
    Cobit 4.1 استاندارد سمینار تخصصی

  

  

  : مقدمه

Cobit  وجوه و  یتماماین چهارچوب  .باشد یاطالعات م يت فناورجهت نیل به هدف اعمال حاکمی ساختارها ن یکی از کاملتری

استاندارد  ین تمامبیاین استاندارد به عنوان یک رابط از  و دهد یرا پوشش مرود  یماطالعات  يفناور يواحدها که از یتظاراتان

  . می باشد برگزار خواهد شد             4.1که نسخه   Cobitاین سمینار بر پایه نهایی ترین نسخه .شود یمي استفاده فناور يها

  

  

  : هدف دوره

  اطالعات سازمان شما يفناور يا واحدهاآی

باشد ؟ یهمسو و همراستا با کسب و کارتان م  

کنند؟ ینه استفاده مید به صورت بهدارنار یکه در اخت یمنابع یاز تمام  

؟جاد کرده اندیانتان ارزش افزوده سازما يبرا   

؟کنند یت میریح آن را مدیصح یشناسند و به روشیمرتبط با خود را م يسک هایر  

خود دارند؟ ينه هایت هزیریمد يبرا یروش  

رد؟ب یاطالعات م يورن سود را از فنایشتریا کسب و کارتان بیو در آخر آ  

   . از داردیاطالعات ن يت فناوریجهت اعمال حاکم ید سازمان شما به چهارچوبیبت ندادمثاگر به اکثر سواالت باال پاسخ 

ـ موفق به ا يشرکت ها . اطالعات وابسته شده اند يه فناوربامروزه  يکسب و کارها يت هایم همه، اغلب فعالییاگر نگو ن درك ی

 يمـرتبط بـا فنـاور    يها يارگذه یاز منابع و سرما وده افزجاد ارزش ینه و ایاستفاده بهمنظور به   يد ساختاریده اند که با یرس

   .جاد کنندیاطالعات ا

  

  :مخاطبین دوره

 تصمیم ساز حوزه فن آوري اطالعات برنامه ریزان استراتژیک مدیران ارشد و  

نددر حوزه امنیت شبکه و کنترل فرای مشاورین و ممیزان فن اوري اطالعات  

 ،مدیران فنی، کارشناسان و طراحان ارشد شبکه هاي داده

 ،مهندسین و متخصصین سیستم هاي اطالعاتی

مهندسین ارشد مخابرات  

 مدیران شبکه هاي ارائه خدمات اینترنت و داده)ISP ،ISDP ،PAP ،ASP  و(... ،  

 دانشجویان و عالقه مندان حوزهIT  

  

  

  



  

  : رئوس مطالب

  

Description  Time   

Session 1: Responding to IT Challenges
→             IT Management Challenges

             →Scope and principles of IT governance
             →Stakeholders and benefits Of IT governance

D
ay

 1
  

Coffee Break  

Session 2: Introduction to Cobit : A Control Framework - part I
             →Characteristics of A Control Framework

             →COBIT: A Control Framework
             →Premise, components, and functions of the Cobit framework  

Lunch  

Session 3: Introduction to Cobit : A Control Framework - part II
             →Case Study

             →Role of Cobit IT processes, IT  resources, and information 
criteria

             →Val IT  

Session 4: Overview of Cobit Components - part I
             →Linking business goals, IT goals, and IT processes

             →Framework control objectives, and control practices  

D
ay

 2
  

Coffee Break  

Session 5: Overview of Cobit Components - part II
             →Management guidelines

             →Assurance guide  

Lunch  

Session 6: COBIT and the IT Environment
             →COBIT: Alignment with other standards and frameworks

             →COBIT: Compliance with laws and regulation
             →COBIT and the Sarbanes  - Oxley Act  

Session 7: COBIT : Resources and Implementation
             →COBIT Online®

             →COBIT® Quick start
             →IT Governance Implementation Guide Using COBIT and Val IT, 

2nd Edition
             →COBIT® Security Baseline

             →Practical implementation considerations  

Exam
  . ارزشیابی ندارداین امتحان صرفا آموزشی است و جنبه : نکته

  

  



   :رزومه استاد

بانک هاي اطالعاتی و مراکز داده  سال تجربه درخصوص شبکه هاي کامپیوتري، 15جناب آقاي مهندس خشایار محبی با بیش از 

و   ISACAمدیریت گروه پشتیبانی فنی مراکز  فناوري اطالعات در حال حاضر عضو حرفه اي و متخصصـین موسسـه   سابقه و 

  . می باشندکانادا   Loyalistاز موسسه    ITILو آمریکا ISACAاز موسسه  Cobit 4.1 بین المللی ارك داراي مد

  

Cobit   ست ؟یچ  

ر ینظاطالعات  يمهم فناور يهت ارتباط و هماهنگ ساختن استانداردهاجکپارچه یک ساختار و چهار چوب یCMMi 

,ISO 17799   وITIL باشد یم.

 باشد  ین کسب و کار میخصصمتاطالعات با  يبزرگ فنا ور يشرکت ها يق و همکاریتحقسال  15حاصل.

جهت  یراه

oيفن آورمرتبظ با  يسک هایر  کاهشت و یریمد 

o همسو شدن با کسب و کار

o يه در توسعه تکنولوژیازگشت سرمات بیریمد 

oاطالعات  يدار فناوریامن و پا مطمئن،کارا،  يس هایجاد سرویا

oباشد  یم نیبا قوان انطباق.  

  

  


