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   خالصه:

سته است.  اگر دهه گذشته را دوران محصول و کیفیت محصول بدانیم، این عصر به خدمات و کیفیت خدمت واب

در آمد شرکت ها از ارائه خدمات، تأمین می  %60در بسیاري از کشورهاي دنیا از جمله ایران و انگلستان، بیش از 

شرکت شود. .به عنوان مثال بانک ستان ها،  شرکت هاي بیمه، بیمار شرکت هاي مخابراتی،  هاي  ها، مراکز داده، 

ــتانداري و ..... را در نظر بگیرید. حال چگونه می توان کیفیت  ــته به خدمات عمومی مانند برق، آب، گاز، اس وابس

ــازمان پیش بینی پذیر را تحقق بخشــید و  خدمات را افزاریش داد تا به ســود بیشــتر دســت یافت و یا رویاي س

ستانداردهاي  سخ در ا ضایتمندي ارباب رجوع را فراهم کرد؟ پا شد. از آنجایی که امروزه ر مدیریت خدمات می با

عجین شـده اسـت، بهترین گزینه، اسـتفاده از اسـتاندارد مدیریت خدمات به  ITارائه خدمات به میزان زیادي با 

 کمک فناوري اطالعات می باشد.

سخ ITILچارچوب  شد. در آخرین ن صوص می با سان، بهترین گزینه در این خ شنا سیاري از کار ه به عقیده ب

(ITILV4) ITIL .براي سرویس یک چرخه عمر ارائه می گردد ، 
 

  ساعت 24 مدت دوره:
 

 ITتجربه پشتیبانی و ارائه سرویس  نیاز: پیش
 

 اهداف دوره: 

باشد. ارائه مثال هاي کاربردي و بومی در حوزه هاي گوناگون  هدف آشنایی با مفاهیم می Foundationدر دوره 

کند. به عنوان یک دوره تکمیلی و با توجه به روند بازار، کارگاه پیاده  کمک میخدمات به درك بهتر مطالب 
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، جهت پیاده سازي Foundationدر نظر گرفته شده است. در این کارگاه مفاهیم مطرح در دوره  ITILسازي 

 گیرد.  یک نمونه کوچک مورد بررسی قرار می

 

 سرفصل دوره:
 

 ITILمفاهیم پایه، مفهوم سرویس، فرآیند و فعالیت، مفهوم سیستم، دالیل پیاده سازي  .1

 ITIL، مفهوم ارزش در   ITILآشنایی با مفاهیم بلوغ فرآیندي سازمانها و اثر آن در پیاده سازي .2

 و...  Service owner ،Service Managerو چرخه عمر خدمات، مفهوم  ITILمعرفی  .3

   BRMو  UPرتبط با استراتژي خدمت و مفاهیم پایه مانند بررسی فرآیند هاي م .4

 OLAو  SLAبررسی گروه فرآیند هاي طراحی خدمت و رابطه آنها با یکدیگر، مفاهیم پایه مانند  .5

 بررسی گروه فرآیند هاي انتقال خدمت و جایگاه آنها  .6

 بررسی گروه فرآیند ها و فعالیت هاي عملیات خدمات  .7

 مستمر خدمت و فرآیندهاي مرتبط با آنبررسی روش هاي بهبود  .8

 معرفی نمونه هاي پیاده سازي شده در جهان .9

 
 

در کشــور و جهان،  ITIL ،  IT Governance ،ISO 2000روند رو به رشــد تعداد پروژه هاي پیاده ســازي 

ـــد و مدیران ـــان ارش ـــناس  اهمیت این مدارك و مفاهیم مطرح در آن را براي مدیران فناوري اطالعات، کارش

 استراتژیک سازمان نشان می دهد.
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