سازمان نقشه ربداری کشور
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سازمان نقشه برداری کشور عهده دار راهبری و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با نقشه برداری و تهیه اطالعات مکانی می باشد که با عنایت به
برخی از نقاط قوت خود مبنی بر ایجاد نرم افزارهای تخصصی ضروری و به روزرسانی شده ،وابستگی غیرقابل انکاری به حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات سازمان دارد  .با توجه به اهمیت نقش حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب و کار سازمان و ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان
و ذینفعان و نیز در جهت دستیابی به چشم انداز در افق  ،1404ارتقاء سطح امنیت دارایی های اطالعاتی حوزه فناوری اطالعات و صیانت از
محرمانگی ،دسترسپذیری و صحت اطالعات آن ها ،اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .از اینرو ،سازمان نقشه برداری کشور در راستای پیروی از
سیاستهای کلی نظام در امور افتا ،قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث مجازی ،اقدام به طراحی
و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر مبنای استاندارد  ISO/IEC27001:2013در محدوده حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت
الزامات قانونی و مقرارتی نهادهای متولی امنیت اطالعات با رئوس اهداف ذیل نموده است.


ایجاد ساختار تشکیالت کمیته امنیت اطالعات



شناسایی دقیق و متناسب معیارهای ارزیابی ریسک و پیامدهای مخاطرات



شناسایی ،تحلیل و ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعات



مدیریت و کاهش مخاطرات دارایی های اطالعاتی با انتخاب مناسب کنترل های امنیتی



بهبود ،تقویت و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات جهت پیشگیری از مخاطرات امنیت اطالعات



مدیریت تغییرات و حوادث مرتبط با فناوری اطالعات



آگاهی رسانی ،آموزش و ارتقاء فرهنگ سازمانی در حوزه امنیت اطالعات



پیشبرد اقدامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات در جهت برنامه ریزی استراتژیک سازمان

اینجانب ضمن اعالم اعتقاد و پایبندی به اهدف بیان شده در این خط مشی ،کمیته امنیت اطالعات را به عنوان مسئول استقرار سیستم مدیریت
امنیت اطالعات اعالم نموده و از کلیه همکاران انتظار دارم ضمن تالش در فراگیری ،شناسایی و اجرای کامل الزامات و نیازمندی های سیستم
مدیریت امنیت اطالعات ،نسبت به دستیابی به اهداف آن و بهبود مستمر همت گمارند.
مفاد این خط مشی و میزان دستیابی به اهداف آن به صورت سالیانه مورد بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت.

علی جاویدانه
سرپرست سازمان

