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 2019چارچوب کوبیت    

 

 طااحا  ساازمای  اطالعاا  فنااور  ماییایت وحاکمیات  از حمایات بااا  کا  اسات چاارچوب کوبیت 

 هاا  گااوه با  ، خاود ییازهاا  داد  قااار باا هاا ساازما  تاا کنای ما  کما موضاو    این. است شیه

 باا اینکا  جاا  با  مشاال  بقیا  باا IT باا همکاار  در همچناین ساازما  این. دهنی ارای  ذینفعا  مختلف

 ، البتا . کنای ما  کما  خاود اهایا  با  دساتیاب  در ساازمایها با  ، کنای رفتار جیاگای  یهاد ی  عنوا 

 تاا یوشات  را A - Z خاود مقالا  هاا   از دیگاا یکا  مان ، بناابااین. دارد وجاود ایان از بای  دیگاا  چیز

. دهای ارائا  اسات مان COBIT 101 قبلا مقالا   درماورد COBIT ماورد در آیچا  از باایی  ساح  بین 

 و COBIT 5 2012 باین اساسا  تغییااا  کا  بینیازیای یگااه  COBIT 2019 مان مقالا   آخااین با  لحفااً

 کنی م  باجست  را یافت  بهبود و جییی یسخ 

 (ذینفعا  ییازها ) تحلی  و تجزی 

 

 بیاینای کا  اسات ایان شاام  ذینفعاا  تحلیا  و تجزیا  ایان. هستنی COBIT شاو  یقح  همیش  ذینفعا 

 .باسنیخواهنی م  چ  و خواهنی م  را چیزهای  چ  ، هستنی کسای  چ  آیها

 

 لالبااً هاا خواسات  - شاوی  قائا  تماایز خاود هاا  خواسات  و ییازهاا باین آ  از پا  کا  اسات مه  این

 بایای کا  هساتنی الزاماات  ییازهاا کا  حاال  در ، ییساتنی پاییا امکا  راحت  ب  ک  هستنی "بود  خوب"

 دارد وجود سازمایها دلی  همین ب  ، COBIT گفت  ب  ک  ، شویی باآورده ذینفعا  ارزش تأمین باا 

 ((BSC) متواز  اعتبار   کار 

 

 هاا ساازما  تاا گیااد ما  قااار اساتفاده ماورد تجاار  در کا  سالهاست متعادل اعتبار   کار  سیست 

 کااد  بااآورده بااا  آیهاا کا  کننای حاصا  اطمیناا  و کننای کم  خود عملیات  ها  فعالیت ردیاب  ب 

 IT بخا  با  را متاواز  امتیااز  کاار  سیسات  COBIT. کننای ما  تاالش شاکت اهیا  و رسالت ، دیی

 .کنی هماهنگ شغل  ییازها  با را IT اهیا  بتوایی تا دهی م 

 

 :است بعی چهار شام  خود متعادل  اعتبار کار 

 

 (رسایی؟ م بودج  شیه  سود ب خودرا  و کنی م  کار خود بودج یاتوج  ب   سازما  آیا) مال     
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 (دارد؟ دوست مشتا  ک  است محصویت /  خیما  دهنیه ارائ  سازمای  آیا) مشتا     

 شایه بهینا  کارآمای صاور  با  ساازما  خایما  خایما  ارائا  منظور ب  فااینیها هم  آیا) داخل     

 (ایی؟

 (است؟ پیشافت حال در میاوم طور ب  سازما  آیا) رشی و یادگیا     

 

 هاا اهایا  آیاا اینکا  جزئیاا  و شاود ما  تقسای  متاواز   اعتباار کاار  بعای چهار ب  COBIT اهیا 

 ریسا  سااز  بهینا  ، مزایاا تقسای : اسات COBIT حکماایا  اهایا  بااا  ثایویا  یا اصل  اهیا  از ی 

 (.بعی هم  این مورد در بیشتا جزئیا ) منابع ساز  بهین  و

 تنظی  قاب 

 

COBIT ، در آ  از بیشتا حت  و COBIT 2019 ،  توایای ما  کا  اسات معنا  بایا  ایان - اسات تنظای  قاب 

 .گیاد قاار استفاده مورد آ  صنعت یا اییازه از یظا صا  سازمای  ها توسط

 

COBIT 2019 شاما ساازما  ییازهاا  باا چاارچوب تاااز  ها  با  کا  کنای م  معاف  را جییی عنصا دو 

 :کنی م  کم 

 

 ماورد در بیشاتا و ، شاییی ما  خوایایه کننایه فعاال عناوا  با  2012 ساال در قابالً کا ) های  مؤلف     

 باشی "عموم  ایوا " یا عموم  توایی م  ک  - (E یام  در اختصار ب  آیها

 ، DevOps ، اطالعااا  امنیاات مایناای خااا  زمیناا  یااا هاای  یاا  باااا  اینجااا در - متماکااز مناااط     

 است شیه تنظی  مناسب ریس  و   متوسط و کوچ  شاکتها 

 کنی م  مه  سایاین ب  یسبت را مییایت  و مییایت  اهیا  از باخ  اینها - طااح  عوام     

 

 ایان از یا  هاا ماورد در بیشاتا  اطالعاا  تواییای ما  (LINK) شای ذکاا قابالً کا  مقال  ها  مان  در

 .بخواییی موارد



 2019چارچوب کوبیت    

 

 دیر اییاز پ 

 

COBIT  در خحااا  کااه  و هاا ساازما  ساازگار  مورد در چیز هم IT ما  خاود یوبا  با  کا  اسات 

 یا  معاا  در گاافتن قااار ، مثاال عناوا  با . کنای کما  کااد  ایایاز پ  باا  ها سازما  ب  توایی

 - اعتباار باا چا  و ماال  یظاا از چا  - را ا  یاخواسات  و گااا  بسایار اقتصااد  یتیج  توایی م  خا  خحا

 .باشی داشت  دیبال ب 

 

 کاار  ماینای) کاامل  روشاها  از و شاود تبایی  اهایا  با  ذینفعاا  ییازهاا  تا کنی م  کم  همچنین

 عملیاات  فعالیتهاا  کا  شاود حاصا  اطمیناا  تاا کنای ما  اساتفاده( شای ذکا بای در ک  متواز اعتبار  

 موجااب ماای  طاویی  در ییااز ایان. تجااار  دیایگاه بااا محااب  و( عملکاااد یظاا از) هسااتنی مسایا در

 با  ارزشا  های  کا  تلفیقا  فاآینایها  یاا هاا فعالیات در پاول زیااا شاود ما  دیر در جاوی  صاف 

 .رود م  هیر دهنی یم  سازما 

 ها مؤلف  و ها کننیه فعال

 

 بااا  - بیاییای COBIT 5 در فعاال عاما  عناوا  با  را آیهاا اسات ممکان - COBIT 2019 هاا  مؤلفا  در

 اهایا  توساط مؤلفا  هاا های . موفقیات باا ساازمای  IT ماییایت و موفقیت با سازما  ی  ب  کم 

 ماورد در مان. )اسات شایه تعایاف های  آبشاار فاآینای یا  از بخشا  عناوا  ب  سازما  تااز  ه 

 (.روم م  بیشتا  جزئیا  ب  پایین ب  بای از رویکاد: باا  T یام  زیا موضو  این

 

 :دارد وجود جزء هفت COBIT در

 

 ها روی  و ها سیاست ، اصول    

 مااح     

 اطالعا     

 سازمای  ساختارها     
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 رفتار و اخالق ، فاهنگ    

 ها شایستگ  و ها مهار  ، افااد    

 .کارباد  ها  بایام  و ها زیاساخت ، خیما     

 

 ایایاز چشا  باا اطالعاا  فنااور  کا  شاود حاصا  اطمیناا  تاا کننای ما  کاار ها  باا مؤلف  هفت این

 .دارد محابقت سازما 

 چارچوب همکار  قابلیت

 

 ماینای صانعت اساتاییاردها  و چارچوبهاا ساایا باا خاوب  با  کا  است این COBIT باا  اساس  اص  ی 

ISO ، ITIL و TOGAF شود م  ادلام. 

 

 ماورد ها  کناار در بایای آیهاا ، عاو  در. ییسات دیگاا چارچوبهاا  از اساتفاده دیباال با  ، آ  از مهمتا

 از تاا کنای ما  کما  مؤسساا  با  همچناین COBIT. باسانی محلاوب یتاای  با  تا گیایی قاار استفاده

 اساتفاده مها  چاارچوب یا  عناوا  با  آ  از - کننای اساتفاده هساتنی موجاود قب  از ک  های  چارچوب

 .کنیی

 مییایت و مییایت

 

 اطالعااا  فناااور  مااییایت و حاکمیاات مااورد در سااازمایها باا  راهنمااای  ارائاا  COBIT اصاال  هاای 

 .است سازمای 

 

COBIT جنبا . کنای ما  رفتاار آیهاا باا دلیا  هماین با  و بینی م  جیاگای  مناط  عنوا  ب  را ها رشت  این 

. دهنای کااه  را IT با  ماباو  خحااا  و باشانی ساازگار تاا کنای م  کم  سازمایها ب  COBIT حکومت

 شایه ارائا  جهات باا محااب  فعالیتهاا باا یظاار  و اداره ، سااخت ، ریاز  بایام  ب  مییایت آ  از پ 

 .است ییاز سازما  اهیا  در موفقیت ب  رسیی  باا  دولت سو  از
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 یگاش کل  

 

 ما  ممکان را ساازمای  اطالعاا  فنااور  ماییایت و ماییایت بااا  جاامع رویکااد یا  چارچوب این

 اهایا  با  را IT اهایا  تاا کنای ما  کما ( کاادم اشااره آ  ب  ییز قبالً ک ) متواز   اعتبار کار . کنی

 .دهی م  یشا  را COBIT حاکمیت  اهیا  با آیها ارتبا  یحوه و کنیی تاسی  سازما 

 

 اطالعاا  فنااور  و ساازما  باین رواباط ، تجاار  باا IT ادلاام معناا  با  ، جامع رویکاد این از استفاده با

 شاود رفتاار جیاگایا  یهااد یا  عناوا  با  اینکا  جاا  با  اطالعاا  فناور  و. یابی بهبود بسیار توایی م 

 .شود م  تجار  از بخش 

 همکار  و تعام 

 

 بخاا  در ، آ  عمااوم  شاااکتها  از هاای  دو و ، COBIT عمااوم  اطالعااا  فناااور  اهاایا  از مااورد دو

 .گیایی م  قاار متعادل امتیاز  کار  در "رشی و یادگیا "

 

 و اطالعااا  فناااور  متخصصااا  بااین همکااار  و تعاماا  تشااوی  از هاای  COBIT ، منظااور ایاان باااا 

 .است پیشافت در مستما موفقیت باا  آموزش  محیط ی  ایجاد باا  تجار 

 جارگو  بیو 

 

COBIT  بیگایا  کا  جاا  با  توایای ما  چاارچوب ایان کا  ا  گویا  با  کنای ما  تشوی  را فن  لیا زبا 

 اطالعاا  فنااور  ادلاام با  ایان. دهای جلاوه جایاب تجاار  یا  عنوا  ب  را تجار  ، IT از خارج کاد 

 .کنی م  یار  ، کنی استفاده آ  از دارد قصی COBIT ک  کل  رویکا  با و کنی م  کم  مشال  در

 

 .شود تلق  تجار  و IT بین شکا  بین شکا  ب  توایی م  COBIT تاتیب بیین

 کلیی  مفاهی 
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COBIT  با  ماباو  کا  چیاز  هاا و اسات کلیای  مفااهی  از تعایاد  با مبتن COBIT از حایاق  باشای 

 :شود م  یاش  موارد این از یک 

 

 و اطالعاا  بااا  حاکمیات سیسات  اصال  الزاماا " عناوا  با  اینهاا و ، دارد وجود اص  ش  - اصول    

 .شویی م  توصیف "سازمای  فناور 

 در بیشاتا اطالعاا  بااا  لحفااً) شاویی ما  تقسای  حاوزه پان  با  اینها - مییایت  و مییایت  اهیا     

 (کنیی مااجع  P یام  ب  اینها مورد

 ییازهااا  بااا اطالعااا  فناااور  و شاااکت اهاایا  کاا  ایاان از اطمینااا  باااا  راهاا  - اهاایا  آبشااار    

 (کنیی مااجع  این مورد در بیشتا اطالعا  ب  یام  این زیا در لحفاً) دارد محابقت ذینفعا 

 هاا کننایه فعاال: اسات شایه محاا  E یاما  زیاا در کا  هماایحور - حاکمیت  سیست  ی  ها  مؤلف     

 ها مؤلف  و

 باشی باز میل ی  COBIT شود م  باعث این و ، است یامحیود تقایباً این - متماکز مناط     

 تاأثیا شااکت یا  حاکمیات سیسات  کااد  خیاا  در مختلفا  طااق با " ایان - طااح  فاکتورها     

 ".گیارد م 

 

 اطالعاا  فنااور  موفا  ماییایت و ماییایت و هساتنی COBIT 2019 اساا  و پایا  کلیی  مفاهی  این

 .کننی م  هیایت شما سازما  در را

 مقارا  و قایو 

 

. باشای داشات  قااار آ  صایر در و باشای کننایه گای  و مها  بسایار توایای ما  مقاارا  و قایو  دییا 

 .کنی تغییا سایع خیل  توایی م  چیز هم  ، اطالعا  فناور  دییا  ماینی درست
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COBIT  اساتاییاردها  باا را خاود زیااا باشانی ساازگار یظاا ایان از تاا کنای کما  ساازمایها ب  توایی م 

 هاا  یاما  توافا  و مقاارا  ، قاوایین با  همچناین قاایو  ایان. کنی م  هماهنگ شیه پییافت  حاکمیت

 .کنی م  کم  ایحباق باا  داخل  ها  سیاست توسع  ب  و کنی م  یگاه قاارداد 

 بادار  یقش 

 

 محصاوی  از باادار  یقشا  زیااا باشای  ارتباا  در COBIT باا تاوایی  ما  کا  است کلم  ی  قحعاً این

 :زمین  چنیین در

 

 شویی م  تاسی  متواز  امتیاز  کار  در حاکمیت  اهیا  ب  اهیا     

 شود م  تاسی  سازمای  اهیا  ب  سهامیارا  ییازها     

 کناار در موفقیات با  دساتیاب  بااا  و کااد تاسای  چارچوبهاا ساایا در تاوا  ما  را COBIT چارچوب    

 .کادیی کار ه 

 

 COBIT 2019 در جیییموضوعا  

 

COBIT 2019 آ  در شاایه روز باا  و یافتاا  تغییااا ، جییاای عنصااا تعاایاد . شاای منتشااا 2018 یااوامبا در 

 ذکاا قابا  یکتا . کاادم اشااره طااحا  فاکتورهاا  و تماکاز منااط  ، هاا مؤلفا  ب  قبالً من. دارد وجود

 شاما ساازما  ماییایت و ماییایت سیسات  گویای ما  کا  است COBIT (CPM) عملکاد مییایت دیگا

 .کننی م  کار خوب  ب  ها مؤلف  هم  عالوه ب 

 بادار  یقش 

 

 محصاوی  از باادار  یقشا  زیااا باشای  ارتباا  در COBIT باا تاوایی  ما  کا  است کلم  ی  قحعاً این

 :زمین  چنیین در
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 شویی م  تاسی  متواز  امتیاز  کار  در حاکمیت  اهیا  ب  اهیا     

 شود م  تاسی  شاکت اهیا  ب  سهامیارا  ییازها     

 کناار در موفقیات با  دساتیاب  بااا  و کااد تاسای  چارچوبهاا ساایا در تاوا  ما  را COBIT چارچوب    

 .کادیی کار ه 

 

 COBIT 2019 در جیییموضو  

 

COBIT 2019 آ  در شاایه روز باا  و یافتاا  تغییااا ، جییاای عنصااا تعاایاد . شاای منتشااا 2018 یااوامبا در 

 ذکاا قابا  یکتا . کاادم اشااره طااحا  فاکتورهاا  و تماکاز منااط  ، هاا مؤلفا  ب  قبالً من. دارد وجود

 شاما ساازما  ماییایت و ماییایت سیسات  گویای ما  کا  است COBIT (CPM) عملکاد مییایت دیگا

 .کننی م  کار خوب  ب  ها مؤلف  هم  عالوه ب 

 (منابع و خحا) ساز  بهین 

 

 :است عنصا س  شام  ک  ، "آفاین  ارزش": است زیا شا  ب  COBIT مییایت اصل  هی 

 

 تولیای ، فنااور  در تغییاا ایجااد در گایار  ساامای  بااا  معتباا دلیا  تنهاا" ، قول یق  - مزایا تحق     

 .است عنصا این توصیف باا  خوب  مکا  ، "است منافع

 معناا  با  ریسا  سااز  بهینا . خاوب یاو  و بای یاو  ، دارد وجاود خحا یو  دو - ریس  ساز  بهین     

 ما  کا  اسات خاوب خحااا  از دسات  آ  دیباال با  فعاییا  و امکاا  حای تاا بای خحاهاا  از اجتناب

 .پادازیی

 ساازما  اهایا  تحقا  بااا  صاحیح  مناابع دارا  IT کا  کنای ما  تضامین ایان - منابع ساز  بهین     

 ایان سااز  بهینا  باا ماکاز ایان. شاود ما  ییاز مختلاف فاآینایها  و افااد ، فناور  شام  این و است

 منااابع وجااود باایو  و. اساات متماکااز اطالعااا  فناااور  خاایما  ماایاوم و کارآماای ارائاا  باااا  منااابع

 روحیا  با  و کننای رهاا را کننایگا  مصاا  ، دهنای هایر را پاول تواینای م  ها سازما  ، موجود مناسب

 .باساینی آسیب کارکنا 
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 بهینا  ارزش کا  ا  گویا  با  اسات ممکان یحاو بهتااین با  تعاادل چگویگ  باا  تالش در چارچوب این

 یاما  با  ، ارزش ایجااد ماورد در بیشاتا جزئیاا  بااا  لحفااً) شاود داده تحویا  ذینفعا  از گاوه ها ب 

R  کنیی مااجع). 

 هیفمنی ها  دامن 

 

 بااین (COBIT 5 در 37 از) آ  فاآیناای 40 ، گاایارد ماا  فاااق مااییایت و دولاات بااین COBIT کاا  آیجااا از

 (.یامنی م  COBIT هست  میل را آ  کل  طور ب  و) شود م  تقسی  بخ  دو این

 

 :است دیگا حوزه چهار دارا  مییایت حوزه و دارد دامن  ی  مییایت حوزه

 

 حاکمیت: 1 منحق 

 

 ما  تضامین دولات": داشات اظهاار COBIT ، اسات (EDM) مااییتور و مساتقی  ، ارزیااب  حکماایا  حوزه

 تعیاین. شاویی ما  محقا  ذینفعاا  هاا  گزینا  و شااایط ، ییازهاا ارزیااب  باا شااکت اهایا  ک  کنی

 باابااا در پیشااافت و ایحباااق ، عملکاااد بااا یظااار  و گیااا   تصاامی  و بناای  اولویاات طایاا  از جهاات

 ." شیه تواف  اهیا  و جهت

 

 مییایت: 2 منحق 

 

 با  فنااور  و اطالعاا  از اساتفاده سااز  بهینا  منظاور با  (APO) ساازماییه  و ریاز  بایام  ، تااز    

 فنااور  سااخت یحاوه همچناین. رسای ما  یظاا با  ، ساازما  اهایا  در موفقیات ب  دستیاب  منظور

 دهی م  یشا  را منافع تحق  ب  دستیاب  باا  اطالعا 

 فناااور  باا  دسااتیاب  ، اطالعااا  فناااور  ییازهااا  ارزیاااب  شااام  (BAI) اجاااا  و دسااتیاب  ، ساااخت    

 آ  اجاا  و مناسب
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 و هاا بایاما  از اساتفاده جملا  از اطالعاا  فنااور  ارائا  دیباال با  (DSS) پشاتیبای  و ساوی  ، ارائ     

 باشی م  آیها یتای 

 بارسا  را شااکت ییازهاا  ، کنای ما  کما  ساازما  اساتااتی  باا (MEA) ارزیاب  و ارزیاب  ، ماییتور    

 کااامالً و داده محابقاات را خااود اهاایا  آیااا - کناای ماا  بارساا  را IT تنظاای  فعلاا  عملکاااد و کاااده

 است؟ سازگار

 کیفیت با اطالعا 

 

COBIT  دارد ییااز فنااور  با  خاود اطالعاا  تحویا  و یگهایار  بااا  کا  سازمای  ها توسط توایی م ، 

 ، بااود  سااازگار از اطمینااا  باااا  سااازمای  اطالعااا  هااا  سیساات  مااورد در راهنمااای  ایاان. رود بکااار

 ، درک بااا  ییااز ماورد اطالعاا  COBIT ، بعاالوه. کنای ما  فاااه  آیهاا بود  اعتماد قاب  و بود  ایمن

 .دهی م  قاار مشال  اختیار در را IT زیاساختها  و فااینیها مییایت و استفاده

 تجار  منافع تحق 

 

ISACA ابتکاارا  از ییما  از کمتاا کا  ایای کااده گازارش شااکتها اکثاا... ": ک  است داشت  اظهار IT در 

 ، اسات بااوریکادی  پاول رفات هایر یا  ایان ".دهنای ما  ارائا  را ایتظاار ماورد تجاار  مزایا  واقع

 گافتااار  ایاان از جلااوگیا  باااا  را COBIT مزایااا  تحقاا  فاآیناای کاا  دارد را آ  ارزش بنااابااین

 .بشناسیی

 

 مثاال عناوا  با  ،( باشای IT خایما  با  متکا  کا  بخا  هاا صاااحت با  یاا) کنیای م  کار IT در اگا

 پیایا ، اسات شایه یصاب و خایایار  جهاا  در موجاود هاا  وعایه تماام باا کا  را فناور  از محصول 

 یخواهیای تحویا  ، رفات ما  ایتظاار کا  را آیچا . یابای یما  یتیجا  این کاد  پییا باا  فقط ، ایی کاده

 ما  کما  ساازمایها با  COBIT کا  اسات چیاز  هماا  ایان و است تجار  منافع تحق  از هی  این. داد

 .محلوب یتای  ب  دستیاب  باا  اطالعا  فناور  از استفاده: دهنی ایجام تا کنی

 دیجیتال  تحول باا  حاکمیت سیست ( الف
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. دهای ما  تغییاا را مشاال  کاار یحاوه دیجیتاال تحاول کا  دهای م  تشخیص COBIT 2019 شیه روز ب 

 یااا ، گااافتن یادیاایه ، تفااوی " سااازما  یاا  مااییاه هیئاات ییساات یزم دیگااا کاا  کناای ماا  توصاای 

 فنااور  و اطالعاا ". بگیااد عهایه با  را "فنااور  با  ماباو  ها  گیا  تصمی  و اطالعا  از جلوگیا 

 با  ییااز ارشای ماییاا  و حاکما  هاا  هیئات بناابااین ، هساتنی دیجیتاال دییاا  در اصال  هاا  عام 

 .است رشی ب  رو شی  دیجیتال  ب  آفاین  ارزش اتکا  ک  همچنا . داریی یزدی  همکار 

 پایین ب  بای رویکاد

 

 اهایا  کنای ما  کما  ساازمایها با  کا  اسات پاایین ب  بای از رویکاد ی  COBIT اهیا  آبشار مفهوم

 با  ساس  ساازمای  اهایا  ایان. کننای ایجااد خاود ذینفعاا  ییازهاا  و راینایگا  طایا  از را سازمای 

 فنااور  هاا  تاالش هما  تاااز  ها  باا" کا  اسات اهایاف  کا  - گیایای م  قاار وسط تااز اهیا 

 و حااکمیت  اهایا  باا تاااز  ها  اهایا  ، سااایجام و". کنای ما  تأکیای "تجاار  اهایا  باا طالعا ا

 .شویی م  آبشار COBIT مییایت 
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 یابی م  افزای  کاربا رضایت

 

 در کا  هماایحور) اهایا  با  و گیااد ما  قااار تحلیا  و تجزیا  مورد تجار  کارباا  ییازها  ، COBIT با

 کما  خایما  از اساتفاده از آیهاا رضاایت افازای  با  کا  شاود م  تبیی ( است شیه داده یشا  بای

 آیهاا زیااا) اطالعاا  فنااور  باا تعاما  و( کننای ما  باطاا  را آیهاا ییازهاا  اکناو  اینها زیاا) کنی م 

 سااایا همااااه باا  ، چااارچوب ، یهایاات در(. اساات شاایه گافتاا  یظااا در فاایناای توسااع  در(. ایاای بااوده

 .دهی ارائ  را کاربا ممکن تجاب  بهتاین تا کنی م  کم  IT ب  ، چارچوب عناصا

 گویاگو  ایتشارا 

 

COBIT ما  جماع ها  باا ، کا  داریای وجاود هاا بخا  از تعایاد  ، ییست تنها ورک فای  سنی ی  فقط 

 :سازیی م  صور  هما  ب  را آ  ، کننی

 

 و اساات حاکمیاات از ا  گسااتاده تعایااف شااام  COBIT چااارچوب قلااب" - شناساا  روش و مقیماا     

 ".کنی م  روز ب  ، دهی م  ارائ  را کل  چارچوب ساختار ک  حال  در را COBIT اصول

 40 و COBIT اصاال  ماایل از مفصاال  شااا  شااام  یشااای  ایاان" - مااییایت  اهاایا  و مااییایت    

 ".است آ  مییایت/  مییایت اهیا 

 مها  ییااز جییای ایتشاار ایان" -( طااحا  راهنماا ) فنااور  و اطالعاا  ماییایت ح  راه ی  طااح     

 ".عمل  استفاده باا  COBIT از استفاده یحوه - کنی م  تأمین را COBIT کارباا 

 یاا  راهنمااا ایاان" -( اجاااا  راهنمااا ) فناااور  و اطالعااا  مااییایت حاا  راه ساااز  بهیناا  و اجاااا     

 آ  اجاااا  مشاااب  رویکاااد  کاا  سااتا قبلاا  COBIT 5 ساااز  پیاااده راهنمااا  از شاایه روز باا  یسااخ 

 ایاان در ، طااحاا  فاکتورهااا  جملاا  از ، COBIT 2019 مفاااهی  و جییاای اصااحالحا  ، حااال ایاان بااا. دارد

 ". ایی شیه ساخت  راهنما

 

 جها  سااسا در تصویب
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COBIT در شایه شاناخت  رسامیت با . گیااد ما  قااار اساتفاده ماورد مشاال  توسط جها  سااسا در 

 با  کما  بااا  ، کنای تکیا  فنااور  و اطالعاا  با  کا  سازمای  ها در توایی م  واقع در ، جها  سااسا

 .شود ساز  پیاده خود تجار  عملیا 

 ایک  اشع  بینای 

 

 خسات  X حاا  بااا  ایکا  اشاع  از اساتفاده بااا  مان حاا  از اینکا  از قبا  تا کشی م  طول چقیر

 ما  فاااه  ذینفعاا  بااا  COBIT کا  شافافیت  دلیا  با  ، دیگاا باار ی  اما شویی؟ خست  من از ، شویی

 باا لحفااً - داد یخواهای ایجاام کا  دیگاا  ا  کلما  های  کا  ایان دلیا  ب  و) است متناسب کامالً ، کنی

 .(شویی هماهنگ دیگا ها  گزین 

 …بیوی  بایی

 

 بای  باا مساتق  و لیاایتفااع  ایجمان یا  - اسات شایه سااخت  ISACA توساط و اص  در COBIT ک ... 

 با  ، دارد ما  اظهاار ISACA ، پیشااو  باا. کشاور 187 در اطمیناا  و خحاا ، امنیتا  ، حکماای  140،000 از

 افاااد بااا  را امکاا  ایان اکناو  ، اسات شایه اتخااذ COBIT 2019 بااا  "باز منبع" میل ی  اینک  دلی 

 کا  ، کننای پیشانهاد را هاای  پیشاافت و دهنای ارائا  باازخورد فعاییا  صور  ب  ک  است کاده فااه 

 .شود م  منتشا لزوم صور  در بیشتا  ها  تکام 

 گورخا ماینی

 

COBIT مااییایت و مااییایت تااا کناای ماا  کماا  سااازمایها باا  خااود اصاال  عناصااا و مفاااهی  طایاا  از 

 گاورخا یا  مثا . دهنای ایجاام خاکساتا  منااط  بایو  و سافیی و سایاه کامالً را خود اطالعا  فناور 

 .ام شیه خست واقعا   ماحل  این در من خوب... 

 

 کا  درجاات  2019 یساخ  در را تغییااا  ام کااده ساع  مان و ، اسات COBIT از مان A - Z ایان بنابااین

 . کن  درج است ممکن

ارسااال میکنیاای محااالب  کاا  باا  ماان  در لحفااا ی؟کنیاا خواهیاای اضاااف کاا  یزم اساات   دیگااا  چیااز چاا 

 بصور  پ  د  ا  کاده وب  آدر  ایمی  ذی  ارسال فاماییی 
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 YAHOO.COM1395.IAIAALIREZA@    آدر  ایمی  من : 

 باتشکا

 علیاضا قاسم 

ALIREZA GHASEMI IAIA IRAN 
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