سماتک ،مرکز آموزش های تخصصی IT

خالصه:

اگــر دهــه گذشــته را دوران محصــول و کیفیــت محصــول بدانیــم ،ایــن عصــر بــه خدمــات و کیفیــت خدمــت وابســته اســت .در
بســیاری از کشــورهای دنیــا ازجملــه ایــران و انگلســتان ،بیــش از  60درصــد درآمــد شــرکتها از ارائــه خدمــات ،تأمیــن میشــود..
بهعنوانمثــال بانکهــا ،شــرکتهای بیمــه ،بیمارســتانها ،مراکــز داده ،شــرکتهای مخابراتــی ،شــرکتهای وابســته بــه خدمــات
عمومــی ماننــد بــرق ،آب ،گاز ،اســتانداری و  ...را در نظــر بگیریــد .حــال چگونــه میتــوان کیفیــت خدمــات را افزایــش داد تــا بــه ســود
بیشــتر دســتیافت و یــا رویــای ســازمان پیشبینــی پذیــر را تحقــق بخشــید و رضایتمنــدی اربابرجــوع را فراهــم کــرد؟ پاســخ در
اســتانداردهای مدیریــت خدمــات اســت .ازآنجاییکــه امــروزه ارائــه خدمــات بــه میــزان زیــادی بــا  ITگــره خــورده اســت ،بهتریــن
گزینــه ،اســتفاده از اســتاندارد مدیریــت خدمــات بــه کمــک فنــاوری اطالعــات اســت.
چارچــوب  ITILبــه عقیــده بســیاری از کارشناســان ،بهتریــن گزینــه در ایــن خصــوص اســت .در آخریــن نســخه  ،ITILبــرای ســرویس
یــک چرخــه عمــر ارائــه میگــردد.

مدت دوره:
 24ساعت

پیشنیاز:

تجربه پشتیبانی و ارائه سرویس IT

اهداف دوره:

در دوره  Foundationهــدف آشــنایی بــا مفاهیــم اســت .ارائــه مثالهــای کاربــردی و بومــی در حوزههــای گوناگــون خدمــات بــه
درک بهتــر مطالــب کمــک میکنــد .بهعنــوان یــک دوره تکمیلــی و بــا توجــه بــه رونــد بــازار ،کارگاه پیادهســازی  ITILدر نظــر
گرفتهشــده اســت .در ایــن کارگاه مفاهیــم مطــرح در دوره  ،Foundationجهــت پیادهســازی یــک نمونــه کوچــک موردبررســی
قــرار میگیــرد.

سرفصل دوره:

.1آشنایی با زنجیره موفقیت دانشگاه  ،MITمفهوم سرویس ،فرآیند و فعالیت
.2آشنایی با مفاهیم بلوغ فرآیندی سازمانها و اثر آن در پیادهسازی
.3معرفی  ITILو چرخه عمر خدمات
.4بررسی فرآیندهای مرتبط با استراتژی خدمت یا ارائه مثالهای عملیاتی
.5بررسی گروه فرآیندهای طراحی خدمت و رابطه آنها با یکدیگر
.6بررسی گروه فرآیندهای انتقال خدمت و جایگاه آنها
.7بررسی گروه فرآیندها و فعالیتهای عملیات خدمات
.8بررسی روشهای بهبود مستمر خدمت
.9معرفی نمونههای پیادهسازی شده در کشور
رونــد رو بــه رشــد تعــداد پروژههــای پیادهســازی  ITIL، IT Governanceو ایــزو  20000در کشــور و جهــان ،اهمیــت ایــن
مــدارک و مفاهیــم مطــرح در آن را بــرای مدیــران فنــاوری اطالعــات ،کارشناســان ارشــد و مدیــران اســتراتژیک ســازمان نشــان میدهــد.
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