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COBIT ® 2019 Foundation 
 

 مقدمه

 DIGITAL" تالیجیتحوالت د یدر راستا

Transformation"،  امروزه فناوری و اطالعات(I & 

T) ها بسیار حائز در پشتیبانی پایداری و رشد شرکت
محوریت  با توجه به دهه گذشته 3اهمیت است. طی 
 و یسازمان سکیر تیریمد یبرافناوری و اطالعات 

 بر یا ژهیتمرکز وارزش گذاری در سازمان ها، 
حاکمیت شرکتی فناوری اطالعات ایجاد شده است. بر 

 ی وفناور این اساس سعی گردیده تا با توانمند سازی
شرایط به گونه ای رغم خورد تا این توانمند  اطالعات

را در  خود یهاتیمسئولسازها بتوانند به خوبی 
و  -کسب و کاربا  راستاییهم و رابطه با پشتیبانی

ا نمایند. همچنین می توان خلق ارزش مد نظر آن ایف
از گفت حاکمیت فناوری اطالعات به خلق ارزش ناشی 

ی اهمیت تجار سکیو کاهش ر تالیجیتحوالت د
های  چارچوب یکی از بهترین COBITو  بسیار داده

حاکمیت فناوری و اطالعات است که در طول این 
ها توانسته به شکل مداوم مورد توسعه و ارتقا سال

با  COBIT 2019ر نهایت هم اکنون قرار گیرد و د
سال تجربه توسعه، بتواند به  25پشتیبانی بیش از 

عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد کاربرد در 
حاکمیت سازمانی فناوری و اطالعات با هدف ایجاد 
بینش علمی جدید و توانمند سازی سازمان ها در 

 کاربرد هر چه بیشتر آن نقش ایفا نماید. 

 دوره  اهداف
فراگیران قادر  در پایان این دوره ی آموزشی

 خواهند بود:

o Manage performance using COBIT 
2019 

o Design a tailored governance system 
o Understand and use COBIT 2019’s 

goals cascade 
o Implement COBIT 2019 using a seven 

stage model 



 

 

  IT HOUSEدرباره ی 
 راهکاار ناوآوران فرتاا اطالعاات  یفنااورمؤسسه 
 NISسال همکاری موفاق و مساتمر شارکت  7پس از 

CERT  2011کانادا باا ساازمان هاای ایرانای، در ساال 
کسااب و کااار  یاز واحاادها یکاایبااه عنااوان  یماایالد
 NISICTبا نام تجاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ

 8ایان مجموعاه در طای  ظهور گذاشات. یپا به عرصه 
ساازمان  200سال پس از همکاری موفق  باا بایش از 

میالدی با توجه به  2019بر تر ایرانی، از ابتدای سال 
راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شبکه 
ی گسترده ای از شرکای معتبر داخلی و بین المللی در 
طیااو وساایعی از بهااروش هااا و اسااتاندارد هااای بااین 

لی با هدف ارائه راهکاار هاای جاامد مادیریتی در المل
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برند( را 

در حاوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجاری 
 IT محصوالت و خادمات خاود اساتفاده خواهاد نماود.

HOUSE  از جملااه  یمؤسسااات یانحصااار یا همکااارباا
Quint  ،)هلنااااد(NTT (، یرلنااااد)اPOWER ACT 

انجمان همچاون  یتحت اعتباار مراجاد جهاان)مراکش( 
آمریکاااا،  PCI Councilآمریکااا،  tmforumجهااانی 
ISACA  ،آمریکاااAXELOS  انگلسااتان قااادر بااه ارائااه

خاادمات در تاازار اسااتاندارد هااای بااین المللاای  بااه 
 سازمان های ایرانی می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخاطبان دوره
برای تمامی افرادی کاه نقشای در ارائاه، این دوره 

کاربری و مدیریت خادمات دارناد، جاذاب اسات. ایان 
 افراد شامل موارد ذیل هستند:

  ممیزانIT 

  مدیرانIT 

  متخصصان کیفیتIT 

  رهبرانIT 

 توسعه دهندگان 

  مدیران فرآیندها و خدماتIT  

 مدت زمان دوره

 ساعت (  24) حضوری  –روز  3
 تعاملیآنالین  –ساعت  18

 سرفصل های دوره

Key Concepts and Terminology of 
COBIT 2019 

 Structure and format of the 
COBIT 2019 framework 

 Key stakeholders of COBIT 2019 

 Business benefits provided by 
COBIT 2019 

Analyzing the Six Governance 
Principles 

Provide stakeholder value  

 Benefits realization 

 Risk and resource optimization 

 Supporting the creation of 
business value through IT 

 Transforming stakeholder needs 
into an enterprise's actionable 
strategy 

 Clarifying the purpose of the 
goals cascade 

 Translating high-level enterprise 
goals into specific IT-related 
goals 

Holistic approach  

 Evaluating the key components 
of a governance system 

Dynamic governance system  

 Creating a dynamic governance 
system 

Governance distinct from 
management  

 Distinguishing between 
governance and management in 
an enterprise 

 Relationships between 
governance and management 

Tailored to enterprise needs  

 Using design factors to produce 
an enterprise-specific 
governance system 

 Using COBIT variants to tailor for 
a specific purpose or context 

End-to-end governance system  

 A framework for business and IT 
leaders 

 Interrelating key roles and 
activities 

Analyzing the Three 
Governance Framework 
Principles 

Based on conceptual model  

 Identifying key components 

 Relationships between key 
components 

 Maximizing consistency and 
allowing automation 

Open and flexible  

 Updating content 

 Addressing new issues 

 Maintaining integrity and 
consistency 

Aligned to major standards  

 Alignment between COBIT and 
related standards, frameworks 
and regulations 

The Governance System and 
Components 

COBIT 2019 Core Model  

 The forty governance and 
management objectives 

 The five domain structure 

Principles, policies, procedures  

 Meeting good practice 
requirements for the scope, 
compliance, exceptions and 
monitoring 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Differentiating policies, principles 
and procedures 

Processes  

 Reviewing the key characteristics 

of the process goal categories  

Organizational structures  

 Implementing practices for 
operations, responsibility 
delegation and decision-making 

 The key responsibilities of key 
organizational roles 

Culture, ethics and behavior  

 Creating, encouraging and 
maintaining desired behaviors 

 Relating organizational and 
individual ethics with goals 

Information  

 Reviewing the information quality 
categories 

 Interrelating the five steps of the 
information cycle with the 
information enablers 

 Applying information attributes to 
layers 

 Assessing context and quality of 
information to the user with key 
attributes 

Services, infrastructure and 
applications  

 Analyzing the five architecture 
principles that govern the use of 
IT-related resources 

 Relationship with the other 
enablers 

People, skills and competencies  

 Defining skill requirements for 
each role 

 Mapping the skill categories to 
the process domains 

 Skill categories in relation to the 
process domains 

Performance Management with 
COBIT 2019 

Performance Management 
Principles  

 Simple to understand and use 

 Consistent with conceptual model 

 Providing reliable, repeatable, 
relevant results 

 Flexible to suit different 
organizations 

 Supporting multiple assessment 
types 

Managing performance of 
processes  

 CMMI-based process capability 
scheme 

 The six process capability levels 

 Focus area maturity levels 

Managing performance of other 
components 

Designing and implementing a 
tailored governance system 

The design process  

 Understanding the need for 
tailoring 

 Using design factors and variants 

 Stages and steps in the design 
process 

The relationship between 
design and implementation 
The COBIT 2019 seven phase 
implementation approach  

 What are the drivers? 

 Where are we now? 

 Where do we want to be? 

 What needs to be done? 

 How do we get there? 

 Did we get there? 

 How do we keep the momentum 
going? 

 پیش نیازهای دوره

 اماا نادارد وجاود دوره نیاا یبارا یرسم ازین شیپ
ماای تواننااد بااا دانااش حااداقلی در  کنناادگان شاارکت

و یا اشنایی خصوص مفاهیم مدیریت فناوری اطالعات 
حضاور بهتاری  COBIT 5و یاا   COBIT 4.1با مفاهیم 

 را در این دوره ی آموزشی تجربه نمایند.

 تعداد شرکت کنندگان

 نفر 22الی  8

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IT HOUSEتماس با 
 

 آدرس:
 1، واحد 6تهران، سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، پال  

 + 98( 0) 21 91071466                          تلفن:      
 + 98( 0) 21 86031447                        فکس:

 www.it-house.me                             وبسایت:

 crm@it-house.me                            ایمیل:

 

 درباره ی مدر 

 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
تحاات اعتبااار  IT HOUSE شاارکت یسااو از حضااور
در دوره هاای  .شاد خواهاد اعطاا کانادا PECBشرکت 

آموزشی باین المللای عاالوه بار ماوارد فاور الاذکر در 
صااورت حضااور در آزمااون بااین المللاای پایااان دوره و 
قبولی، مدر  بین المللی معتبر از سوی انجمن جهاانی 

ISACA  .آمریکا اعطا خواهد شد 

 درباره ی آزمون

 تعاادادآزمااون بااه صااورت چندگزینااه ای بااوده و 
 25 ایاا %50 یقبااول ی نمااره و اساات عاادد 50 سااؤاالت
 بساته جازوه صورت به امتحان. باشد یم حیصح پاسخ
 زیاان یوتریکااام  زاتیااتجه از اسااتفاده امکااان و بااوده
 .ندارد وجود

 زبان

 باه دوره ،یالمللا نیب دیاسات از استفاده صورت در
 از اساتفاده امکاان کاه گاردد یما ارائه یسیانگل زبان
 درخواسااات صاااورت در همزماااان ترجماااه ساااتمیس

 کاه یآموزش یها دوره در. باشد یم مقدور انیمتقاض
 گااردد یما ارائاه موسساه نیاا یرانایا دیاساات توساط
 .باشد یم یپارس امبن زبان

 محتوای آموزشی

 ی دوره نیااااااا در اسااااااتفاده مااااااورد یمحتااااااوا
 و الگوهاااااااا از شیرایاااااااو نیآخااااااار یآموزشااااااا

 انجماااااان توسااااااط شااااااده ارائااااااه یاسااااااتاندارها
 یدارا  کاااااه باشااااد یماااا کااااایآمر ISACA یجهااااان
  یجهااااان انجماااان نیااااا از مطلااااوب یفاااایک درجااااه

.باشاااااااااااااااااااااااااااااااااااد یمااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 


