صورتجلسه هیاترییسه

کمیته فنی فناوری اطالعات
حاضرین:

محل جلسه :سازمان فناوری اطالعات

تاريخ1394/05/31 :

دبير جلسه :علی آذرکار

ساعت 15:00 :تا 18:00

 .1محمدرضا ميراسکندری (رييس)

 .6بيتا کيامهر (سازمان فناوری اطالعات)

 .2مرتضی مهدوی (نايبرييس)

 .7آقای روحبخش (شرکت زعيم ،مدعو)

 .3آزاده داننده (دبير)

 .8خانم آريا (سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران ،مدعو)

 .4علی آذرکار (سازمان نصر تهران)

 .9خانمها سينا و يحيايی (مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك ،مدعو)

 .5سحر ايزدپناه (سازمان فناوری اطالعات)
غایبین:

 .1سيمين قسمتی (سازمان فناوری اطالعات)

شماره جلسه:

23

دستورجلسه:

 .1انتخاب دبير برای دبيرخانه کميته فرعی 27

موضوعات

 .1اين جلسه ،بر اساس مصوبه جلسه قبلی هياترييسه به تاريخ  ،1394/05/17مشخصاً به انتخاب دبير کميته فرعی 27

مطرح شده:

اختصاص داده شد.
 .2آقای روحبخش از ساعت  ،15:15خانم آريا از ساعت  15:45و خانمها يحيايی و سينا از ساعت  ،16:15در جلسه به
منظور معرفی خود و شرکت/نهاد متبوع خود ،حضور داشتند.
 .3از همه داوطلبان ،سواالتی در خصوص سوابق و تجربه ،برنامهها و اهداف پيشنهادی آنها برای کميته فرعی 27
پرسيده شد.
 .4موارد مهمی که توسط آقای روحبخش (مدير بخش امنيت و رمز شرکت زعيم) بيان شد ،عبارت است از:
 شرکت دارای  1000پرسنل است.
 حدود  600نفر در بخش تحقيق و توسعه فعاليت دارند.
 شرکت در حوزه مخابرات و ارتباطات فعاليت گستردهای دارد.
 استفاده از استانداردها را برای توليد تجهيزات خود ،مهم و حياتی محسوب میکند.
 زعيم با سازندگان خارجی در ساخت تجهيزات مخابراتی رقابت میکند.
 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی ،يکی از مشتريان مهم اين شرکت است.
 اين شرکت تفاهمنامههايی با سازمان ملی استاندارد ايران دارد.
 خود ايشان حدود  7سال مدير کل ارتباطات راديويی (در سازمان تنظيم مقررات و ارتباط راديوويی) بووده و بوا
استانداردهای  ITUآشنايی دارند.
 ارتباطات خوبی با دانشگاهها داشته و میتوانند ارتباطاتی را هم با ساير ذینفعان برقرار کنند.
 .5در ادامه ،خانم آريا (عضو هياتمديره سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران و مسئول کميسيون افتا) ،موارد زير
را بيان کردند:
 سابقه آشنايی با استاندارد و پيادهسازی نظامهای مديريتی حوزه مديريت امنيت اطالعات را دارند.
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 با استانداردهای  BSIآشنا بوده و سابقه تدريس آنها را دارند.
 با استاندارد  BS17799و استانداردهای نسل بعدی آن (در نقش مشاور و مدرس و پيادهساز) آشنا هستند.
 با فرآيندهای سازمانی  ITUو  ISOدر مورد تدوين استانداردها ،آشنايی دارند.
 عالقه شخصی به موضوع استانداردها دارند.
 شرکت متبوع آنها دارنده گواهينامه  ISO/IEC 27001بوده و بخشی از سهام شرکت  QMSايتاليا را در اختيوار
دارد.
 از حيث کاری ،با سازمان و نهادهای ذینفع حوزه امنيت مانند بانكها و نظام مالی ،ارتباط خوبی دارند.
 به دليل حضور در سازمان نظام صنفی رايانهای ،ارتباط مناسب و نزديکوی بوا شورکتهوای فعوال در ايون حووزه
دارند.
 شرکت متبوع آنها امکان حمايت مالی از فعاليتهای کميته فرعی  27را دارد.
 مشخصاً درخواست دبيری کميته فرعی  27را دارند.
 برنامه پيشنهادی ايشان برای فعالسازی کميته فرعی  ،27شامل :برگزاری جلسات منظم ،تعيين نقشوهراه و تعيوين
خروجی های مورد انتظار به همراه زمان بندی ،پيشبرد اهداف کميته فرعی از طريوق درگيور کوردن دینفعوان ،و
پررنگ کردن نقش ايران در سازمان ايزو (کميته فنی  )JTC1است.
 .6خانمها يحيايی و سينا (مدير عامل مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك) به بيان نظرات و ديدگاههای خود پرداختند:
 شرکتهای ايزايران و صاايران از سهامداران عمده «مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك» هستند.
 فعاليتهای تدوين استاندارد را از سال  1376شروع کردهاند.
 مرکز حدود  330استاندارد را تدوين کرده است.
 مرکز پروژههای مشترک با سازمان فناوری اطالعات در خصوص تدوين استانداردها ،داشته است.
 در حوزه تدوين استانداردهای ملی مربوط به  PKIفعاليت داشته است.
 ايشان در کميتههای فنی  ،76 ،106 ،108و  ....فعاليت داشتهاند.
 ايشان عضو هيات اجرايی  INECهستند.
 تجربه بررسی استانداردها را با  INECدارند.
 امکان تامين مالی برای کمك هزينه افراد مشارکتکننده دارند.
( مرکز) ارتباط و مراوده مستقيم با  IECدارد.
( مرکز) تفاهمنامه همکاری با چند سازمان در خصوص تدوين استانداردها دارد.
 واحدی به عنوان تدوين استانداردها در ساختار مرکز وجود دارد.
 مرکز دارای  110پرسنل بوده که  90نفر آنها فنی هستند.
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 ايشان به عنوان نماينده «مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك» ،تقاضای دبيری (کميته فرعی  27را) دارند.
 امکانات الزم برای برگزاری جلسات و حمايتهای مالی را دارند.
 ارتباطات مناسبی با سازمانها و نهادهای باالدستی (وزارتخانهها ،سازمان نظوام صونفی رايانوهای ،سوازمان تنظويم
مقررات و ارتباطات راديويی ،مرکز راهبردی افتا ،و  )...دارند.
 رئوس برنامه پيشنهادی برای فعالسازی مجدد کميته فرعی  ،27عبارت است از :مرور فعاليتهوای انجوام شوده،
شناسايی ذینفعان ،فعال کردن نقش اعضای هياترئيسه ،و تدوين معيارهای ارزيابی برای بررسی کارها.
 .7پس از اتمام مصاحبهها ،نقطهنظرات جمعبندی شد.
تصمیمات

 .1در ابتدای جمعبندی ،خانم داننده پيشنهاد کردند که روش انتخاب و تصميمگيری مبتنی بر اجماع باشد .امّا از آنجا

اتخاذشده:

که اجماع حاصل نشد ،تصميمگيری منوط به رایگيری شد.
 .2جمعبندی و امتيازدهی به داوطلبين ،بر اساس معيارهای زير انجام شد:
 سابقه و تجربه
 ساختار
 نحوه تعامل
 هزينهکرد و تامين منابع مالی
 برنامه پيشنهادی
 .3بر اساس جمعبندی ،ساختار کميته فرعی به شرح زير مشخص شد:
 رئيس :آقای روحبخش (شرکت زعيم)
 نايبرئيس :خانم آريا (سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران)
 دبير :خانم سينا (مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك)
 .4با عنايت به اينکه خانم آريا درخواست دبيری داشتند ،مقرر شد موضوع نايبرئيسی با ايشان مطرح شود .در
صورت موافقت خانم آريا ،ساختار نهايی اعالم خواهد شد( .رئيس)
 .5مقرر شد هماهنگی الزم با هياترئيسه کميته فرعی  ،27برای فعالسازی آن انجام شود.

امضای حاضرین:

صفحه  3از 3

