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» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطالعات

اعتبار دهنده:  EXINپيش نياز:  نداردمدت)ساعت(:  ۱6  

معرفي دوره :
 ITIL 4 برای شركت كنندگان در آن مفاهيم اصلی ITIL Foundation 4 دوره

را ارائه می دهد.
 این دوره كمک می كند تا با اصول هفت گانه ITIL 4 آشنا شوید و نشان می دهد 

كه چگونه می توانند در بهبود كار فردی یا سازمانی موثر باشند.

اهداف دوره :
ITIL service management مفاهيم كليدی

چگونه ITIL guiding principles می توانند به یک سازمان كمک كنند در 
ITIL service management با )Adapt( و انطباق )Adopt( اتخاذ

ITIL service management چهار بعد
هدف و اجزای سيستم های ارزش سرویس )Service value systems( یا 
 )Service value chain( و فعاليت های مربوط به زنجيره ارزش سرویس SVS

و نحوه ارتباط این دو با هم
)Continual improvement( مفاهيم كليدی بهبود مداوم

مخاطبان دوره :
افرادی كه در شروع مسير آموزش و كار در سيستم های مدیریت خدمات IT می باشند.

ITSM مدیران فعال و مشتاق در
افرادی كه در بخش های دیگر فناوری اطالعات )دیجيتال، ارائه محصول و توسعه( مشغول 
می باشند و دارای ارتباط زیادی با مباحث ارائه سرویس )Service delivery( هستند.

افرادی كه در حال حاضر دارای مدارك ITIL می باشند و عالقه مند هستند خود 
را بروز نمایند.

ITIL Foundation v4.0

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي
امکان برگزاری آزمون بين المللى و ارائه مدرك بين المللى

 امتيازات دوره :

  محتواي دوره :

• )Overview of ITIL( ITIL مروری بر

• )Service Management( مدیریت سرویس

• )ITIL guiding principles( ITIL  اصول راهنمای

•  )Service value systems( سيستم های ارزش سرویس

• )ITIL practices( ITIL شيوه های


