نام سند:

فرم گزارش رخداد

کد سند:

FO-MCICERT-01/00

اطالعات گزارش دهنده
نام و نام خانوادگی:
سمت:
آدرس پستی:
کد پستی:
موبایل:

تاریخ____/__/__ :
پیوست:

سازمان /اداره:
ایمیل:
تلفن:
فکس:

اطالعات رخداد
عنوان رخداد (*):
زمان گزارش رخداد (*):
محدودیت انتشار (*) ☐ :عمومی
وضعیت (*)
در حال وقوع

☐

☐ افرادی که نیاز دارند

☐ خصوصی

به وقوع پیوسته (غیرفعال)

☐ پیشفرض
☐

☐ نامشخص

وقوع مجدد رخداد حل نشده

☐

اطالعات زمانی
زمان شروع رخداد:
زمان خاتمه رخداد:
زمان تشخیص رخداد (*):
نوع رخداد (*)
ممانعت از سرویس
فعالیتهای غیرقانونی
جمعآوری اطالعات
تخطی از خطمشی

☐
☐
☐
☐

اطالعات به مخاطره افتاده
نفوذ داخلی
بدافزار
سایر

☐
☐
☐
☐

داراییهای به مخاطره افتاده
نفوذ خارجی
ایمیل

☐
☐
☐

سطح تاثیر
سرویس /سامانه تحت تاثیر (*):
تعداد تقریبی کاربران تحت تاثیر (*):
فوریت (*)
آیا اطالعات طبقهبندی شده تحت تاثیر قرار گرفته است؟
آیا رخداد در حال گسترش میباشد؟

بلی ☐

بلی ☐

خیر ☐

خیر ☐

اطالعات تکمیلی رخداد (*)
شرح رخداد سختافزاری:

صفحه  1از 3

توزیع نسخ :رئیس مرکز  ،MCI-CERTاداره کل ایمنی شبکه ،گروه دریافت و تریاژ ،گروه
مستندسازی و انتشار اطالعات

طبقهبندی مدرک :محرمانه

نحوه تبادل :الکترونیکی یا کاغذی

نام سند:

فرم گزارش رخداد

کد سند:

FO-MCICERT-01/00

تاریخ____/__/__ :
پیوست:

شرح رخداد سختافزاری:

شرح رخداد نرمافزاری:

شرح رخداد فرآیندی:

نحوه تشخیص رخداد (*):

صفحه  2از 3

توزیع نسخ :رئیس مرکز  ،MCI-CERTاداره کل ایمنی شبکه ،گروه دریافت و تریاژ ،گروه
مستندسازی و انتشار اطالعات

طبقهبندی مدرک :محرمانه

نحوه تبادل :الکترونیکی یا کاغذی

نام سند:

فرم گزارش رخداد

کد سند:

FO-MCICERT-01/00

تاریخ____/__/__ :
پیوست:

اطالعات سیستمهای تحت تاثیر (هدف)
نام میزبان یا آدرسهای :)*( IP

کارکرد سیستم (*):

سیستم عامل (*):

سایر توضیحات:

اطالعات منشاء رخداد
نام میزبان یا آدرسهای :IP

سایر توضیحات:

توزیع نسخ :رئیس مرکز  ،MCI-CERTاداره کل ایمنی شبکه ،گروه دریافت و تریاژ ،گروه
مستندسازی و انتشار اطالعات

طبقهبندی مدرک :محرمانه

نحوه تبادل :الکترونیکی یا کاغذی

صفحه  3از 3

گزارشدهنده رخداد
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

