ITIL Foundation V.3.0
خالصه:
اگر دهه گذشته را دوران محصول و کیفیت محصول بدانیم ،این عصر به خدمات و کیفیت خدمت وابسته است.
در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران و انگلستان ،بیش از  %06در آمد شرکت ها از ارائه خدمات ،تأمین می
شود. .به عنوان مثال بانک ها ،شرکت های بیمه ،بیمار ستان ها ،مراکز داده ،شرکت های مخابراتی ،شرکت های
وابستتته به خدمات عمومی مانند بر  ،آ  ،گاز ،استتتانداری و  .....را در نگر بگیرید .چال هگونه می توان کیفیت
خدمات را افزاریش داد تا به ستتود بیشتتتر دستتت یافت و یا رویای ستتازمان یش بینی ذیر را تح و بخشتتید و
ر ضایتمندی اربا رجوع را فراهم کرد؟ ا سخ در ا ستانداردهای مدیریت خدمات می با شد .از آنجایی که امروزه
ارائه خدمات به میزان زیادی با  ITعجین شتتده استتت ،بنترین گزینه ،استتتفاده از استتتاندارد مدیریت خدمات به
کمک فناوری اطالعات می باشد.
هارهو  ITILبه ع یده ب سیاری از کار شنا سان ،بنترین گزینه در این خ صوص می با شد .در آخرین ن سخه
 ،(ITILV3) ITILبرای سرویس یک هرخه عمر ارائه می گردد.
مدت دوره 42 :ساعت
پيش نياز :تجربه شتیبانی و ارائه سرویس IT
اهداف دوره:
در دوره  Foundationهدف آشنایی با مفاهیم می باشد .ارائه مثال های کاربردی و بومی در چوزه های گوناگون
خدمات به درک بنتر مطالب کمک می کند .به عنوان یک دوره تکمیلی و با توجه به روند بازار ،کارگاه یاده
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سازی  ITILدر نگر گرفته شده است .در این کارگاه مفاهیم مطرح در دوره  ،Foundationجنت یاده سازی
یک نمونه کوهک مورد بررسی قرار می گیرد.

سرفصل دوره:

 .1مفاهیم ایه ،مفنوم سرویس ،فرآیند و فعالیت ،مفنوم سیستم ،دالیل یاده سازی ITIL
 .4آشنایی با مفاهیم بلوغ فرآیندی سازماننا و اثر آن در یاده سازی  ، ITILمفنوم ارزش در ITIL
 .3معرفی  ITILو هرخه عمر خدمات ،مفنوم  Service Manager ،Service ownerو...
 .2بررسی فرآیند های مرتبط با استراتژی خدمت و مفاهیم ایه مانند  UPو BRM
 .5بررسی گروه فرآیند های طراچی خدمت و رابطه آننا با یکدیگر ،مفاهیم ایه مانند  SLAو OLA
 .0بررسی گروه فرآیند های انت ال خدمت و جایگاه آننا
 .7بررسی گروه فرآیند ها و فعالیت های عملیات خدمات
 .8بررسی روش های بنبود مستمر خدمت و فرآیندهای مرتبط با آن
 .9معرفی نمونه های یاده سازی شده در جنان

روند رو به رشتتد تعداد رو ه های یاده ستتازی  ISO 2000 ، IT Governance ،ITILدر کشتتور و جنان،
اهمیت این مدارک و مفاهیم مطرح در آن را برای مدیران فناوری اطالعات ،کارشتتتناستتتان ارشتتتد و مدیران
استراتژیک سازمان نشان می دهد.
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