
	

	

 
 

 معرفی دوره آموزشی
 

 کاربردی، عملی وع آموزش:ن ITIL 4 Foundation نام دوره:

 روز) ۳ساعت (در  ۲۴ طول دوره: بابک هزاوهدکتر  مدرس:

 اهداف دوره:

 »ایرشته میان« صورت به ITIL 4 Foundation کاربردی و عملی آموزش دوره، این هدف

 مهارتبعد از شرکت در این دوره، شما . باشدمی AXELOSجدیدترین منابع موردتائید  براساس

نحوه ایجاد  را پیدا کرده و روی ITILمنطبق بر  طراحی، تحلیل و بهبود فرایندهای سازمانی

فرایندها در سازمان سازی های پیادهارتباط بین ساختار سازمانی با فرایندها، نحوه و تکنیک

را   ITILالمللی شوید. همچنین آمادگی الزم جهت شرکت در آزمون و اخذ مدرک بینمسلط می

 خواهید داشت.

 )AXELOSرسمی  (براساس سیالبس دوره: محتوای

 ITILمعرفی و آشنایی با اصطالحات اصلی در  •

 ITILمنطبق با  Service Value Systemتسلط بر مفاهیم  •

 ITIL 4فرایند موردبحث در  ۳۴بر کاربردی و عملی تسلط  •

 ها و تجربیات عملی اجراییارائه نمونه فرم •

 شدهسازیبا ارائه آزمون شبیه المللیمادگی برای آزمون بینآ •

 نیاز:پیش

 نیاز ضروری برای این دوره وجود ندارد.پیش

 ابزارهای آموزشی مورداستفاده در دوره:

های طول Case Studyتمرینات و  مفاهیم، شاملکتابچه وایت برد، فایل ارائه (پاورپوینت)، 

 .دوره

 منابع مورداستفاده در دوره:

ایرانی بهره  بزرگ هایهای واقعی سازمانها و تمرینات این دوره از مثالجهت تدوین کارگاه

این دوره از منبع زیر کمک  و کتاب کار تدوین مواد آموزشیبرای گرفته شده است. همچنین 

 گرفته شده است:
ITIL 4 Foundation Handbook (2019). The Stationery Office, Published by AXELOS 

 

 

 

 



	

	

 برنامه دوره

 

 روز سوم روز دوم روز اول

 معرفی و ضرورت   -۱

کاربردها و مسیر تاریخچه،  ۱-۱

 ITIL مدارک

 Function، تعریف سرویس ۲-۱

 و فرایند

 ITILاتصال استراتژی به  ۳-۱

 

 مفاهیم  -۲

مفاهیم خلق ارزش،   ۱-۲

 خروجی، هزینه و ریسک

 مفاهیم ابعاد ارائه سرویس  ۲-۲

 Service Valueمفاهیم   ۳-۲

System  

 

 Generalفرایندهای  -۴

آشنایی کاربردی و عملی با  ۱-۴

سازی فرایندها و نحوه پیاده

 هاآن

ها و ارائه نمونه فرم ۲-۴

 تجربیات اجرایی واقعی

 

 

فرایندهای مدیریت  -۵

 سرویس و فنی

آشنایی کاربردی و  ۱-۵

عملی با فرایندها و نحوه 

 هاسازی آنپیاده

ها و ارائه نمونه فرم ۲-۵

 تجربیات اجرایی واقعی

 

برگزاری آزمون  -۶

 ITILشده سازیشبیه

 

، هابندی آموزشجمع -۷

نکات موردنیاز در خصوص 

 پرسش و المللی،آزمون بین

 پاسخ

 

 
های مختلف و موسسات آموزشی برگزار گردیده است. این دوره آموزشی پیش از این بارها در سازمان

 توانید از طریق زیر در ارتباط باشید.برای دریافت اطالعات بیشتر می

 ۲۸۴۲۲۴۷۲-۰۲۱تلفن: 

 www.karokasb.orgسایت: وب

 


