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در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ︑︖︀ر︋﹩ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︗︺︊﹥ ا︋︤ار ﹋﹢︋﹫️ (﹨︡﹁︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت و ﹁﹠︀وری ﹝︣︑︊︳) ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه، ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹨︡ف ﹝﹆︀﹜﹥ ︎﹫︩ از آن ﹋﹥ ارا﹥ ا﹜﹍﹢﹩ ︋︣ای ا︨︐﹆︣ار ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر﹠︪﹫︎ ،︫︡︀︋ ﹉︧︀دی ︑︖︣︋﹩ در︋︀ره رو︫﹩ ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️.

 ︡﹫︃︑ ،︡﹡ا︋︤ار ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده ا ﹟از ا ﹤﹋ ﹩︀﹡︀﹞︀ز ︭﹢︮﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ از ا﹜﹍﹢ی ﹋﹢︋﹫️ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︨  ــ︀ز﹝︀﹡︀ی︠  ﹫︪ــ︐︨︣  ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن︋ 
︣ای ا﹡︖︀م و︸﹞ ︿︀﹢ل ︫︡ه،  ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ز﹝︀ن ︋︣ ا︨️. در و︲︺﹫️ روز﹝︣ه ﹁︺﹙﹩، ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩︋  ︧﹫︀ر ︗︀﹝︹ و︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹜﹍﹢،︋ 
︋︀ ز﹝︀ن ︋︣ ︋﹢دن در ︑﹠︀﹇︰ ﹋︀﹝﹏ ا︨ــ️. از ا﹠︣و، ا﹡︐︀ب ︣︐﹝﹞ ﹫︮﹟ ︻︣︮﹥ ﹨︀ و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ ﹋﹥ در ﹝︺︣ض ︋︀﹐︑︣﹟ ر︧ــ﹉ ﹨︧︐﹠︡، 

ا﹨﹞﹫️ دارد ︑︀ ︋︐﹢ان ︋﹫︪︐︣﹟ ارزش ا﹁︤وده را ︋︣ای ︀︮︊﹊︀ر ا︖︀د ﹋︣د. 
﹋﹢︋﹫️، ر﹨﹠﹞﹢دی ︫ــ﹀︀ف ︋︣ای ﹍﹢﹡﹍﹩ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ ︧︀︋︨︣﹩ در ︨ــ︴ ︋︀﹐ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹥ ︻︊︀رت د ،︣﹍﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹡︐︀ب 
 ﹟︡ه ا︨️. ا  ︫﹩︣ا︵ ﹩︨︣︋︀︧ ︣ای ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹢﹍﹛ا ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︣و، در ا﹠از ا .﹩︨︣︋︀︧ ︣ای  ︋︀﹨︡﹠︣ا﹁ ︀ و ︀﹨ ﹤︮︣︻ ﹟︣︐﹝﹞
﹝︡ل ﹋﹥ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︨️ و ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر ︧︀︋︨︣﹩ دارد، در ︫﹊﹏ 1 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

︹︋︀﹠﹞/︀﹨︡﹠︣ا﹁/︀﹁︡﹨ ︀ب ︋︣ ﹝︊﹠︀ی︐﹡اول: ا ﹤﹚︣﹞
 ،︀﹨︡﹠ای از ﹇﹙﹞︣و﹨︀، ﹁︣ا ﹤﹡﹢﹝﹡ ️︨︤ی ﹝﹞﹊﹟ ا﹫ ﹤ ،︤ی ︑︃﹋﹫︡ ︫﹢د﹫ ﹤ ︣︋ ا︨️؛ ﹩﹚﹋ ︴︨ ﹝︐︪﹊﹏ از ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹤﹚︣﹞ ﹟ا
 ﹩︀﹨︡﹠از ﹁︣ا ﹩︐︨︣﹁ ،︀ب ︫︡ه︐﹡︀ی ا︐﹢﹛︧︀︋︣س، ︋︣ ﹝︊﹠︀ی او .︡ای از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت ︋︀︫ــ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︀ ︀وری ا︵﹑︻︀ت و﹠﹁ ︹︋︀﹠﹞
︣ای ﹡︪︀ن دادن ﹝︡ل ︀د︫︡ه، دا﹝﹠﹥   ︋،(2 ﹏﹊︫) ︣︣اج ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ﹝︓︀ل ز︐︀︫ــ︡، ا︨ــ ︣ای آز﹝﹢ن ︻﹞﹫﹆︐︣ ﹝︣︑︊︳︋  را ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋ 
 ︀﹨︡﹠︣ا﹁ ﹟︣︑ ️ ︀ا﹨﹞﹫ «﹝﹢ارد ︑︭﹫﹏ و ︎﹫︀ده ︨︀زی ︫ــ︡ه» ا﹡︐︀ب ︫ــ︡ه و «﹝︣︡️ ︑︽﹫﹫︣» و «︑︭﹫﹏ و ﹡﹍︡ا︫️ ﹡︣م ا﹁︤ار» ︋﹥ ︻﹠﹢ان︋ 

︋︣ای ︀︮︊﹊︀ر ︀︨︀﹠︫ ﹩︨︣︋︀︧﹩ و از ا﹠︣و ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡ه ا﹡︡.

﹝︣﹙﹥ دوم: ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا﹡︐︀ب ︫︡ه
در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︐︀ب ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹝︣﹙﹥ اول، ︧︀︋︣س ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ در ا︠︐﹫︀ر دارد ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹢️ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡. 
در ا﹟ ﹝︓︀ل (︫ــ﹊﹏ 2)، ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی A12 و A16 در ﹇﹙﹞︣و «︑︭﹫﹏ و ︎﹫︀ده ︨︀زی» ﹝︣︋﹢ط ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩ و 
 ﹟﹫﹫︺︑ 1 ﹤﹚︣﹞ در ﹤﹋ ﹩︀﹨︡﹠︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︣ا︐﹢﹛2، دو︋︀ره او ﹤﹚︣﹞ ︧︀︋︣س در .︡︋︀ ︩﹨︀﹋ ︣︐︪﹫︋ ا︾﹙︉ ﹐زم ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ﹋︀ر ،︹︋︀﹠﹞

﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧
︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋﹢︋﹫️︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋﹢︋﹫️  
﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞:﹤﹝︗︣︑
R. Johannessen 
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︫ــ︡ه ا﹡︡ را ︑﹢︮﹫︿ و ︨ــ︍︦ ︎︣︠︴︣︑︣﹟ آ﹡ــ︀ را ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
در ﹝︓︀ل ز︣ (︫ــ﹊﹏ 3)، ︨︺﹩ ︫︡ه ا︨ــ️ ﹝﹢ارد ︀د︫︡ه ﹋﹥ در آن 
︣ای ﹨︣ ﹉ از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا﹡︐︀ب ︫︡ه در  ︧︀︋︣س ﹁︣م ︫﹊﹏ 3 را︋ 
﹝︣﹙﹥ 1 ﹋︀﹝﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ (در ا﹟ ﹝︓︀ل ︋︣ایA16 )، ﹡︪︀ن داده ︫﹢د. 

︀ ﹨︣ ﹁︣ا﹠︡ را  ︫﹊﹏ 3 ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︪︨︣︎︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹝︣︑︊︳︋ 
️ ︫︡ه ز︣ ︻﹠﹢ان «و ﹝﹢رد  ︨︣﹁ ︨︣ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡- ﹋﹥ از ﹡﹞︣ه ﹨︀ی﹁
﹀﹥ اول ﹨︣ ﹁︣ا﹠︡، ا︨ــ︐︣اج ﹝﹩ ︫﹢د.  ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د» در︮ 
︧ــ︀︋︣س، ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹡﹞﹢﹡﹥ ا﹡︐︀︋﹩، ︋ــ︣ای «︦ ﹋︣دن» روال 
 ﹟ز﹝﹫﹠﹥ را ︑︡و ﹟︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ا﹨︡﹠︀ر﹨︀، ﹝︧︐﹠︡﹨︀ و ﹁︣ا﹋
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ︎︀︨ــ ︋﹥ ︎︨︪︣ــ︀ی ﹡﹞﹢﹡﹥، 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ︵ ﹤︊︀︭﹞ ﹅︣︀ ﹝︪ــ︀﹨︡ه روال ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده، 
 ﹩︋︀︧ــ︀︋︣س ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡ــ﹥ ارز ،﹤﹚︣﹞ ﹟ــ﹢د. در ا ︗﹞ــ︹ آوری︫ 

︗︀﹝︺﹩ از ﹝︐﹢ا و ﹋﹫﹀﹫️ ا︵﹑︻︀ت در د︨︐︣س ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ د﹨︡.
︨ــ︐﹢ن ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ روا﹜︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︀︋︡ ︋︀ ︻﹠﹢ا﹡︀ی «﹝︧︐﹠︡»، 
﹢د. ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︗︡ول  ️ ﹎︢اری︫  «︾﹫︣﹝︧ــ︐﹠︡» ︀ «﹡︀﹝︺﹙﹢م» ︻﹑﹝

1 ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ای ︪︨︣︎ ﹤︋ ︨︀︎︀ ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.

﹎︀م ︋︺︡ی ︫ــ︀﹝﹏ ارز︀︋﹩ ﹋﹙﹩ ا︐﹞︀ل و︗ــ﹢د ︠︴︀، ﹡﹆︴﹥ ︲︺︿ و راه 
 ︡﹠︋︣ر︨﹩ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ﹁︣ا ،﹩︋︀ارز ﹟ا︨ــ️. ﹡﹆︴﹥ ︫︣وع ا ︡﹠در ﹁︣ا ︤︣﹎
 ︡︀︋ ︧︀︋︣س .️︨︧︀︋︣س ا ︀ر﹡︷︣ ︠﹢د︸و ﹨︣ ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨︉ ︋︀︫︡، ا
 ︡﹠︫︀ ︣ ﹁︣ا﹠︡ دا︫︐﹥︋  ︀ر︗﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹠﹀﹩︋  ︻﹢ا﹝﹏ دا︠﹙﹩ و︠ 

را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د. ﹡︐︀︕ ا﹟ ارز︀︋﹩ در ︗︡ول 2 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.
﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹉ وا﹇︺﹥ ﹝﹠﹀﹩ ا︨ــ️. ا﹁︤ون  ︋︣   ︎﹩︋︀︡ی، ارز︺ ﹎︀م︋ 
 ︡︀ ــ︣ت و ﹝﹫︳ ﹋︀ری︋  ﹢﹜ــ﹩، ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︫︡  ﹨ــ︣ ﹎﹢﹡﹥ ز︀ن︎ 

﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋﹥ ︗︡ول 3 ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡.
︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، ﹨︣ ﹁︣ا﹠︡ ︑︀︋︹ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ از ︵︣﹅ ︋︣ر︨ــ﹩ 
﹨﹞︤﹝︀ن ا︐﹞︀ل و﹇﹢ع و ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ر︧ــ﹉ ا︨️. ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ار︑︊︀ط 
︣ای ا︨︐﹀︀ده   ︋﹤﹡﹢﹝﹡ ﹉ ،(﹟﹫︀  ︎،︳︨﹢︐﹞ ،﹐︀︋) ﹉︧ع ر﹢﹡ ︀  ︋︡﹠︣ا﹁

در ﹝ ﹤﹚︧︣︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د.

﹝︣﹙﹥ ︨﹢م: ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹋﹢︋﹫ــ️،  ︧︀︋︨︣ــ﹩»  از «ر﹨﹠﹞ــ﹢د  ا︨ــ︐﹀︀ده  ︋ــ︀ 
︴︣﹨︀ی   ︠﹟︣︑﹐︀ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت روی ﹁︣ا﹠︡﹨ــ︀ی دارای︋ 

︹︋︀﹠﹞/︀﹨︡﹠︣ا﹁ /︀﹁︡﹨ ︀ب ︋︣ ﹝︊﹠︀ی︐﹡ا

ارز︀︋﹩ ︠︴︣ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا﹡︐︀ب ︫︡ه

︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت

﹁︣ا﹠︡ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
ا﹨﹞﹫️

﹡︀﹝︺﹙﹢م
 ﹩﹚﹫︠ ﹤﹡

﹜﹞
﹜﹞

 ﹩﹚﹫︠

﹜﹞

︑︭﹫﹏ و ا︨︐﹆︣ار ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
︀﹚ راه ﹩︀︨︀﹠︫A١١X

︑A١٢X︭﹫﹏ و ﹡﹍︡اری ﹡︣م ا﹁︤ار

︑A١٣X︭﹫﹏ و ﹡﹍︡اری ز︐︠︀︨︣︀ی ﹁﹠︀وری

ا︖︀د و ﹡﹍︡اری د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ و روال 
A١٤X﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت

︀﹝︐︧﹫︨ ︡﹫︃︑ و ︉︭﹡A١٥X

︣﹫﹫︽︑ ️︣︡﹞A١٦X

﹉︧ر ﹩︨︣︋︀︧ ١- ﹝︡ل ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ﹏﹊︫

٢﹏﹊︫ ١ ﹤﹚︣﹞ ︹︋︀﹠﹞ /︀﹨︡﹠︣ا﹁/︀﹁︡﹨ ︀ب ︋︣ ﹝︊﹠︀ی︐﹡ا

٢ ﹤﹚︣﹞

٣ ﹤﹚︣﹞



١٢۶
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٩۵
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 ٨۵
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︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه، ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د (︗︡ول 4).
ا﹟ ﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ و ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︋︧︳ و ︑﹢︨︺﹥ 
ــ﹉ رو﹊︣د ︑︖︣︋ــ﹩ در ﹝ــ﹢رد ﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋﹢︋﹫️، ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. 

 ️﹫︋﹢﹋
﹋﹢︋﹫️ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹡︖﹞﹟ ﹋﹠︐︣ل و ﹝︐︧﹫︨ ﹩︨︣︋︀︧︀ی 
ا︵﹑︻︀︑﹩ ︑ (ISACA)﹫﹥ ︫︡ه ا︨️، ︫︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︋ــ︣ای ا﹝﹠﹫️ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 

︿︴︻﹉︧︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ر﹛روا
﹁︣ا﹠︡ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت

﹟﹫︀︎︳︨﹢︐﹞﹐︀︋︡﹞︀﹫︎︀ل﹝︐ما﹢﹚︺﹞︀﹡︡﹠︐︧﹞︣﹫︾︡﹠︐︧﹞
︣﹫﹫︽︑ ️︣︡﹞A16

١- آ︀ ︑﹞︀م در︠﹢ا︨︐︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ و ﹡﹍︡اری ︨﹫︧︐﹛ 
﹝︧︐﹠︡ ا︨️ و ︑︀︋︹ رو﹥ ﹨︀ی ر︨﹞﹩ و ︨︀ز﹝﹠︡ ︑︽﹫﹫︣ ا︨️؟ 

٢- آ︀ ︑﹞︀م در︠﹢ا︨︐︀ی ︑︽﹫﹫︣ ︵︊﹅ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی رو︫﹟ 
️ ︋﹠︡ی ︫︡ه ا︨️؟ ﹢﹛د︨︐﹥ ︋﹠︡ی و او

٣- آ︀ روال ︨︀ز﹝︀ن ︋︣ای ﹝︣︡️ ︑︽﹫﹫︣، ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︖︀د 
 ︡﹫︃︑ از ︩﹫︎ ،﹟﹫︺﹞ ︣﹫﹫︽︑ ﹉ ︀ی ﹡︀︫﹩ از﹨︡﹞︀﹫︎ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞

︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ︫︡ه ا︨️؟ 

٤- آ︀ رو︀﹨ ﹤﹩ ا︖︀د ︫︡ه ﹋﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن د﹨︡ ﹡︷︀رت ︋︣ 
︨﹫︧︐﹞︀ در ﹝﹢رد ﹝︣︡️ ︑︽﹫﹫︣ و ︨﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل ︎﹫﹊︣︋﹠︡ی 

︨︀ز﹝︀ن، و︗﹢د دارد؟
︣︀︨

٣﹏﹊︫

روا﹜︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩﹝﹆﹫︀س
وا ︧︡︀︋︨︣﹩ ︫︡ه، روال ︀ ﹁︣ا ︡﹠︀ ﹝︧︐﹠︡ی ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع دارد.﹝︧︐﹠︡

︡﹠︐︧﹞ ︣ وا ︧︡︀︋︨︣﹩ ︫︡ه، روال ︀ ﹁︣ا ︡﹠︀ ﹝︧︐﹠︡ی ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︡ارد.︾﹫

ا︐﹞︀ل﹝﹆﹫︀س
ا︐﹞︀ل ︑︃︔﹫︢︎︣︣ی ﹝﹠﹀﹩ ﹁︣ا﹠︡ از رو︡اد﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ︋︀﹐ ا︨️.︋︀﹐

ا︐﹞︀ل ︑︃︔﹫︢︎︣︣ی ﹝﹠﹀﹩ ﹁︣ا﹠︡ از رو︡اد﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ و︗﹢د دارد.﹝︐﹢︨︳
﹟﹫︀︎.️︨ا ﹟﹫︀︎ ﹩︗︡اد﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀راز رو ︡﹠︣ی ﹝﹠﹀﹩ ﹁︣ا︢︎︣﹫︔︃︑ ︀ل﹝︐ا

︗︡ول ١

︗︡ول ٢

︗︡ول ٣
﹡︐︀︕﹝﹆﹫︀س

ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود و﹇︀︹ دا︠﹙﹩ ︀ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠﹀﹩، ︎﹫︀﹝︡ ︻﹞︡ه ای ︋︣ ﹁︣ا﹠︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.︋︀﹐
ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود و﹇︀︹ دا︠﹙﹩ ︀ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠﹀﹩، ︎﹫︀﹝︡ ﹝︐﹢︨︴﹩ ︋︣ ﹁︣ا﹠︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.﹝︐﹢︨︳
﹟﹫︀︎.︫︡︀︋ ﹤︐︫دا ︡﹠︠︀ر︗﹩ ﹝﹠﹀﹩، ︎﹫︀﹝︡ ︲︺﹫﹀﹩ ︋︣ ﹁︣ا ︀ ﹩﹚︠دا ︹︀﹇ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود و
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︣ای  ﹋﹠︐︣﹜ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠ــ︡ه ــ﹉ ︀ر﹢ب ﹝︣︗ــ︹︋ 
﹝︣︡️، ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ︧︀︋︨︣︀ن ︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و 

﹝︐︭︭︀ن ا﹝﹠﹫️ و ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹋﹢︋﹫️ ︫︀﹝﹏ ﹝︭﹢﹐ت ا︮﹙﹩ ز︣ ا︨️:

 ﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹁﹅ روی ﹉ :﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر
 ،﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر .د﹢︫ ﹩﹞ ﹤︐︠︀ ﹝︧︐﹊﹛ از ا︵﹑︻︀ت و داده ﹨︀︨ 
﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ا﹡︐﹆︀ل ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ وا︡ ︑︖︀ری 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︪︣︑ در د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹨︡ا﹁︩ ︋﹥ آن ﹡﹫︀ز دارد را
︣ای  ︀﹐ (﹨ــ︣ ﹋︡ام︋   ︋︴ــ ︀ 34 ﹨︡ف ﹋﹠︐︣﹜﹩︨  اــ﹟ ا﹡︐﹆ــ︀ل︋ 
ــ﹉ ﹁︣ا﹠︡ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت) و در 4 ﹇﹙﹞︣و، ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د. 
اــ﹟ ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝ــ﹩ ﹝︪ــ︬ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋︡ا﹝﹫ــ﹉ از ﹨﹀️ 
در︨ــ︐﹩،   ،﹩﹍﹡︀﹞︣﹞  ،﹩︀را﹋ ا︵﹑︻ــ︀ت (ا︔︋︪︣ــ﹩،  ﹝︺﹫︀ر 
د︨ــ︐︣س ︢︎︣ی، ر︻︀ــ️ و ا︑﹊︢︎︀ــ︣ی)، و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹋︡ام 
﹝﹠︀︋︹ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت (ا﹁ــ︣اد، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی، ﹁﹠︀وری، 
︑︧ــ﹫﹑ت و ︑︖﹫ــ︤ات و داده ﹨︀) ︋ــ︣ای ﹁︣ا﹠︡﹨ــ︀ی ﹁﹠︀وری 
﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏  ︉ و ﹋︀ر︋  ا︵﹑︻ــ︀ت ا﹨﹞﹫️ دار﹡ــ︡ ︑︀ از ﹨︡﹁︀ی ﹋︧ــ

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎
 ︡︀ن از ﹝﹢﹁﹅ ︋﹢دن وا﹠﹫﹝︵︭ــ﹢ل ا ︋︣ای :️︣︡﹞ ر﹨﹠﹞﹢د
︑︖︀ری، ︀︋︡ ︎﹫﹢﹡︡ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︑︖︀ری 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹣︔ــ︣ ﹝︣︡️ ︫ــ﹢د. ر﹨﹠﹞﹢د ﹝︡︗ ️︣︡︡ ﹝︐︪ــ﹊﹏ 
ــ︭︠︀︀ی ا︮﹙﹩  ﹙ــ﹢غ، ︻﹢ا﹝﹏ ا︮﹙﹩ ﹝﹢﹁﹆﹫️،︫  از ا﹜﹍﹢﹨ــ︀ی︋ 
﹨︡ف و ︫ــ︭︠︀︀ی ا︮﹙﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ا︨️. ر﹨﹠﹞﹢د ﹝︣︡️، در 
︨︀︎ د﹨﹩ ︋﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ﹁﹢ری ︑﹞︀م ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︋﹠﹍︀ه 

︨﹛ دار﹡︡، ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
 ︀︋ ︳﹫﹞ ︨ــ﹢دآوری در ︶﹀ ︡﹫﹚﹋ :﹩ا﹨︡اف ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︑﹀︭﹫﹙ــ
ــ﹥ ﹀︶ ﹋﹠︐ــ︣ل دارد. ﹨︡﹁︀ی  ︧ــ︐﹍﹩︋  ︑︽﹫﹫︣﹨ــ︀ی ﹁﹠︀وری،︋ 

﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹋﹢︋﹫️، ︋﹫﹠︩ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ︑︨︣﹫﹛ 
﹉ ︨﹫︀︨ــ️ ︫ــ﹀︀ف و ︻﹞﹙﹊︣د ︠﹢ب ︋︣ای ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻︀ت، ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا︨ــ️. ا﹟ ﹝﹢ارد ︫ــ︀﹝﹏ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹡︐︀︕ ﹝﹢رد 
ا﹡︐︷︀ر ︀﹁︡﹨ ︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︀ ︎﹫︀ده ︨︀زی 318 ﹨︡ف ﹋﹠︐︣﹜﹩ 
 ،﹐︀︋ ︴و ︑﹀︭﹫﹙ــ﹩ از ﹝﹫ــ︀ن 34  ﹨︡ف ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︨ــ ︬︪ــ﹞

.︡﹠د︨️ آ ﹤︋
ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩: ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏، ارز︀︋﹩، ︑﹀︧ــ﹫︣، 
﹥ د︨️ آوردن ﹨︡﹁︀ی ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر،  ︣ای︋  ﹫︀ده ︨︀زی.︋  وا﹋﹠︩ و︎ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️︠ا﹢﹠﹊ ر ﹝︡اوم و﹢︵ ﹤︋ ︡︀︋ ︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده﹨ ﹤رو
︫ــ﹢﹡︡. ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی وا﹇︺ــ﹩ ﹝︐﹠︀︸︣ ︋︀ 
﹨ــ︣ ﹉ از 34 ﹨︡ف ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت را ︎﹫︪ــ﹠︀د داده 
و ﹝︪ــ︬ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ﹨﹞︀ن ︀ل، ر︧ــ﹉ ﹨︡﹁︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ 

︨︀︎ داده ﹡︪︡ه را آ︫﹊︀ر ﹝﹩ ︨︀زد.
﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︋︤ار ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی: ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︋︤ار ︎﹫︀ده ︨︀زی، ︫︀﹝﹏ 
︉ ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت،  آ﹎︀﹨ــ﹩ ﹝︣︡ــ️ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ︻﹫
را﹨﹠﹞︀ی ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی، ︎︨︪︣ــ︀ی ﹝︐︡اول، ︋︣ر︨﹩ ﹝﹢ارد ︠︀ص 
از ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ از ﹋﹢︋﹫️ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣ده ا﹡︡ و ﹁﹫﹙﹞︀ی 
 ︡﹫﹀﹞ ︀﹡︀﹞︨ــ︀ز ︣﹍آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹋﹢︋﹫️ ︋﹥ د
︋︀︫ــ﹠︡، ا︨ــ️. ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ا︋︤ار ︋︣ای ︑︧ــ﹫﹏ ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی 
 ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀﹡︀﹞︫ــ︡ه و ﹝︴︀﹜︉ آ﹝﹢︠︐﹥ ︫︡ه از ︨ــ︀ز ﹩︣ا︵،️﹫︋﹢﹋
︨︣︻️ و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹋﹢︋﹫️ را در ﹝﹫︳ ﹋︀ر ا︗︣ا﹩ ﹋︣ده ا﹡︡ را ﹝﹠︐﹆﹏ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ️︣︡﹞ ﹤︋ ︀ی ︎﹫︀ده ︨︀زی﹨ ﹤﹠︤﹎ ︀ب︐﹡و در ا

:︹︊﹠﹞
Johannessen R., Risk-based Sampling Using COBIT, Into 
IT INTOSAI IT, 2004

﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︪︨︣︎ ︀وری ا︵﹑︻︀ت و﹠﹁ ︡﹠و آز﹝﹢ن﹁︣ا ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡﹤﹫︮﹢︑︿︴︻
A16️︣︡﹞ ︣﹫﹫︽︑

️ ︋﹠︡ی ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︑﹢︮﹫﹥ ︫︡ه از ︗︀﹡︉ ﹋︀ر︋︣ان، و︗﹢د  ﹢﹛رو︫﹩ ︋︣ای او ︀آ
دارد؟ ا﹎︣ ︋﹙﹩، از آن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د؟

آ︀ رو﹥ ﹨︀ی ﹝︡ون ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ﹡︀﹎︀﹡﹩ و︗﹢د دارد؟ ا﹎︣ ︋﹙﹩، ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡؟
آ︀ رو﹥ ر︨﹞﹩ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ و︗﹢د دارد؟ ا﹎︣ ︋﹙﹩، ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د؟

 ﹢﹡ ﹤︋ ︡﹠﹨ای در ︨﹫︧︐﹛ ︔︊️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ﹡︪︀ن د ﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ︀آ
ر︲︊︐︀︩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا﹡︡؟

︀︨︣ ﹝﹢ارد.

﹝︪︀﹨︡ه: - روش ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ... - ﹨﹫︘ رو﹥ ای 
︋︣ای ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ﹡︀﹎︀﹡﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد …

︀︨︣﹝﹢ارد 
ارز︀︋﹩:- روش ︫﹠︀︨﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣، از 
 … ️︧﹫﹡ ﹏﹞︀﹋ ﹩﹡︀﹎︀﹡ ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ︣︷﹡

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی: - روش ︫﹠︀︨﹩ ﹡︀﹋︀﹁﹩ 
ا︨️ ...

︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د...

︗︡ول٤


