روش سنجص ریسک عملیاتی:
بش اسبس بخطٌبهِ ببًک هشکضی گبم ًخست دس هذیشیت هؤثش سیسک ػولیبتی ،ضٌبسبیی دلیك سیسکّبی ػولیابتی
هَجَد دس توبهی سطَح ببًک ،فشآیٌذّب ،فؼبلیت ّب ٍ هحػَالت آى است .دس ضٌبسبیی سیسک ّبی هضبَس ،بِ ػَاها
داخلی ٍ خبسجی هبًٌذ سبختبس کبسی ،سبختبس هذیشیت ،فشٌّا

سیساک ،ضایَُ هاذیشیت هٌاببغ اًسابًی ،تغییاشات

سبصهبًی ،هیضاى جببجبیی کبسکٌبى ،اسائِ هحػَالت جذیذ ،هَلؼیت سلببتی ،تحَالت فاي آٍسی ٍ  ...تَجاِ های ضاَد.
ابضاسّبی هٌبسب بشای ضٌبسبیی ،اسصیببی ٍ اًذاصُ گیشی سیسک ػولیبتی ببیذ بب هبّیت ،حیطِ کبسی ػولیبت ٍ هیاضاى
سیسکپزیشی ببًک سبصگبس ببضذ .بب تَجِ بِ هفبد بخطٌبهِ  ،ببًک گشدضگشی بب استفبدُ اص دٍ سٍیکشد بِطَس هاَاصی
سیسکّبی ػولیبتی خَد سا هَسد سٌجص ٍ اسصیببی لشاس هیدّذ:
 -1ایجاد پایگاه داده
سٍیکشد گشدآٍسی سٍیذادّبی سیسک ػولیبتی ،ثبت آى ّب دس دادُ ّب ٍ اًجبم تجضیِ ٍ تحلی ّبی آهبسی بِ ػٌَاى گابم
ًخست بشای اًذاصُ گیشی ایي سیسک هذًظش لشاس دادُ ضذُ است .هضیت ایي سٍیکشد ایي است کِ حتای چٌبًچاِ ،دس
هشحلِ اٍل اًذاصُ گیشی هیضاى سیسک ػولیبتی بِ دالی یبد ضذُ دس فَق اهکبىپزیش ًببضذ ،گشدآٍسی ٍ اًببضات ایاي
اطالػبت هیتَاًذ بِ ضٌبسبیی صٍدٌّگبم ًمبط آسیبپزیش ببًک ٍ سفغ بِ هَلغ ًبسسبییّب کوک کٌذ. .بِ کواک ایاي
ببًک اطالػبتی فشاٍاًی ٍ ضذت سیسک ػولیبتی ٍاحذّبی هختلف کبسی هطخع هی ضاَد.ػاالٍُ باشایي،ایي اهکابى
فشاّن هیضَد دسغَست ػذم تغییش لبب هالحظِ ػَاه هحیطی ،سیسکّبی ػولیبتی کِ دس آیٌذُ هوکي اسات باِ
ٍلَع پیًَذًذ ،بشآٍسد ضًَذ.دادُّبی ایي پبیگبُ هَاسد صیش سا دس بش هیگیشًذ:
اًَاع صیبى ّب ،ػل  ،تأثیش ٍ اسصش صیبى ،سطح سیسک بب تَجِ بِ احتوبل ٍلَع ٍ فشاٍاًی ٍ ضاذت آىٍ ،احاذ
کبسی هسئَل،
-2استفاده اس روش خود ارسیابی
ضبه دسیبفت ٍ گشدآٍسی ًمطِ ًظشات کبسکٌبى ٍ ٍاحذّبی هختلف دسخػَظ اًَاع سیسک ّبی ػولیابتی بابلمَُ ٍ
هَجَد ری سبط دس ببًک بب استفبدُ اص پشسص ًبهِ ،تطکی گشٍُ ّبی کبسی بشای ضٌبسبیی سیسک ّبی ػولیبتی ببلمَُ
ٍ هَجَد دس هحػَالت ،فؼبلیتّب ،فشآیٌذّب ٍ سیستنّب ،اًجبم هػبحبِ بب افشاد ٍ ٍاحذّبی ریسبط بِ هٌظَس تکوی
ًمطِ ًظشات جوغآٍسیضذُ دس سابطِ بب اًَاع سیسکّبی ػولیبتی ببلمَُ ٍ هَجَد اثشگزاس بش ببًک.ایي الذام دس سابطِ

بب ٍاحذ في آٍسی اطالػبت ٍاستببطبت اًجبم ٍ پس اص تْیِ گضاسش ٍ اسائاِ آى دس کویتاِ ػابلی هاذیشیت سیساک دس
ًْبیت ّیبت هذیشُ هحتشم ببًک ،پیطٌْبد کویتِ هبٌی بش تذٍیي بشًبهِ جبهغ في آٍسی اطالػبت ٍاستببطبت ICT
 Master Planسا هَسد تػَیب لشاس داد.
دس سابطِ بب ضٌبسبیی ًبسسبیی ّبی هَجَد دس حَصُ هٌببغ اًسبًی ّن ًطست ّبی هطتشکی بب هسئَالى آى ٍاحذ
اًجبم ضذً.تیجِ بِ غَست گضاسضی بشای هذیشاى اسضذ ببًک اسسبل ضذُ است.
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