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IT سماتک، مرکز آموزش های تخصصی

خالصه:
ــت. در  ــته اس ــت وابس ــت خدم ــات و کیفی ــه خدم ــر ب ــن عص ــم، ای ــول بدانی ــت محص ــول و کیفی ــته را دوران محص ــه گذش ــر ده اگ
ــود..  ــن می ش ــات، تأمی ــه خدم ــرکت ها از ارائ ــد ش ــد درآم ــش از 60 درص ــتان، بی ــران و انگلس ــه ای ــا ازجمل ــورهای دنی ــیاری از کش بس
ــات  ــه خدم ــته ب ــرکت های وابس ــی، ش ــرکت های مخابرات ــز داده، ش ــتان ها، مراک ــه، بیمارس ــرکت های بیم ــا، ش ــال بانک ه به عنوان مث
عمومــی ماننــد بــرق، آب، گاز، اســتانداری و ... را در نظــر بگیریــد. حــال چگونــه می تــوان کیفیــت خدمــات را افزایــش داد تــا بــه ســود 
ــخ در  ــرد؟ پاس ــم ک ــوع را فراه ــدی ارباب رج ــید و رضایتمن ــق بخش ــر را تحق ــی پذی ــازمان پیش بین ــای س ــا روی ــتر دســت یافت و ی بیش
ــن  ــره خــورده اســت، بهتری ــا IT گ ــادی ب ــزان زی ــه می ــات ب ــه خدم ــروزه ارائ ــه ام ــات اســت. ازآنجایی ک ــت خدم اســتانداردهای مدیری

گزینــه، اســتفاده از اســتاندارد مدیریــت خدمــات بــه کمــک فنــاوری اطالعــات اســت.
چارچــوب ITIL بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان، بهتریــن گزینــه در ایــن خصــوص اســت. در آخریــن نســخه ITIL، بــرای ســرویس 

یــک چرخــه عمــر ارائــه می گــردد.

مدت دوره:
 24 ساعت

پیش نیاز:
IT تجربه پشتیبانی و ارائه سرویس 

اهداف دوره:
در دوره Foundation هــدف آشــنایی بــا مفاهیــم اســت. ارائــه مثال هــای کاربــردی و بومــی در حوزه هــای گوناگــون خدمــات بــه 
ــر  ــازی ITIL در نظ ــازار، کارگاه پیاده س ــد ب ــه رون ــه ب ــا توج ــی و ب ــک دوره تکمیل ــوان ی ــد. به عن ــک می کن ــب کم ــر مطال درک بهت
ــی  ــک موردبررس ــه کوچ ــک نمون ــازی ی ــت پیاده س ــرح در دوره Foundation، جه ــم مط ــن کارگاه مفاهی ــت. در ای ــده اس گرفته ش

ــرد. ــرار می گی ق
 

سرفصل دوره:
       1.آشنایی با زنجیره موفقیت دانشگاه MIT، مفهوم سرویس، فرآیند و فعالیت

       2.آشنایی با مفاهیم بلوغ فرآیندی سازمان ها و اثر آن در پیاده سازی
       3.معرفی ITIL و چرخه عمر خدمات

       4.بررسی فرآیندهای مرتبط با استراتژی خدمت یا ارائه مثال های عملیاتی
       5.بررسی گروه فرآیندهای طراحی خدمت و رابطه آن ها با یکدیگر

       6.بررسی گروه فرآیندهای انتقال خدمت و جایگاه آن ها
       7.بررسی گروه فرآیندها و فعالیت های عملیات خدمات

       8.بررسی روش های بهبود مستمر خدمت
       9.معرفی نمونه های پیاده سازی شده در کشور

ــن  ــت ای ــان، اهمی ــور و جه ــزو 20000 در کش ــازی ITIL، IT Governance و ای ــای پیاده س ــداد پروژه ه ــد تع ــه رش ــد رو ب رون
مــدارک و مفاهیــم مطــرح در آن را بــرای مدیــران فنــاوری اطالعــات، کارشناســان ارشــد و مدیــران اســتراتژیک ســازمان نشــان می دهــد.


