4و  1-4یربندهای زها در نظر گرفته شود )به الوامات قابل اعمام، در آن -پ

 ای  قرار گیرند؛مورد پ -ت

 شوند؛ رسانیاطالع -ث

 شوند. روز رسانیبهبرحسب اقتضا  -ج

 نگهداری نمایدسازمان باید اطالعات مدونی از اهدا  تداوم کسب و کار را 

 تعیین اهداف تداوم کسب و کار 6-2-2

 اید:نم تعیین ریوی چگونگی دستیابی به اهدا  تداوم کسب و کار، سازمان باید موارد زیر راهنگام طرح

 چه چیوی انجام خواهد شد؛ -الف

 د نیاز خواهد بود؛چه منابعی مور -ب

 چه کسی مسئوم خواهد بود؛ -پ

 چه زمانی تکمیل خواهد شد؛ -ت

 یابی قرار خواهند گرفت.نتایج مربوطه چگونه مورد ارز -ث

 ریزی تغییرات برای سیستم مدیریت تداوم کسب و کارحطر 6-3

تغییرات ، 10د از جمله موارد مشخص شده در بنتعیین نیاز نماید،  BCMS هرگاه سازمان در مورد تغییر در

 ریوی شده انجام شود.باید به صورت طرح

 ها؛صود از تغییرات و تبعات بالقوه آنمق -الف

 ؛BCMSانسجام  -ب

 دردسترس بودن منابع؛ -پ
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 ها و اختیارات.تخصیص یا تخصیص مجدد مسئولیت -ت

 پشتیبانی 7

 منابع 7-1

ن مورد نیاز است، و بهبود مداوم آ BCMSداشتن ید منابعی را که برای ایجاد، اجرا و برقرار نگهسازمان با

 تعیین و تأمین نماید.

 شایستگی 7-2

 سازمان باید:

م تداوملکرد دهند که بر عایستگی  زم را برای اشخاصی که تحت کنترم سازمان کارهایی را انجام میش -الف

 تعیین نماید؛ گذارد،تأثیر می کسب و کار آن

 ند؛باشایسته میشاطمینان حاصل کند که این اشخاک بر مبنای تحصیالت، آموزش، یا تجربه مناسب،  -ب

م شده را قداماتی را برای کسب شایستگی  زم، بر حسب امکان، انجام دهد و اثر بخشی اقدامات انجاا -پ

 ارزیابی نماید؛

 ایستگی حفظ نماید.ش اطالعات مدون مناسبی را به عنوان شواهد -ت

اشخاصۀی کۀه در حۀام حاضۀر در      انتقۀام یۀا   1گریهدایتتواند برای مثام شامل ارائه آموزش، اقدامات قابل انجام می یادآوری:

 باشند یا به خدمت گرفتن یا بستن قرارداد با اشخاک شایسته باشد.استخدام می

 آگاهی 7-3

 ارد زیر آگاه باشند:کنند باید از مواشخاصی که تحت کنترم سازمان کار می

 مشی تداوم کسب و کار؛خط -الف

 ی تداوم کسب و کار؛منافع عملکرد بهبود یافته ، از جملهBCMSسهم آنان در اثربخشی  -ب

 ؛BCMSباق نداشتن با الوامات طتبعات ان -پ

 بعد از آن. وقبل از اختالم، در هنگام اختالم  هانق  و مسئولیت خود آن -ت

                                                 

 1- Mentoring 
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 رسانیاطالع 7-4

یر را تعیین زشامل موارد ، BCMS سازمانی مربو  بهسازمانی و بروندرون هایرسانیاطالعمان باید ساز

 نماید:

 ؛ودشرسانی انجام اطالعدر مورد چه چیوی  -الف

 ؛رسانی انجام شوداطالعچه هنگام  -ب

 رسانی انجام شود؛اطالع کسیچه  به -پ

 رسانی انجام شود؛اطالعچگونه  -ت

 رسانی را انجام خواهد داد.اطالع کسیچه  -ث

   اطالعات مدون 7-5

 کلیات 7-5-1

BCMS :سازمان باید شامل موارد زیر باشد 

 ؛الوام شده استارد این استاند توسطاطالعات مدونی که  -الف

 شود.تشخیص داده می ضروری BCMSطالعات مدونی که توسط سازمان برای اثربخشی ا -ب

 اشد:بتواند به د یل زیر از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت می BCMSی اطالعات مدون برای گستره یادآوری:

 آن؛ و منابع حصو ت و خدماتمها، فرایندها، اندازه سازمان و نوع فعالیت -

 ها؛پیچیدگی فرایندها و تعامل آن -

 شایستگی اشخاک. -

  روز رسانیبهایجاد و  7-5-2

 :صل نمایدینان حامان باید از مناسب بودن موارد زیر اطماطالعات مدون، ساز روز رسانیبههنگام ایجاد و 

 ام عنوان، تاریخ، مؤلف یا شماره مرجع(؛ها )برای مثشناسایی و توصیف آن -الف

 ؛الکترونیکی( ها )برای مثام کاغذی،نآافواری، تصویر( و واسط )برای مثام زبان، نسخه نرم اطالعاتقالب  -ب

 .هاو کفایت آن بازنگری و تأیید مناسب بودن -پ
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 کنترل اطالعات مدون 7-5-3

و این استاندارد باید برای حصوم اطمینان از موارد زیر  BCMSاطالعات مدون مورد نیاز  7-5-3-1

 تحت کنترم قرار گیرد:

 ر هر زمان که مورد نیاز است، در دسترس و مناسب برای استفاده باشد؛ددر هر جا و  -الف

-ی آنض محرمانگی، استفاده نادرست یا نقض درستبرابر نقشود )برای مثام در  تظادر حد کفایت حف -ب

 ها(.

های زیر به منظور تحت کنترم قرار دادن اطالعات مدون، سازمان باید بر حسب امکان فعالیت 7-5-3-2

 را انجام دهد:

 ها؛وزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده از آنت -الف

 ها؛سازی و محافظت، از جمله محافظت از خوانا بودن آنذخیره -ب

 ها؛کنترم تغییرات آن -پ

 ها.حفظ و تعیین تکلیف آن -ت

اده د صیضروری تشخ BCMSریوی و اجرای اطالعات مدون با منشأ خارجی که توسط سازمان برای طرح

 حت کنترم قرار گیرد.تبر حسب اقتضاء شود باید شناسایی شده و می

-یعۀات مۀدون مۀ   دیدن اطالعات مدون یا اجازه و اختیار دیدن اطال دسترسی، تلویحاً به معنای اجازه مربو  به فقط یادآوری:

 باشد.

 عملیات 8

 ریزی و کنترل فرایندهای عملیاتیطرح 8-1

را با  1-6بند  ده درشسازمان باید فرایندهای مورد نیاز برای برآورده کردن الوامات و انجام اقدامات تعیین 

 :کنترم نمایداجرا و  ،ریویانجام موارد زیر طرح

 تعیین معیارهایی برای فرایندها؛ -الف

 کنترم فرایندها بر اساس معیارها؛ اجرای -ب

-رحطگونه که نگهداری اطالعات مدون در حد ضرورت به منظور حصوم اطمینان از اینکه فرایندها آن -پ

 شوند.اند، اجرا میریوی شده
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د و گری نمایا بازنرغییرات ناخواسته ریوی شده را تحت کنترم قرار دهد و تبعات تسازمان باید تغییرات طرح

 به منظور کاه  هر گونه تأثیرات نامطلوب، آن گونه که ضروری است، اقدام نماید.

 باشند.سپاری شده تحت کنترم میسازمان باید اطمینان حاصل کند که فرایندهای برون

 تحلیل اثر کسب و کار و ارزیابی ریسک 8-2

 کلیات 8-2-1

 سازمان باید:

نموده و  سازیهای اختالم پیادهار و ارزیابی ریسککبرای تحلیل تأثیر کسب و  مندنظامفرایندهایی  -الف

 برقرار نگه دارد؛

که  امیهنگریوی شده و همچنین حلیل تأثیر کسب و کار و ارزیابی ریسک را در فواصل زمانی برنامهت -ب

 گری نماید.بازنقابل توجهی در سازمان یا محیط کسب و کار آن وجود دارد، تغییرات 

 کند.سازمان ترتیب انجام تحلیل تأثیر کسب و کار و ارزیابی ریسک را تعیین می یادآوری:

 تحلیل تأثیر کسب و کار  8-2-2

م کسب مات تداوالوا ها وسازمان باید فرایندهایی را برای تحلیل تأثیرات کسب و کار به منظور تعیین اولویت

 کار گیرد. این فرایندها باید:و کار، به

 نواع تأثیرات و معیارهای مرتبط با محیط کسب و کار سازمان را تعریف نماید؛ا -لفا

 د، مشخص نماید؛کننی محصو ت و خدمات پشتیبانی میهایی را که از ارائهفعالیت -ب

مان، در طوم ز هاز انواع تأثیرات و معیارها برای ارزیابی تأثیرات حاصل از اختالم بر روی این فعالیتا -پ

 تفاده نماید؛  اس

 شود رامی ها برای سازمان غیر قابل پذیرشتأثیرات توقف انجام فعالیت چهارچوب زمانی را که در آن -ت

 مشخص نماید؛

 نام برد.«  1(MTPDحداکثر مدت زمان قابل تحمل اختالم )»توان به عنوان این چهارچوب زمانی را می :1یادآوری 

رفتن ای را برای از سرگبندی شدهی اولویتهای زمان، چهارچوبدر چهارچوب مشخص شده در قسمت د -ث

 های مختل شده با یک حداقل ظرفیت قابل قبوم مشخص شده، تنظیم نماید؛فعالیت

 

                                                 

 1- Maximum Tolerable Period of Disruption 
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 نام برد.«  1(RTOهد  زمانیِ بازیابی )»توان به عنوان این چهارچوب زمانی را می :2یادآوری 

 بندی شده استفاده نماید؛ویتای اولهاین تحلیل را برای مشخص کردن فعالیت -ج

 ت؛بندی شده مورد نیاز اسلویتهای اوبرای پشتیبانی از این فعالیت یتعیین نماید چه منابع -چ

ی شده را بندهای اولویتیتهای متقابلِ فعالکنندگان، و وابستگیها، از جمله شرکا و تأمینوابستگی -ح

 تعیین نماید.

 ارزیابی ریسک 8-2-3

 سازی نموده و برقرار نگه دارد.یک فرایند ارزیابی ریسک را پیاده سازمان باید

 به این فرایند ارزیابی ریسک پرداخته شده است. ISO 31000در استاندارد  یادآوری :

 سازمان باید:

 شخصمها را منابع مورد نیاز آن ی سازمان وبندی شدههای اولویتهای اختالم برای فعالیتریسک -الف

 نماید؛

 های مشخص شده را تحلیل و ارزیابی نماید؛ریسک -ب

 ها نیاز به برطر  نمودن دارد.کدام ریسکمشخص نماید  -پ

ای مربۀو  بۀه   هۀ ها و فرصۀت باشند. ریسکهای کسب و کار میها در این زیربند مربو  به اختالم در فعالیتریسک یادآوری :

 است.رداخته شده پ 1-6اثربخشی سیستم مدیریت در زیر بند 

 تداوم کسب و کار هایحلراهها و استراتژی 8-3

 کلیات 8-3-1

 وداوم کسب تهای بر اساس نتایج حاصل از تحلیل تأثیر کسب و کار و ارزیابی ریسک، سازمان باید استراتژی

د، گیرنمی در نظر را برای قبل از بروز اختالم، در هنگام بروز اختالم و پ  از آن هاییگوینهکار را که 

ده شکیل شتهای تداوم کسب و کار باید از یک یا چند راه حل و انتخاب نماید. استراتژی مشخص کرده

 باشند.

 هاحلراهها و مشخص کردن استراتژی 8-3-2

 :هاآنباید بر اساس میوانی باشد که ها حلها و راهمشخص کردن استراتژی

                                                 

 1- Recovery Time Objective 
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فیت مورد زمانی مشخص شده و ظربندی شده در چهارچوب های اولویتو احیاء فعالیت الوامات تداوم -الف

 نمایند؛ توافو را برآورده می

  کنند؛بندی شده سازمان را محافظت میهای اولویتفعالیت -ب

 هند؛داحتمام اختالم را کاه  می -پ

 کنند؛مدت زمان اختالم را کوتاه می -ت

 کنند؛می ت سازمان را محدود تأثیر اختالم بر خدمات و محصو -ث

 نمایند.بودن منابع کافی را فراهم میدردسترس  -ج

 هاحلراهها و انتخاب استراتژی 8-3-3

 ها:ها باید براساس میوانی باشد که آنحلها و راهانتخاب استراتژی

فیت مورد بندی شده در چهارچوب زمانی مشخص شده و ظرهای اولویتو احیاء فعالیت الوامات تداوم -الف

 نمایند؛ توافو را برآورده می

 گیرند؛، در نظر میممکن است بپذیرد یا نپذیرد ریسکی را که سازماننوع  و میوان -ب

 گیرند.ها و منافع مربوطه را در نظر میهوینه -پ

 الزامات منابع 8-3-4

نواع ان کند. را تعیی های تداوم کسب و کار انتخاب شدهحلسازی راهسازمان باید الواماتِ منابع برای پیاده

 شود:شده باید شامل موارد زیر باشد اما به این موارد محدود نمیمنابع درنظر گرفته 

 افراد؛ -الف

 ها؛اطالعات و داده -ب

 أسیسات مربوطه؛های کار یا سایر تسهیالت و تها، محلهای فیویکی مانند ساختمانزیرساخت -پ

 تجهیوات و مواد مصرفی؛ -ت

 ؛ 1(ICTهای فناوری اطالعات و ارتباطات )سیستم -ث

 حمل و نقل و تدارکات؛ -ج

 مالی؛ -چ

                                                 

 1- Information and Communication Technology 
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 .کنندگانشرکاء و عرضه -ح

 هاحلسازی راهپیاده 8-3-5

صورت  اید تا درسازی و نگهداری نمرا پیادههای انتخاب شده جهت تداوم کسب و کار حلسازمان باید راه

 لووم فعام شوند.

 های اجرایی تداوم کسب و کارو روش هاطرح 8-4

 کلیات 8-4-1

بوطه ذینفع مر هایطر  رسانی بهو اطالعهشدار به موقع  از تواناییرا که  نشیواکسازمان باید ساختار 

 را برای ی اجراییهاو روش هاطرحاین ساختار باید  سازی نموده و برقرار نگه دارد.، پیادهبرخوردار است

ن کرد عامکه فمانیزهای اجرایی باید و روش هاطرحاین  مدیریت سازمان در هنگام بروز اختالم فراهم آورد.

 کار گرفته شوند.های تداوم کسب و کار مورد نیاز باشد، بهحلراه

 باشد، وجود دارد.های تداوم کسب و کار میهای اجرایی که شامل برنامهانواع مختلفی از روش یادآوری :

 وم کسب ویی تداجراهای اها و روشهای انتخاب شده، طرحها و استراتژیحلبر اساس نتایج راه سازمان باید

 نماید. مدونکار را مشخص کرده و 

 های اجرایی باید:روش

 انجام شوند، واضح باشند؛تالم فوری که باید در هنگام اخ اقداماتبا توجه به  -الف

 عطا  پذیر باشد؛به تغییر شرایط داخلی و خارجی حاصل از یک اختالم، ان واکن برای  -ب

 شوند، تمرکو نمایند؛تالم میبالقوه منجر به اخبر تأثیر رخدادهایی که به طور  -پ

 ؤثر باشند؛های مناسب، محلسازی راهتأثیر اختالم، از طریو پیاده رسانیدن حداقلبه در  -ت

 تخصیص دهند. هامذکور در آن هایی را برای انجام وظایفها و مسئولیتنق  -ث
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 واکنشیساختار  8-4-2

مشخص به اختال ت را  واکن مسئوم برای  سازمان باید ساختاری را که یک یا چند تیم 8-4-2-1

 سازی نموده و برقرار نگه دارد.کند، پیادهمی

 ها باید به طور شفا  بیان گردد.های هر تیم و روابط بین تیمها و مسئولیتنق  8-4-2-2

 ها باید شایستگی جهت موارد زیر را داشته باشند:در مجموع، تیم 8-4-2-3

 و اثرگذاری بالقوه آن؛ یک اختالم یارزیابی ماهیت و اندازه -الف

ا توجیه ررسمی  واکن که شروع یک  های از پی  تعریف شدهرزیابی اثرگذاری اختالم در مقابل آستانها -ب

 کند؛می

 تداوم کسب و کار مناسب؛ واکن فعام نمودن یک  -پ

 ریوی اقداماتی که  زم است برعهده گرفته شوند؛طرح -ت

 (؛فتن امنیت جانی به عنوان اولویت اومها )با در نظر گرتعیین اولویت -ث

 سازمان؛ واکن ِپای  کردن اثرات اختالم و  -ج

 های تداوم کسب و کار؛حلفعام نمودن راه -چ

 ها.های ذینفع مرتبط، مسئو ن و واسطبا طر  ارتبا  -ح

 برای هر تیم باید موارد زیر وجود داشته باشند: 8-4-2-4

انجام نق   ، اختیارات و شایستگی  زم برایها با مسئولیتن آنشخص شده و افراد جایگویمکارکنان  -الف

 تعیین شده؛

( از جمله مراجعه شود 4-4-8ها )به زیربند شده برای هدایت اقدامات آن مدونهای اجرایی روش -ب

 به اختالم. واکن سازی، اجرا، هماهنگی و برقراری ارتبا  جهت اقدامات برای فعام

 نیرسااطالعهشداردهی و  8-4-3

 مدون نموده و برقرار نگه دارد: ،موارد زیرانجام جهت  را های اجراییسازمان باید روش 8-4-3-1

ه چامل اینکه چه چیوی، های ذینفع مرتبط، شسازمانی با طر سازمانی و بروندرون رسانیاطالع -الف

 رسانی انجام شود؛اطالعچه کسی و چگونه  ، بهزمانی

ی های فوریتماستی اجرایی را برای اینکه چگونه و تحت چه شرایطی سازمان با کارکنان و هاتواند روشسازمان می یادآوری :

 ، مدون کرده و برقرار نگه دارد.رسانی انجام دهدها اطالعآن
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ملی یا  سیستم مشورتیهر فع، شامل های ذینطر  یهارسانیاطالعبه  واکن و  مدون کردندریافت،  -ب

 ؛ای یا معادم آنمنطقه

 در هنگام اختالم؛ رسانیاطالعصوم اطمینان از در دسترس بودن وسایل ح -پ

 های امداد فوریتی؛با گروه سازمانیتسهیل ارتبا   -ت

 رسانی؛عرخداد، از جمله استراتژی اطالای سازمان پ  از یک رسانه واکن جوئیاتی از  تهیه -ث

 ده.ات انجام شده و تصمیمات اخذ شثبت جوئیات اختالم، اقدام -ج

 سازی شود:در صورت امکان، موارد زیر نیو باید در نظر گرفته شده و پیاده 8-4-3-2

الم وه در معرض یک اختکه به صورت بالق یهای ذینفعبه طر  باش دادن )اعالم خطر کردن(آماده -الف

 الوقوع قرار دارند؛قریبواقعی یا 

 لف امدادی.های مختصوم اطمینان از همکاری و ارتبا  مناسب بین سازمانح -ب

ر مان که دنور سازهای مابه عنوان بخشی از برنامه ،باید سازمان رسانیهای اجرایی هشداردهی و اطالعروش

 یح شده است، تمرین گردند.تشر 5-8زیربند 

 های تداوم کسب و کارطرح 8-4-4

 های اجرایی تداوم کسب و کار را مدون نموده و برقرار نگه دارد.ها و روشسازمان باید طرح 8-4-4-1

به یک  واکن ها جهت به تیمفراهم آورند تا های تداوم کسب و کار باید رهنمودها و اطالعاتی را طرح

 به سازمان کمک کند. بازیابیو  دهیواکن  باو  کمک نماید اختالم

 :حاوی موارد زیر باشددر مجموع، طرح تداوم کسب و کار باید  8-4-4-2

 ند داد تا:ها انجام خواهتی که تیمجوئیاتی از اقداما -الف

ازیابی ند یا ببندی شده را در چهارچوب زمانی از پی  تعیین شده، استمرار دههای اولویتفعالیت -1

 ؛نمایند

 سازمان به آن را پای  نمایند؛ واکن ِتأثیر اختالم و  -2

 به اختالم؛ واکن )ها( و فرایندهای از پی  تعریف شده برای فعام نمودن  ارجاع به آستانه -ب

 راهم آورند؛ی محصو ت و خدمات در ظرفیت مورد توافو را فاجرایی که امکان ارائه هایروش -پ

 یاتی برای مدیریت پیامدهای فوری یک اختالم، با تبعیت از موارد مربوطه زیر:جوئ -ت

 رفاه افراد؛ -1
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 بندی شده؛های اولویتجلوگیری از خسارت بیشتر و از دسترس خارج شدن فعالیت -2

 یست.اثرگذاری بر محیط ز -3

 هر طرح باید شامل موارد زیر شود: 8-4-4-3

 شموم و اهدا ؛مقصود، دامنه -الف

 کند؛سازی میهای تیمی که طرح را پیادهها و مسئولیتنق  -ب

 ها؛حلسازی راهاقدامات  زم برای پیاده -پ

نگی و هاجرا، هماسازی(، یبانی مورد نیاز برای فعام نمودن )از جمله معیارهای فعاماطالعات پشت -ت

 های تیم؛فعالیت برقراری ارتبا ِ

 اخلی و خارجی؛های متقابل دوابستگی -ث

 الوامات منابع؛ -ج

 دهی؛الوامات گوارش -چ

 فرایندی برای اعالم وضعیت عادی. -ح

 هر طرح باید در زمان و مکانی که مورد نیاز است در دسترس و قابل استفاده باشد.

 بازیابی 8-4-5

و  ی اختالمطشده در  های کسب و کار خود از اقدامات موقت اخذفعالیت ی و اعاده برای بازیابی سازمان باید

 پ  از آن، فرایندهای مدونی داشته باشد.

 تمرینی برنامه 8-5

، یک ر طوم زماندهای تداوم کسب و کار خود حلها و راهاثربخشی استراتژی گذاریصحهسازمان باید برای 

 سازی نموده و برقرار نگه دارد.ادهرا پی آزمایشیو  تمرینیی برنامه

 و آزمایشاتی را انجام دهد که: تمریناتسازمان باید 

 ا اهدا  تداوم کسب و کار خود همخوان باشد؛ب -الف

-شده ریویو شفا  طرح راساس سناریوهای مناسبی باشند که با مقاصد و اهدا  از پی  تعریف شدهب -ب

 اند؛

 توسعهرا  با اختال ت دارنده نقشی در رابطه ه نف  و دان  افرادی ککارگروهی، شایستگی، اعتماد ب -پ

 دهد؛
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 نماید؛ گذاریصحههای تداوم کسب و کار را ها و استراتژیحلگذشت زمان، راه با -ت

ایجاد  مات  زم برایها و اقدارا تهیه نماید که حاوی نتایج، توصیه تمرینهای رسمی پ  از گوارش -ث

 بهبود باشد؛

 شوند؛ی ارتقاء بهبود مداوم بازنگری میدر زمینه -ج

ار آن کوجهی در سازمان یا محیط کسب و تقابل زمانی که تغییرات ریوی شده و در فواصل زمانی برنامه -چ

 وجود دارد، اجرا شوند.

 اید. مل نمعهای خود سازمان برای اجرای تغییرات و بهبودها باید بر اساس نتایج مانوورها و آزمای 

 های تداوم کسب و کارو قابلیت سازیمدونیابی شارز 8-6

 سازمان باید:

 وها ا، طرحهحلهای ارزیابی ریسک، راهایستگی، کفایت و اثربخشیِ تحلیل اثر کسب و کار، استراتژیش -الف

 های اجرایی را ارزیابی نماید؛روش

ویداد و ر، آزمایشات، گوارشات پ  از اهتمرینها، تجویه و تحلیل، هایی را از طریو بازنگریارزیابی -ب

 های عملکرد انجام دهد.ارزیابی

 هد؛دن مربوطه انجام کنندگاتداوم کسب و کار در شرکاء و تأمین هایهایی را از قابلیتارزیابی -پ

و  هاشیمخطق با مطابقت با الوامات قانونی و مقرراتی قابل اعمام، بهترین الگوهای صنعت، و انطبا -ت

   تداوم کسب و کار خود را ارزیابی نماید؛اهدا

 نماید. روز رسانیبهمند ای زمانبه شیوهرا های اجرایی و روش مستندسازی -ث

ت قابل ه تغییرازمانیک وسازی ریوی شده، پ  از یک رویداد یا فعامها باید در فواصل زمانی برنامهاین ارزیابی

 دهد، اجرا شوند.توجهی رخ می

 لکردعمیابی شارز 9

 یابیشگیری، تحلیل و ارزپایش، اندازه 9-1

 سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

 گیری قرار گیرند؛ه چیوهایی نیاز است مورد پای  و اندازهچ -الف

 اعتبارز اگیری، تحلیل و ارزیابی، برای حصوم اطمینان ندازهاهایی برای پای ، در صورت امکان، روش -ب

 نتایج؛



 1399)چاپ اول(:  11311مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

  

27 

 

 گیری انجام شود؛توسط چه کسی باید پای  و اندازهچه زمان و  -پ

 رار گیرد.گیری مورد تحلیل و ارزیابی قاید نتایج حاصل از پای  و اندازهبچه زمان و توسط چه کسی  -ت

 سازمان باید اطالعات مدون مناسبی را به عنوان شواهد مربو  به نتایج حفظ نماید.

 ممیزی داخلی 9-2

 کلیات 9-2-1

مورد  ا در اینعاتی رریوی شده به اجرا درآورد تا اطالی داخلی را در فواصل زمانی طرحهاسازمان باید ممیوی

 : BCMSفراهم کند که آیا 

 دارد: با موارد زیر انطباق -الف

 آن؛ BCMSالوامات خود سازمان در مورد  -1

 الوامات این استاندارد؛ -2

 شود.خ  اجرا و نگهداری میبه نحو اثرب -ب

 برنامه )های( ممیزی 9-2-2

 زمان باید:سا

-ا که در آنردهی ریوی و گوارشها، الوامات طرحها، مسئولیترنامه )های( ممیوی شامل دفعات، شیوهب -الف

 وی، ایجاد ریورحهای قبلی باید در نظر گرفته شوند، ط)ها( اهمیت فرایندهای مربوطه و نیو نتایج ممیوی

 اجرا نماید و برقرار نگه دارد؛

 ا تعیین نماید؛رشموم هر ممیوی دامنهمعیارهای ممیوی و  -ب

طرفی و بی 1ها را به نحوی انجام دهد تا از عینیت داشتنممیوان را به نحوی انتخاب کند و ممیوی -پ

 .فرایند ممیوی اطمینان حاصل شود؛

 طالعات مدون را به عنوان شواهد اجرای برنامه )های( ممیوی و نتایج ممیوی حفظ نماید؛ا -ت

اسایی ع عدم انطباق شنبرای رف ،موردحاصل کند که هر اقدام اصالحی  زم بدون تأخیر بیاطمینان  -ث

 ها انجام شده است؛شده و علل آن

                                                 

 1- Objectivity 
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نجام ا تصدیویج اقدامات و گوارش نتا تصدیوگیری اقدامات ممیوی از جمله اطمینان حاصل کند که پی -ج

 است.شده

 بازنگری مدیریت 9-3

 کلیات 9-3-1

وم تا از تدا ریوی شده مورد بازنگری قرار دهدسازمان را در فواصل زمانی طرح BCMSباید  ارشدمدیریت 

 مناسب بودن، کفایت و اثربخشی آن اطمینان حاصل کند.

 دروندادهای بازنگری مدیریت 9-3-2

 بازنگری مدیریت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 ؛های قبلی مدیریتدر بازنگری شدهگیریوضعیت اقدامات تصمیم -الف

 ؛BCMSسازمانی مرتبط با برون وسازمانی تغییرات در مسائل درون -ب

 وارد زیر:ماز جمله شامل رَوَندها در  BCMSاطالعات در مورد عملکرد  -پ

 ها و اقدامات اصالحی؛انطباقعدم -1

 گیری نتایج ارزیابی؛پای  و اندازه -2

 نتایج ممیوی؛ -3

 های ذینفع؛بازخورد از طر  -ت

 مشی و اهدا ؛ازجمله خط BCMSات در نیاز به تغییر -ث

ند توامی BCMSی تواند برای بهبود عملکرد و اثربخشهای اجرایی و منابعی که در سازمان میروش -ج

 استفاده شود؛

 تحلیل تأثیر کسب و کار و ارزیابی ریسک؛عاتی از اطال -چ

 مراجعه شود(؛ 6-8کار )به زیربند  وهای تداوم کسب خروجیِ ارزیابیِ اسناد و قابلیت -ح

 اند؛ه نشدههای ریسک گذشته در حد کفایت به آن پرداختها یا مسائلی که در ارزیابیریسک -خ

 و اختال ت؛ 1هاحادثههای آموخته شده و اقدامات انجام شده در شبهدرس-د

 های بهبود مداوم.فرصت-ذ

                                                 

 1- Near misses 
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 بروندادهای بازنگری مدیریت 9-3-3

های بهبود مل تصمیمات و اقدامات مربو  به فرصتبروندادهای بازنگری مدیریت باید شا 9-3-3-1

 باشد:جهت بهبود کارایی و اثربخشی آن، از جمله موارد زیر  BCMSمداوم و هرگونه نیاز به تغییر در 

 ؛BCMSشموم تغییرات در دامنه -الف

ار و سب و کای تداوم کهحلها و راهتحلیل تأثیر کسب و کار، ارزیابی ریسک، استراتژیروز رسانی به -ب

 های تداوم کسب و کار؛طرح

ن است سازمانی که ممکرونبسازمانی و به مباحث درون واکن ها برای های اجرایی و کنترماصالح روش -پ

 تأثیر بگذارند؛ BCMSبر 

 گیری خواهد شد.اندازهها چگونه اثربخشی کنترم -ت

های مدیریت حفظ تایج بازنگریرا به عنوان شواهد مربو  به ن یسازمان باید اطالعات مدون 9-3-3-2

 نماید. سازمان باید:

 رسانی نماید؛های ذینفع مرتبط اطالعگری مدیریت را به طر نتایج بازن -الف

 قدامات مناسب مرتبط با آن نتایج را انجام دهد.ا -ب

 بهبود 10

 انطباق و اقدام اصالحیعدم    10-1

های مورد ی برای رسیدن به نتیجههای بهبود را تعیین کند و اقدامات ضرورسازمان باید فرصت 10-1-1

 خود را اجرا نماید.  BCMSنظر از 

 انطباقی بروز کند، سازمان باید:هرگاه عدم 10-1-2

 ب مورد:انطباق واکن  نشان دهد و برحسدر برابر عدم -الف

 برای کنترم و اصالح آن اقدام نماید؛ -1

 به تبعات آن بپردازد؛ -2

لت رای حذ  ع، نیاز به اقدام با درجای دیگری بروز نکندیکند انطباق مجدداً بروز نمنظور اینکه عدمبه -ب

 انطباق را از طریو موارد زیر ارزیابی نماید:)های( عدم

 انطباق؛بازنگری عدم -1

 انطباق؛تعیین علل عدم -2
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 ؛روز کندبتواند های مشابهی وجود دارد، یا به صورت بالقوه میانطباقتعیین اینکه آیا عدم -3

 مورد نیاز؛اجرای هر اقدام  -پ

 جام شده؛بازنگری اثربخشی هر اقدام اصالحی ان -ت

 ، در صورت ضرورت.BCMSایجاد تغییرات در  -ث

 های بروزیافته باشد.انطباقاقدامات اصالحی باید متناسب با تأثیرات عدم

 واهد مربو  به موارد زیر حفظ نماید:عنوان شسازمان باید اطالعات مدونی را به  10-1-3

 ها و هر اقدام بعدی انجام شده؛انطباقماهیت عدم -الف

 نتایج اقدامات اصالحی. -ب

 مداومبهبود     10-2

و کیفی  را بر اساس معیارهای کمی BCMSسازمان باید به طور مداوم مناسب بودن، کفایت و اثربخشی 

 بهبود بخشد.

خود، وجود دارد  BCMS هایی، مرتبط با کسب و کار یامنظور تعیین اینکه آیا نیازها یا فرصتسازمان باید به

های برونداد و نیو ها پرداخته شود، نتایج تحلیل و ارزیابیکه باید به عنوان جوئی از بهبود مداوم به آن

 بازنگری مدیریت را در نظر بگیرد.

-هد، برا جهت نائل شدن به بهبو ریوی و ارزیابی عملکرداز قبیل راهبری، طرح BCMSتواند فرایندهای سازمان می -یادآوری

 کار گیرد.
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