
1

. صبر، والورع، إن لکم نهایة افنتهوا الی نهایتکمالعمل العمل، ثم النهایة النهایة، واالستقامة االستقامة، ثم الصبر ال :امیرالمومنین امام علی  علیه السالم
.ی و اپرسا باشیدکار کنید؛ کار و آن را هب اپیانش رسانید؛ اپیان و رب آن اپیداری کنید؛ اپیداری و  آن گاه شکیبایی ورزید، شکیبای 

هماان شما را اپیانی است؛ پس، خود را هب آن اپیان  رسانید
(176خطبه : نهج البالهغ)

https://hawzah.net/fa/Article/View/93083/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4#Text381818


2

مدیریت خدمات فناوری اطالعات: درس
جناب آقای دکتر تقوا: استاد

علیرضا قشقاوی: دانشجو
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فهرست مطالب
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صفحه110: حجم ارائه

اردیبهشت15چهارشنبه
اردیبهشت22چهارشنبه

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی

به کارگریی  اطالعات و فناویر

جریان های ارزش

ندگانکناولویت بنید  کار و مدیریت تأمنی 

نتیجه گریی

مثال های  جریان ارزش

ITILداستان 

دیگر پژوهش ها

ITIL4مرور چارچوب 
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ITILمزایای 

ITهایسرویسبهوابستهکاربرانومشتریانرضایتمیزانافزایش➢

درآمدسطحافزایشو(...وارائهسرعتدسترسی،سطح)ITهایسرویسکیفیتمداومبهبود➢

مستمرنظارتباوریبهرهمیزانافزایش➢

سازمانمنابعبهینهمدیریت➢

محصوالتوخدماتهمزمانومستمرفروش➢

مخاطراتسطحسازیبهینهطریقازگیریتصمیمفرآیندهایسازیبهینه➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL44همگام با عصر صنعت
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 
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ITIL4اجزای اصیل 

خدماتارزشنظام➢

ITILخدماتارزشزنجیره➢

(فرایندهاورویهها)ITILاقدامات➢

ITILراهنمایاصول➢

حکمرانی➢

مداومپیشرفت➢

سرویسارزشزنجیره➢
ریزیبرنامه➢
بهبود➢
شدندرگیر➢
انتقالوطراحی➢
ساختن/آوردنبدست➢
پشتیبانیوارائه➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4اجزای اصیل 

بعدیچهارمدل➢
مردموسازمانها➢
فناوریواطالعات➢
کنندگانتأمینوشرکا➢
ارزشفرآیندهایوهاجریان➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4اقدامات 
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



مقدمه: 1فصل

اهمیتفایده،مزیت،:ارزشتعریف➢

خدماتمداریانسانوخودکارسازیامنیت،...خدماتپذیریانعطافوسرعت➢

➢ITIL4:نهاییارزشتحویلتاتقاضاازفناورانههایسرویساصالحوایجادجامعرویکرد

➢CDS:خدماتارزشسیستمچارچوبازاستفادهواقداماتاتخاذوانطباقITIL (SVS)تسهیلجهت
هاسازماندرارزشایجاد

➢CDS:خدماتومحصوالتازپشتیبانیوتولید،طراحیبرایهماهنگیوهمکارینحوهراهنمای
ITIL4چارچوبازبرآمده،موثرویکپارچه

:هاسرفصل➢

سرویسمدیریتوITدرگراییایحرفهتکامل➢
خدماتپشتیبانیوارائهایجاد،برایفناوریواطالعاتگیریکاربه➢
ارزشهایجریان➢
کنندگانتأمینمدیریتوکاربندیاولویت➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



و مدیریت سرویسITتکامل حرفه ای گرایی در : 2فصل
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سازمان ها، افراد و فرهنگ؛ ساختار سازماین

عملکردبندیگروهمعیارهای➢

فعالیتنوع➢

هاتخصصوهامهارت➢

مشترکمنابع➢

مشترکاهدافتحققجهتخودسازماندهی...➢

سازمانیساختارانواع➢

(مشخصاختیاراتحیطهومسئولیتحوزهمراتبی،سلسله)ایوظیفه➢

(جغرافیاییموقعیتیامحصولبازار،محوریت)بخشی➢

(پاسخگوییدوگانهروابطها،تیمدرجابجاییای،شبکه)ماتریسی➢

(کوچکسازمانمناسبمراتب،سلسلهکاهشساده،)تخت➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



سازمان ها، افراد و فرهنگ؛ ساختار سازماین(1

:ساختارهاانواعدرموجودتمایزهای➢

(غیرهومشتری/قلمرو/محصول/کارکرد)سازیتیم/بندیگروهمعیارهای➢

(شدهتوزیع/متمرکز)مکان➢

(انتهابهانتهاارزشجریانمسئولکامالًیاخاصهایفعالیتمسئول)ارزشهایجریانباروابط➢

(خودرانهایتیمیاوکنترلوفرماندهیهایتیم)تیماعضایاختیاراتومسئولیت➢

(سازمانازخارجتیمهایباادغامسطح)هامزیتتأمین➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



سازمان ها، افراد و فرهنگ؛ ساختار سازماین(1

:سازمانیساختاربهبودجهتراهنمااصول➢

(ساختار؟تغییراصلیعامل)ارزشبرتمرکز.1

(RACIوارزشجریاننگاشتماتریس)موجودوضعازشروع.2

بازخوردطریقازایمرحلهپیشرفت.3

شفافیتترویجوهمکاری.4

جامعاقدامونگرکلنگاه.5

(خودسازماندهیبهتشویقکار،ارجاعاتکاهشسازمان،پیچیدگیکاهش)عملگراییوسازیساده.6

خودکارسازیوسازیبهینه.7
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



 هاتشکیل تیم های اثربخش؛ نقش ها و شایستیگ(2

هایشایستگوهامهارتتوسعهضرورتفناوریپویاییومحیطسریعتغییرات➢

ماتریسیساختاربهمراتبیسلسلهساختارازتحول➢

(سریعجابجاییوهانقشتوسعه)

غیرفنیهایشایستگیوفنیهایمهارتشدنبرابر➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



 هاتشکیل تیم های اثربخش؛ نقش ها و شایستیگ(2

:نقششایستگیمشخصات
CAT, TMA, LAC, …

...استراتژی،مدیرمحصول،مدیرمشتری،باارتباطمدیرفنی،مدیر
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



 هاتشکیل تیم های اثربخش؛ نقش ها و شایستیگ(2

,Specialist)گراکلیامتخصص:مرسومهایتیپ➢ Generalist)

,T:امروزموردنیازهایتیپ➢ Π,Ш
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



 هاتشکیل تیم های اثربخش؛ نقش ها و شایستیگ(2

کارکنانهایشایستگیازمتنوعیمجموعهارتقای➢

نقشفنیغیرالزاماتکنندهتعیینوظایفشرحتدوین➢

گیریکاربهواستخدامهایمهارتتوسعه➢

شغلیهایبرنامهدرITغیرکاریتجاربشناسایی➢

مهارتماتریسدرنقشمناسبنرممهارتهایلحاظ➢

نیازموردهایشایستگیکاملگسترهبهپاداشاعطای➢

سنتیفرایندهایوفنیمدیریتازفراترفردیتوسعهوآموزش➢

(CPD)پیوستهایحرفهپیشرفتبرنامه➢

...وکارروش،جدیدابزارهای،هاایدهمورددرتحقیقبهتشویق➢

شایستگیمحورونقشمحورهایطرحوهامدلمدیریت➢

پیوستهایحرفهپیشرفتمسیرهایهمراهبهشفافوظایفشرح➢

شایستگیونقشبرمبتنیترکیبیهایمدلبکارگیری➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



 یو کارتشکیل تیم های اثربخش؛ برنامه ریزی و مدیریت نری(2

مدیرانحیاتیمهارت➢

نقشهربامرتبطهاینگرشوهاتوانایی،هامهارت،دانششناسایی➢

(...وتغییروخطامدیریت)موردنیازخدماتسطحوسرویسارائهبرایموردنیازظرفیتریزیبرنامه➢

بیشینهآفرینیارزشوجدیمشارکتالزم،انگیزشکافی،آموزشازاطمینان➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ری یو کارنتتشکیل تیم های اثربخش؛ برنامه ریزی و مدیری( 2

19

کارکنانرضایتمندیمدیریت➢

(بازخوردگیریطریقاز)

درونیوبیرونینظرسنجی➢

یارودررومنظم؛یاگاهبهگاهجلسات➢

غیررسمییارسمیغیرمستقیم؛

شفرسایوبیماریتنش،سطحبررسی➢

روحیوجسمی

جابجایینرخوغیبتنرخبررسی➢

فردیارزیابی➢

اخالقیرفتارهای➢

غیررسمیارتباطات➢

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



عملکرد تشکیل تیم های اثربخش؛ ارزیایب(2

مناسبمعیارتعیینمناسب؛هدفگذاری➢

(کیفیوکمیسنجشقابلافزودهارزش:گروهیوفردیخروجیارزیابی)محورنتیجهرویکرد➢

جذابکار-مسئولیت-شدنشناختهرسمیتبه-دستاورد:هرزبرگانگیزشعوامل➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



:مطلوبهایمشخصه➢

عملیاتتعالیوکیفیتارزش،برتمرکز➢

کاربررضایتکننده،مصرفبهتوجهمداری،مشتری➢

همکاریوارتباطیابزارهایوافرادبرگذاریسرمایه➢

ساختاریافتهسازمانیکدرقویتیمایجاد➢

اهدافوماموریت،اندازچشمبامستمرهمسویی➢

اختیاراتووظایفازکاملآگاهی➢

توسعه فرهنگ گروه(3

:گروهفرهنگهایمولفه➢

(تنگاتنگیاحداقلی)روابط➢

(غیرمستقیمیامستقیممنفیبازخورد)ارزیابی➢

(کاربردمقابلدراصول)اقناع➢

(مراتبیسلسلهیابرابر)رهبری➢

(توافقییادستوری)گیریتصمیم➢

(روابطاساسبریاکاراساسبر)اعتماد➢

(رویاروییتشدیدیااجتناب)تعارضات➢

(پذیرانعطافیاخطیبندیزمان)ریزیبرنامه➢

واصولواهدافومأموریتتدویندرمشارکت➢

اندازچشم
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت
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توسعه فرهنگ گروه(3

(آراتضاربوهادیدگاهتنوعیاوبودنهمفکرها،تعصبواعتقاداتهمخوانی)فرهنگتناسب➢

(سازماناهدافذیلمتحدکنندههدف)گروهفرهنگدراندازچشمدرج➢

منظمجلسات➢

(مدیریتجایبه)رهبری➢

غیررسمیهایگروهتشویق➢

سازمانازچندوجهیتجربهوکارکنانچرخش➢

(شخصیدرکبا)اجتماعیسازییکپارچه➢

(غیررسمیومداوم)بازخوردارائه➢

یادگیریفرهنگترویج➢

پیوستهبهبودفرهنگ➢
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توسعه فرهنگ گروه(3

:پیوستهبهبودفرهنگاصلیعناصر➢
شفافیت➢
نمونهطریقازمدیریت➢
اعتمادسازی➢

:تشویققابلمثبترفتارهای➢
متناسبجذب•
هاارزشوانتظاراتتوجیه•
جلسهفرهنگ•
رفتارهابندیطبقهوزبان•
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(سازماناندازهوهاارزشاهدافاشتراک:مشارکتوهمکاریتفاوت)همکارانهفرهنگ➢
(اکتشافییاالگوریتیمی)کارنوعباهماهنگی➢
همکاریطریقازیادگیری➢
(سازماناهدافتحققونیازهابرآوردنآنان؛نقشدرکارکنانازحمایت)خدمتگزاررهبری➢

(خدمتذهنیتخدمت،همدلی)مداریمشتری➢
ارزشبرتمرکز➢
مشتریهرنیازهاییکتایی➢
«مشتریتجربه»اصالت➢

توسعه فرهنگ گروه(3
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«مشتریتجربه»اصالت➢

(VP)ارزشپیشنهاد➢

(مشتریدیدزاویهاز)کاربرومشتریسفرهاینقشهترسیم➢

(مسئلهحل–تعامل–همدلی)!کاربرپسندکارکنانجذب➢

کارکنانباخوبرفتار➢

(نرمهایمهارت)کاریهایگروهوکارکنانآموزش➢

(عملیرهبری)مصداقیراهنمایی➢

(مستقیمجلسه–نظراتآوریجمع–تحقیق)مشتریصدای/بازخوردشنیدن➢

کارکنانتوانمندسازی➢

سیلوییذهنیتازپرهیز➢

(درگیرافرادتجربهشناختبرپایه)محورانسانطراحی➢

توسعه فرهنگ گروه(3
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(مشترکاهداف–همراهی–همدلی–اعتماد)مثبتتعامل➢

(افکارواطالعاتتبادل)طرفهدوفرایند➢

(عاطفیحالت–رفتار–لباس–بدنزبان–لحن–زبان)دائمیارتباط➢

ارتباطتناوبوزمانبهترین➢

تعاملهراختصاصیشرایط➢

(پیامک–ایمیل–تماس–مستقیمصحبت)پیاماهمیتبامتناسبتعاملروشانتخاب➢

هاچالش➢

(ارشدمدیرانمشهودحمایتوتعهدوشجاعتنیازمند)موجودفرهنگتغییر➢

توسعه فرهنگ گروه(3
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و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
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به کار گریی اطالعات و فناویر برای ایجاد، ارائه و پشتیباین خدمات: 3فصل
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یکپارچه سایز و تبادل داده(1

کاروکسب/سازمان/برنامه:سازییکپارچهسطوح➢

:سازییکپارچههایتوپولوژی➢

Point)نقطهبهنقطه➢ to Point):هاسیستمهایجفتمستقیماتصال

دوطرفهسازییکپارچه➢

هاروشوهاپروتکلتعددپیچیدگی➢

(Publish-Subscribe)اشتراک-انتشار➢

کنندهدریافتهایسیستمبهارسالبرایرویدادواسطبههاپیامانتشار➢

استقرارپیچیدگیکاهشوپذیریمقیاس➢

دریافتوارسالنقاطبیخبریواطمینانقابلیتچالش➢

آداپتورهاتوسطانتقالومسیریابیوواسطعنوانبهباس➢
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یکپارچه سایز و تبادل داده(1

:سازییکپارچهرویکردهای➢

عدادتکمهایسیستموسادههایسرویسمناسب:(همزمانودفعیسازییکپارچه)بنگبیگ➢

ریسککمو

پیشازومجزاصورتبهجدیدهایمولفهسازییکپارچهجهتچابکرویکرد:افزایشیتحویل➢

شدهتعریف

ترتیببدونوآمادگیبمحضهاسازییکپارچهاستقرار:ارزشجریانبامستقیمسازییکپارچه➢

معینپیشاز

(پایاندرویسسرتست–سنگینسازیشبیهنیازمند–اولیهپیشرفتدرتسریعوبیشترچابکی)
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رویدادپردازش➢

کاویمتن/داده➢

بینیپیش➢

گرافتحلیل➢

ماشینیادگیری➢

متغیرهچندآمار➢

شبکهتحلیل➢

ته گزارش دیه و تحلیل داده پیشرف(2

30

عصبیشبکه➢

الگوتطبیق➢

معناتحلیل➢

احساساتتحلیل➢

سازیشبیه➢

سازیبصری➢
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و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



دادهعلم–دادهمهندسی:دادهتحلیل➢

:دادهکالن➢

تحلیلمهارت–تحلیلقابلیت–پردازشقدرت➢

ساختاربدون–یافتهساختنیمه–یافتهساختهایداده➢

دادهرشدنرخ–دادهمنابع–جستجوزبان–دادهنوع–دادهساختار–دادهحجم:دادهپیچیدگیمعیارهای➢

:گزارشوداشبوردتولیدمراحل➢

متنوعدادهمنابعبهاتصال.1

(ETL)بارگذاری/تبدیل/استخراج.2

جستجوقابلیت.3

دادهسازیبصری.4

ته گزارش دیه و تحلیل داده پیشرف(2
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همکایر و جریان کار(3

(چابکرویکرد)همکاری➢

(گرافیکورنگ،فیزیکیهاینقشهوتابلوها)کارهاکردنمشاهدهقابل➢

(ایمیلجایگزینمجازیهایگروه)موضوعیهایانجمن➢

(هاخروجیوافرادزمانی،جدولکاری،هایبسته)کارجریانترسیم➢

(کارگسستههایبستهرویکوچکهایتیمکار:دواپسواجایل)اسپرینتباکوچکهایتیمدرکار➢

سادهبازخوردسازوکار➢

(ایموجیوشیروریتوییتوالیک،کارپایهابزارهای)اجتماعیهایشبکههایقابلیتوهمکاری➢
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همکایر و جریان کار(3

(اجتماعیهایشبکههایرابطغالبا)هاقابلیتوابزارها➢

(عمومیارتباطاتاصلیمنطقه)ارتباطاتدیوار➢

(متغیرکاربرانباثابتموضوع)موضوعیهایپوشهوهاانجمن➢

(پشتیبانیافزارنرمطریقازبازخورد)رخدادنظرسنجی➢

(مشکالتگزارش–خدماتدرخواست)هاپرتال➢

(دانشهایپایگاهازاستفادهبا)خودیاری➢

(پاسخگوییوبازخورد)اجتماعیشبکههایقابلیت➢

کیگرافیمحیط–کدنویسیبدون–پویاصورتبهکارگردشمدیریت:کارجریانابزارهای➢
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هاتراکنشپردازشوتفسیروثبتجهتبرنامهیانمایشصفحهدرانسانیفعالیتسازیشبیه

(انسانیشوندهتکرارکارهای–دادهثبت–فرمتکمیل–ایمیلکردنباز)

باالتردقت–باالتروریبهره–کارنیرویهزینهکاهش:مزایا

کاربردها➢

ترارزشکموتکراریکارهایخودکارسازی➢

پیچیدگیبدونوقوانینبرمبتنیکارهایخودکارسازی➢

خطابهحساسکارهای-خطامستعدکارهای-حجمپرکارهای:مزیتبیشترین➢

فرایندرباتیکخودکارسایز(4

34
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:RPAهایفناوری➢

(ساختاریافتههایدادهبا)فرایندخودکارسازی➢

(تجربییادگیری–ساختاربدونهایدادهبا)فرایندپیشرفتهوهوشمندخودکارسازی➢

(انسانمداخلهنیازمندوظایفانجامومشتریسواالتبهپاسخ)شناختیسکوهای➢

:مالحظات➢

Garbage)بندیاولویتچالش➢ in, Garbage out)

ITILراهنمایاصول➢

درستافرادبرایدرستهایمهارت➢

معقولسرمایهبازگشتنرختعیین➢

اطالعاتفناوریوکاروکسبمیانقویهمکاری➢

کوتاهتکرارهایباسازیاجرایی➢

فرایندرباتیکخودکارسایز(4
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فرایندرباتیکخودکارسایز(4
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هوش مصنویع(5

عمومیابرخدماتبرمبتنیمصنوعیهوشابزارهای➢

محلیسرورهاییاکالدصرفه➢

سرویسقطعمخاطرات➢

:کاربردها➢

فراینداجرایوتصمیمخودکارسازی➢

(احساساتتحلیلوسازیخالصهترجمه،)طبیعیزبانپردازش➢

(هاباتچتمانندگفتارییانوشتاری)نهاییکاربرباگفتگورابط➢

(کنشگرانهگیریتصمیم)بینانهپیشتحلیل➢

شهودوکشف➢
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هوش مصنویع(5

(ITعملیاتدر...ماشینیادگیریوتحلیلداده،کالن)AIOps:فناوریهمگرایی➢

(Algorithmic IT Ops)

پاسخدرتسریعویابیپیشماشینیادگیریازاستفادهباغیرمعمولمواردشناساییوالگویابی

موضوعتشخیصوبینیپیش➢

کنشگرهایسامانهنگهداریوتنظیم➢

آستانهتحلیل➢

کاروکسبمدیرانبرایاستفاده➢
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یادگریی ماشنی(6

خاصمسائلحل

رگرسیونوبندیدسته:(تمریندورهونمونهدادهمعین،خروجیوورودی)شدهنظارتیادگیری➢

مبناخطوبندیخوشهتحلیل:نظارتبدونیادگیری➢

ماشینیادگیریهایمحدودیتومزایا➢

(انسانبرایناممکن)دادهبزرگمقادیرپردازشازارزشمندنتایجحصول➢

گیریتصمیمدقتوکاراییبهبود➢

نمونههایدادهسوگیریدلیلبهنتایجتحریف➢

صحیحنتایجازدرستدرکبهشدهنظارتسیستمصحیحتمرینوابستگی➢

عواملتعدددرحالتبخصوصماشینیادگیریسیستمرفتاردشواربررسی➢

39مصنوععصبیشبکهاساسبرماشینیادگیریزیرمجموعهعمیقیادگیری➢

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



(CI/CD)یکپارچه سایز مداوم ، تحویل مداوم و استقرار مداوم (7

40

مداومسازییکپارچه➢

افزارنرمتوسعهمحیطدر

مداومارائه➢

زمانهردرانتشار

مداوماستقرار➢

تغییراتخودکاربرداریبهره

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



(CI/CD)یکپارچه سایز مداوم ، تحویل مداوم و استقرار مداوم (7

استقرارهرریسککاهشباالفرکانسباکوچکتغییرات

ارزشتحویلسرعتافزایش

:سنجشمعیارهای➢
سریعتغییرات➢
کاراتغییرات➢
اطمینانقابلتغییرات➢

انتشارتاسازیپیادهازتغییرجریانسازیبهینه➢

سرعتهایگلوگاهحذف➢

خودکارتحویلوتست➢

41

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



(CI/CD)یکپارچه سایز مداوم ، تحویل مداوم و استقرار مداوم (7

چابکتوسعهاصول➢

مندارزشافزارهاینرممداوموزودهنگامتحویلطریقازمشتریرضایتجلب:اولویتباالترین➢

توسعهاواخردرحتی،الزاماتتغییرازاستقبال➢

.کنندکارهمباروزانهپروژهطولدربایدتوسعهتیموکاروکسبتیم➢

.بسازیدانگیزهباافرادحولراهاپروژه➢

رودرروگفتگوی:دهندهتوسعهتیمیکبهاطالعاتانتقالروشکارآمدترین➢

افزارنرمکردنکار:پیشرفتاصلیمعیار➢

.شوندمی(یکنواختسرعتبا)پایدارتوسعهباعثچابکفرآیندهای➢

.دهدمیافزایشراچابکی،خوبطراحیوفنیکیفیتبهمداومتوجه➢

نشدهانجامکارمیزانرساندنحداقلبههنر:سادگی➢

42مجددتنظیموبررسی➢

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



(CI/CD)یکپارچه سایز مداوم ، تحویل مداوم و استقرار مداوم (7

Pipe)لولهخط➢ line):(پذیرمقیاسارزش،کمذاتاًواکنشی،تکراری،دستی،کارهای)زحمتکاهش

:مراحل➢
Build)ساختخودکارسازی➢ automation):تغییراتادغامونسخهکنترلمانندکدنویسیعملیات
Test)تستخودکارسازی➢ automation):ارزیابیوتست
Deployment)استقرارخودکارسازی➢ automation):سرویسمحیطبهتولیدپیشمحیطاز

:(اصول)ITILباCI/CDهمترازی➢
ارزشبرتمرکز➢
فعلیوضعازشروع➢
بازخوردباایمرحلهپیشرفت➢
شفافیتترویجوهمکاری➢
جامعونگرکلکاروتفکر➢
کاربردیوسادهحالتحفظ➢
خودکارسازیوسازیبهینه➢

(Waterfall)آبشارروش:مقابلدر➢

43پیچیدهوبزرگسازمان–ایمنویکجااستقرار–هانیازمندیقطعیتشرایطمناسب

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ارزش مدل اطالعات موثر(8

پراکندهوناسازگاراطالعات

اطالعاتکیفیتدرابهام

هاسامانهحیاتیاهمیتدرابهام

سازمانسطحدرمتفاوتادبیاتواصطالحات

رویسسقوتوضعفدقیقنمایایجاد-هافناوریترکیب–فرایندهاتغییرکلیدیابزار:اطالعاتمدل

44

مشترکدرکایجادجهتاطالعاتمدل

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ارزش مدل اطالعات موثر(8

:اطالعاتمدلاجزایتشریح➢

سازماندرونعملکردهایوهافعالیت،اصطالحات،کلیدیهایواقعیتتعاریف➢

سازمانفناوریوکاروکسبخدماتکلیدیهایمولفهساختاریبازنمایی➢

:رایجاطالعاتهایمدل➢

بهشدهارائه)مدیریتاطالعاتعمومیتعریفبازاستانداردهای:(CIM)عمومیاطالعاتمدل➢

(DMTFوسیله

TMForumتوسطپیشنهادی)استاندارهاوهاروشبهمجموعه:(Frameworx)هاچارچوب➢

(مخابراتیحوزهمناسب

45

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



مدیریت سرویسخودکارسایز(9

خدماتیکپارچهمدیریتابزارهای➢

واقعیزماندرپویاصورتبهکارمختلفهایحجممدیریتقابلیت➢

هاریسکوهاهزینهبهبودها،روندها،کارایی،زمینهدرکاروکسبتحلیلگزارش،ارائه➢

"خدمات"منابعوهاداراییمدیریتوکارتحویلارزیابیوپاسخگویی➢

:کاربرد➢

خطامدیریت➢

سرویسسطحمدیریت➢

موجودیمدیریت➢

46

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



مدیریت سرویسخودکارسایز(9

خدماتمدیریتابزارهایمجموعهازانتظارات➢

کارجریانموثرخودکارسازی➢

سازیسفارشیدرانعطاف+شدهتعریفاستانداردهایمدل➢

انپایارزشجریانمدیریتجهتهاسازمانوارزش،زنجیرههایفعالیتمختلف،اقداماتبینکارگردشیکپارچهادغام➢

پایانبه

خدمتومحصولحیاتچرخهپایانبهپایانخودکارسازی➢

وراتتغییتشخیص،هوشمندکشفشاملرخداد،مدیریتو(مانیتورینگ)نظارت،موجودیمدیریت➢

فناورانهراهکارهایهایتراکنشبرنظارتظرفیت،برنظارترویدادها،

:باموثرسازییکپارچه➢

سازمانابزارهایدیگر➢

سازماناطالعاتیهایسامانهدیگر➢

سرویسمدیریتاطالعاتیهایسامانهدیگر➢

ارتباطاتهایکانالواجتماعیهایشبکه➢

(تداوم–انطباق–ظرفیت–کارایی–دسترسی–اطالعاتامنیت)خدماتباالیسطحضمانت➢

47پیشرفتهگزارشوتحلیل➢

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



جمع بنید(10

فناوریدرگذاریسرمایهگیرنده،خدماتوسازمانخودکارسازیعصرایندر➢

اندازچشم.استمهمبسیارارزشمند،خدماتومحصوالتارائهجهتاطالعات

.ودشمیبدهادامنهازمتنوعیهایلبهبهواستتغییرحالدرسرعتبهفناوری

ردفعالطوربهاکنونهاسازمان،پیچیدهاکوسیستماینراهبریبهکمکبرای➢

لتسهیعملکردیحوزهچندیندرکارجریان:تاکنندمیگذاریسرمایهابزارهایی

و.ودشتقویتسازیتصمیموپیشرفتهتحلیلیابد؛گسترشهاهمکاریگردد؛

دیآزاخود،نوبهبهامراین.گرددتسریعکممهارتباتکراریکارهایخودکارسازی

یریتمدپیشرفتههایقابلیتدرگذاریسرمایهبرایهاسازمانبهبیشتریعمل

.میکندایجادمختلفذینفعانبرایافزودهارزشکهدهدمیخدمات

48

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



 خدماتجریان های ارزش برای ایجاد، ارائه و پشتیباین: 4فصل

49



جریان ارزش 

50

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

الیتهایفعکلیهکهخدماتکنندگانتأمینبرایعملیاتیمدلیک:سرویسارزشزنجیره➢

.دهدمیپوششراخدماتومحصوالتموثرمدیریتبرایموردنیازاصلی

انیساخت،تحویلوپشتیب/درگیرشدن،برنامهریزی،بهبود،طراحیوانتقال،دریافت

ومحصوالتارائهوایجادبرایسازمانهایگامازایمجموعه:سرویسارزشجریان➢

(سرویسدرخواستیاخطااعالم:تقاضاازشروع).کنندگانمصرفبهخدمات
51

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس ( 1

:سرویسارزشجریاندرفعالیتمراتبسلسله➢

مشتریارزشبهفرصتیاتقاضاازفعالیتجریانبرمتمرکزارزشهایجریان➢

مختلفافراد/ابزار/فرایندهابامختلف،ذینفعانبرموثرمختلف،هایتیممیانکار➢
52

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



:ارزشجریانمالحظات➢

خدماتکنندهتأمینهایخواستهانعکاس-1:مناسبدیدگاهانتخاب➢

جاریکارانجامروشهایمستندسازی-2

کارجریانسازیبهینهیامستنداتبروزرسانیشدهمشاهدهرفتارهایباانحرافسنجشومشاهده➢

(شدهخلقارزش)پایانو(تقاضا)آغازنقاط➢

پذیریانعطاف➢

(جریانطولدریکنواختیحفظوارزشجریاناندازچشمافقتعیین)ریزدانگی➢

(Steps)هاگامشناسایی➢

جزئیاتسطح➢

(هرکدامعملکردووضعیتبررسیامکان)هاتیموافرادهایگامتفکیک➢

(تیمیکبهمتعلق)گامیکدرارزشزنجیرهفعالیتچندگنجاندنیاجداسازی➢

(تأخروتقدمتغییر)هاگامترتیب➢

خدمتارزشزنجیرهفعالیتچندیایکبه(هاگامازهریک)نگاشت➢

(Practice)اقداماتبههاوظیفه/عمل/گامنگاشت➢

ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

53

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

:سرویسارزشجریانطراحی➢

ارزشجریانبرایسناریویا(یوزکیس)کاربردموردتعریف.1

شارز–ارزشجریانتوسطشدهایجادنتایج–تقاضاباشدهفعالهایمحرک–تقاضاتوصیف)

(ارزشجریانچارچوبدرشدهبازیابی/شدهخلق

ارزشبهتقاضاازگذاربرایارزشزنجیرهدرموردنیازهایگامثبت.2

خدمتارزشزنجیرهبه(دومگاماز)هاگامنگاشت.3

ضرورتصورتدروظایفوهاعملبههاگامسازیکوچک.4

وظیفهیاعملیاگامهردرموثرمنابعیا(Practice)اقداماتشناسایی.5

مدیریتیوعملیاتیهایتیموافراد•

فناوریوابزارها•

هادادهواطالعات•

54کنندگانتأمینوشرکا•

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

:خدمتارزشجریانسازیبهینهوبررسی➢

کارجریانتستبرایسادههایسازیشبیه➢

مشخصخروجیبدونیافایدهبییانتیجهبیکارهایازپرهیز➢

چپبهشیفت➢

بهنگامییاهزینهیاکیفیتدرهستندسازنوسانکهکارهاییدرتأخیر➢

ارزشجریانهایخروجیبهبودجهتباالبهارجاعسازوکارهایوبازخوردهایحلقهایجاد➢

کارجریانتسریعجهتوظایفیاهاعملها،گامخودکارسازیهایفرصتشناسایی➢

(ارزشجریانمجددطراحیشامل)هامحدودیتوتنگناهامدیریتوشناسایی➢

ارزشجریانسازیبهینهوبررسیبرایهاییمحرکمعرفی➢

55

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

گامیکتوصیف➢

گامنام.1

(گامشروع)ورودیماشه.2

اطالعات.3

اقداماتدرهامشارکت.4

وظایفوهاعمل.5

هامحدودیت.6

هاخروجی.7

شدههدفگذارییاتخمینیانجامزمان.8
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

:ارزشجریانتوصیفقالبهای

ارزشجریانبرایایخالصه.1

ارزشجریاندرگامهرتوصیفبرایساختاری.2

57

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

ارزشجریاننقشهترسیم➢

جریانزیسابهینهبرایریزیبرنامه+ارزشتاتقاضاازجریانسازیبصری:نابتولیددرریشه➢

(منابعاتالفکمینگیومشتریارزشبیشینگی:نابتولیداساس)

سازمانکارجریانمورددربینشکسبارزشجریاننقشهترسیمهدف➢

زودهافارزشبی/باهایفعالیتتفکیک+خودکارسازیوسازیبهینههایفرصتشناخت

ریزیبرنامه+ارزیابی:شاملارزشجریاننقشهترسیم➢

ارزشزنجیرهکلسازیبهینهابزاربهترین:ارزشجریاننقشه➢

58(محلیوموضعیهایگامتکفقطنهنگری؛کلیاصل)

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

ارزشجریاننقشهترسیمنتایج➢

فرایندتکسطحازفراترسازیبصری➢

ارزشجریانهردراتالفمنشاهایآشکارسازی➢

فرآیندهاوارزشهایجریانمورددربحثبرایمشترکزبانایجاد➢

(مناسبسطحدربحث)کارجریانبرایموردنیازتصمیماتآشکارسازی➢

نابفنونبانابمفاهیمزدنگره➢

بهبودواجرابرنامهبرایمبناییایجاد➢

موادجریانواطالعاتجریانبینارتباطتبیین➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

کلیدیهایسنجه➢

ارزشجریانتحلیلدر

لیتلقانون➢
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

باالریزدانگیباوپیچیدهیاکالنوساده:ارزشجریان➢

هاسنجهگیریاندازهومدلسازیبرایترمناسبترسادهچههر

61

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ITIL4جریان های ارزش سرویس (1

:لیتلقانونمالحظات➢

(جددمسازماندهی/مهارتافزایش/خودکارسازیافزایش)منابعبینکارانتقالدفعاتکاهش

(بیرونیرخدادهایازمتأثر)خدماتدهندهارائهکنترلازخارجغالباعملیاتی؛توان

(کارجریانسادگیصورتدر)کاریدورهزمانازتابعیانتظارزمان

دورهزمانبینیپیشقابلیتکارجنسوریزدانگی

دورهزمانتخمینامکانجهتانجامحالدرکارمحدودساختن

62

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



مدل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین( 2

جاریخدمتیکبازیابی–جدیدخدمتیکتوسعه:رایجمدلدو➢

.iجدیدخدمتیکتوسعه

مخلوطایوسریعبازخوردباتدریجیارتقاهاییااساسیتوسعهفازهای:کارمدیریتنحوهتعیین➢

نوعهربرایمجزاارزشهایجریانایجادنیازمند

هاخروجیبجایکاروکسبنتایجبرتمرکزحفظجهتنظارتصحیحسطحایجاد➢

نبیهافعالیتموثرهماهنگیازاطمینانجهت(بوروکراسی)ساالریدیوانصحیحسطحایجاد➢

...ومشتریان،شرکاواحدها،

ایجادورمنظبهجدیدسرویسایجادجهتموردنیازاقداماتکلیهازهافعالیتکلیهپیوستنبهم➢

کاربهپایانبهپایاننگرکلاندازچشمیک

هبهانیازمندیدرستترجمهسازمان،توسطمشتریانتظاراتواهدافروشندرکازاطمینان➢

63مشترینیازهایبهشدهتعریفسرویسپاسخوهاقابلیت

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



ل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مد(2

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی

ویربهره گریی از اطالعات و فنا

جریان ارزش

أمنیاولویت بنید  و مدیریت ت

نتیجه گریی

مثال های  جریان ارزش

ITILداستان 

پژوهش های آیت

ارزشبهتقاضاازسفر➢ITIL4مرور چارچوب 

آنمستندسازیوسرویسهاینیازمندیتصدیق:درگیرشدن.1

جدیدسرویسدرگذاریسرمایهبهتصمیم:ریزیبرنامه.2

مشترینیازرفعجهتجدیدسرویسمعماریوطراحی:انتقالوطراحی.3

سرویساجزایخریدیاپیکربندیساخت،:ساخت/دریافت.4

اندازیراهجهتسرویساجزایسازیپیاده:انتقالوطراحی.5

کاربرانبهجدیدسرویسارائه:پشتیبانیوتحویل.6
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



/سسرویپیکربندیمدیریت/روابطمدیریت/محصولسبدمدیریت/کاروکسبتحلیل.1

سرویسسطحمدیریت

65

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 

ل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مد(2



/همسئلمدیریت/محصولسبدمدیریت/سکووزیرساختمدیریت/کاروکسبتحلیل.2

متخدمیز/سرویسطراحی/سرویسپیکربندیمدیریت/ریسکمدیریت/پروژهمدیریت

.../افزارنرممدیریتوتوسعه/خدمتسطحمدیریت/سرویسمالیمدیریت/

66

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 

ل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مد(2



/یکارایوظرفیتمدیریت/کاروکسبتحلیل/پذیریدسترسمدیریت/معماریمدیریت.3

یپیکربندمدیریت/پروژهمدیریت/سکووزیرساختمدیریت/اطالعاتامنیتمدیریت

وتوسعه/سرویسسطحمدیریت/سرویسطراحی/سرویستداوممدیریت/سرویس

کنندگانتأمینمدیریت/افزارنرممدیریت

67

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 

ل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مد(2



اتمخاطرمدیریت/نسخهمدیریت/پروژهمدیریت/سبدمدیریت/سکووزیرساختمدیریت.4

/افزارنرممدیریتوتوسعه/سرویسارزیابیوتست/سرویسپیکربندیمدیریت/

کنندگانتأمینمدیریت
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 

ل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مد(2



/تقراراسمدیریت/تغییرقابلیتمشتریتضمینایجاد-سرویسنسخهانتشارریزیبرنامه.5

/نسخهانتشارمدیریت/پروژهمدیریت/خطامدیریت/دانشمدیریت/(ELS)حادثهمدیریت

کنندگانتأمینمدیریت/خدمتمیز/سرویسپیکربندیمدیریت
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 

ل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مد(2



دجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مدل کنی(2

مقیمپشتیبانی-ویژهکاربران-ELSاختصاصیهایتیم.6

/روابطمدیریت/پروژهمدیریت/خطامدیریت/سکووزیرساختمدیریت/حادثهمدیریت

/افزارنرممدیریتوتوسعه/خدمتمیز/سرویسپیکربندیمدیریت/نسخهانتشارمدیریت

کنندگانتأمینمدیریت

70

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مدل(2

.iiجاریسرویسیکبازیابی

آنانبرایبازیابیقابلارزشمعنایوذینفعانشناسایی➢

نفعانذیارزشتوصیفبهارزیابیایناتصالوحادثهتأثیرازآگاهیجهتبیرونیرویکرداتخاذ➢

داخلهایفعالیتکلیهشاملواحدارزشجریانیکتعریفوارزشجریانمحدودهشناسایی➢

محدوده

ارزشیبازیاببرنامهتهدیدکنندهیاوکنندگانتأمینوشرکاآمیزمخاطرههایفعالیتتبیین➢

لیتفعامرکزچندبیناشتراکیهایدادهوهاسیستمسازییکپارچهچگونگیوچیستیدرک➢

(ورینگمانیت)نظارتسامانهفعالهشداریابرداریبهرهدرناتوانکاربرتوسطارزشجریانشروع

71

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین مدل(2

72

ارزشبهتقاضاازسفر➢

کاربردرخواستثبتوپذیرش:درگیرشدن.1

کلمشرفعبرایتالشوحادثهعنوانبهبندیطبقهجستجو،وارسی:پشتیبانیوتحویل.2

متخصصتیمازمشکلرفع:ساخت/دریافت.3

مشکلرفعاستقرار:انتقالوطراحی.4

حادثهحلتأیید:ریزیبرنامه.5

کاربرازبازخورددرخواست:تعامل.6

بهبودهایفرصتشناسایی:بهبود.7

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



مدل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین(2

کاربردرخواستثبتوتصدیق.1

خدمتمیز/سرویسکاتالوگمدیریت

73

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



مدل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین(2

حادثهحلبهاقداموحادثهبندیدستهکوئری،وارسی.2

یپیکربندمدیریت/رخدادمدیریتو(مانیتورینگ)نظارت/دانشمدیریت/حادثهمدیریت
سرویسسطحمدیریت/خدمتمیز/سرویس
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مدل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین(2

تخصصیتیمازحلراهدریافت.3

میز/سرویسپیکربندیمدیریت/دانشمدیریت/سکووزیرساختمدیریت/حادثهمدیریت
/افزارنرمتوسعهومدیریت/سرویسارزیابیوتست/سرویسمالیمدیریت/خدمت

کنندگانتأمینمدیریت
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مدل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین(2

(پچنصبرایانه،یاسرورتعویضتولید،محیط)حلراهاجرای.4

مدیریت/دانشمدیریت/سکووزیرساختمدیریت/حادثهمدیریت/استقرارمدیریت
/افزارنرمتوسعهومدیریت/سرویسمالیمدیریت/خدمتمیز/سرویسپیکربندی
کنندگانتأمینمدیریت
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 مدل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین(2

(تماس-ارزشنشتیاصالح؛2و1مشابه)حادثهحلتأیید.5

سطحمدیریت/خدمتمیز/سرویسپیکربندیمدیریت/دانشمدیریت/حادثهمدیریت
سرویس
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مدل کنیدجریانهای ارزش را برای ایجاد ، تحویل و پشتیباین(2
بهبودهایفرصتشناساییوکاربرازبازخوردگیری.6,7

نتأمیمدیریت/افزارنرممدیریتوتوسعه/خدمتمیز/سکووزیرساختمدیریت/مداومبهبود-6
کنندگان

ارتنظ/دانشمدیریت/سکووزیرساختمدیریت/حادثهمدیریت/استقرارمدیریت/مداومبهبود-7
دمتخمیز/سرویسپیکربندیمدیریت/ریسکمدیریت/خطامدیریت/رخدادمدیریتو(مانیتورینگ)
/ارافزنرممدیریتوتوسعه/خدمتسطحمدیریت/سرویسارزیابیوتست/سرویسمالیمدیریت/

کنندگانتأمینمدیریت
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تعریف حداقل اقدام مناسب (3
با استفاده از جریان ارزش
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تعریف حداقل اقدام مناسب (3
با استفاده از جریان ارزش

مشخصکارکردهربهارزشجریاننیازبررسی.1

.گرددمیحذفمهارتیاکارکردآننداشتوجودکارکردبهنیازیاگر.2

جدیدیارزشجریانیاوشدهاصالحموجودارزشجریانداشتوجودکارکردبهنیازاگر

.کندمیتأییدراکارکردآنبهارزشجریاننیازکهمیشودمستندسازی

انسازمبرایالزمغیرمنابعدیگروفرایندهاابزارها،ها،مهارتدرگذاریسرمایهازپرهیز:نتیجه➢

اقدامبرای(TCO)کلمالکیتهزینهکاهش➢

سرمایهبازگشتافزایش➢
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جمع بنید(4

سازماندرکارچگونهدهدمینشانکهاستخدماتارزشزنجیرهطریقازسفرنمایانگرارزشجریان➢

هاجریان.کندمیپشتیبانییادهدمیبهبودکند،میایجادراخدماتیومحصوالتچگونهویابد،میجریان

ایجادبراینیازموردوظایفواقداماتمراحل،کهاستخدماتمدیریتابعادازیکیارزش،فرآیندهایو

.کشدمیتصویربهراتقاضاازارزشهمکارانه

یایوسنارهمچنینوسازماندرتأثیروکنترلدامنهوهستندایزمینهکامالًهمچنینارزش،هایجریان➢

.کنندمیمنعکسراتقاضانوع

.استکافیکارجریانارتباطبرقراریبرایکهاستریزدانگیازسطحیکنندهمنعکسارزشجریان➢

.کشیدتصویربهتکراریهایحلقهعنوانبهیاخطیهایجریانصورتبهتوانمیراارزشجریان➢

کارجریانانعکاسیاومطلوبکارجریانازاندازیچشمدهندهانعکاساستممکنارزشهایجریان➢

.باشند(سازمانیچندآبشاریاو)سازمانفعلی

ات،اطالعابزارها،افراد،توسط)راهاییمشارکتتواندمیسازمانوظیفه،یاعملگام،ارزش،جریانیکدر➢

ایبرتوانمیاطالعاتایناز.کندشناساییشود،فراهمسازماناقدامهردربایدکه(غیرهوفرایندها

.کرداستفادهآناجزایوخدمتارزشسیستمسازیبهینه
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ندگانکناولویت بنید کار و مدیریت تأمنی : 5فصل

82



چه نیایز به اولویت بنید(1

حالتیپاسخگویبرایمنابعمناسبکمیتوکیفیتتداوم-تقاضانوسانعدم:آرمانیحالت

پاسخگوییبرایموجودهایظرفیتازفراترکاریتقاضاهایازصفی:واقعیحالت

تیکتباکارهامدیریت➢

(خودکارسازی–(سازگاری)دادهممیزی–هزینهکاهش–هادادهآنیانتقال)

,Leanجدیتمرکز➢ Agile, DevOps(وقفهنشانههاصف)انجامحالدرانباشتهکارکاهشبر

عمردورهطولدرکاروضعیتگویایومجزاومستقلکارواحدیکنشانگرتیکت➢

تقیممسمسئولبهتیکتهرتخصیص–زمانیصفهایروششدنمنسوخوهاتیکتپذیریاولویت➢

هاتیکتسوابقتحلیلومدیریتبهدهیگزارشامکان➢
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چه نیایز به اولویت بنید(1

تقاضامدیریتوبندیاولویت➢

ریسکمدیریتراستایدراقدامیبندیاولویت

(رسیدگیودرخواستزمانوحجمگذاریقیمت)تقاضانوسانکاهش➢

(معینمدتدردرخواستتعداد)تقاضانوسانمحدودسازی➢

افزایش–تکراریوعمومیوظایفخودکارسازی)زمانواحددرشدهحلتقاضایمیزانافزایش➢

(هاتیماندازهوتعداد

ایهسازمانبهانسانیکارهایبرونسپاری–ابریهایزیرساخت)ظرفیتتغییرهزینهکاهش➢

(ایحرفهخدماتی

(وسعهتابزارباشدهیکپارچهخودکارتست-سرویسسلفدانشپایگاه)چپبهشیفتفنون➢
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چه نیایز به اولویت بنید(1

(اطالعاتبرمبتنی–کاربربرتأثیروپیامدوریزدانگیمختلفسطوحدر)بندیاولویتنحوه➢

(.استصتخصیقابلآنموردنیازمنابعکهکارهاییبهدهیاولویت)منابعکیفیتیادسترسیقابلیت➢

(FIFO،LIFO)کاریمواردعمر➢

Shortest)کارتکمیلمدت➢ item first, Longest item first)

(کاریمواردمالیمنفعتهزینهمقایسه)مالییااقتصادیعوامل➢

(...وحقوقیمالیاتی،)اقتصادیهایجریمه➢

(دهندهدرخواستسازمانیجایگاه–اینقرهوطالییمشتریاناساسبربندیسطح)تقاضانوعیامنشأ➢

(تأخیرمخربتأثیراساسبر؛Triage)فوریت➢

(مالیمنفعتهزینهتخمین)حادثهیا(سرمایهبازگشتنرخاساسبر)بهبودفرصت➢

فوریتوتأثیرترکیب➢
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چه نیایز به اولویت بنید(1

(Swarming)ایدستهازدحام➢

کارادامهبرایمجریبهترینشناساییزمانتاموضوعرویجمعیتمرکز➢

:مراتبیسلسلهساختارهایمعایببرایحلیراه➢

الیههراختصاصیهایصف➢

قبلیالیهناآگاهیبدلیلهاالیهبینکارمجددتخصیص➢

متخصصانوقتاتالفوباالترهایالیهبهسادهمواردارجاع➢

:هامزیت➢

منعطفوپویاساختاریبادهندهسازمانخودوکارکردیمیانواحدتیمیکایجاد➢

بیرونیذینفعانوتیمبینخوبهمکاریوارتباطبهجدیتکیه➢

زداییصفبرتمرکز➢

تجاربتبادلوهامهارتتوسعهبهتیماعضایتمامترغیب➢
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چه نیایز به اولویت بنید(1

ایدستهازدحام➢

(روزطولدرمکررجلسات؛Dispatch)اعزامهایدسته:عملیهاینمونه➢

(متخصصاندرخواستبه؛Backlog)انباشتهکارهایدسته

(هاتیمفعالیتبرناظرًدائمایادسترسدردائماً؛Drop-in)آزادهایدسته

:هاچالش➢

کارهزینهمحسوسافزایشتوجیه➢

(نظارتقابلخروجیبا)تیمیمشارکتبهانفرادیمشارکتازعملکردارزیابیمدلتغییر➢

دستهتنگاتنگهمکاریو(شناوری)سیالیتپذیرشلزوم➢

گیریتصمیمبرتسلطعدمیاانفرادیهمکارانتوسطاختاللعدمازاطمینان➢

تجویزیوگیرانهسختفرایندهایبهپایبندیتعلیقیاتضعیفجهتمدیریتپشتیبانیازاطمینان➢
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چه نیایز به اولویت بنید(1

چپبهشیفت➢

(قدممخطبهخطارفعیاترمیم،باگفیکسهایفعالیتمثال)آنمنشأنزدیکیبهکارانتقال➢

تولیدمرحلهدرنقصرفعجایبهطراحیمرحلهدرنقصرفعطریقازجوییصرفه➢

کاراثربخشیوکاراییکار،جریانبهبودجهتیکپارچهرویکرد➢

مشتریانوکاربرانوظایفدامنهیافتنوسعت➢

خدماتکنندهمصرفبرایتعریفقابلهمخدماتدهندهارائهبرایتعریفقابلهم➢

مثال➢

افزارنرمتوسعهمرحلهناپذیرجداییبخشتست؛.1

امکانصورتدرخودکارسازی.2

مشتریبهپشتیبانیهایفعالیتانتقال.3
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چه نیایز به اولویت بنید(1
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چپبهشیفت➢



عمالحظات تجایر و تأمنی مناب(2

اهدافاشتراک:کنندهتأمینباشریکتفاوت➢

:تأمیناستراتژیکنندهتعیینعوامل➢

سازمانمنابعتأمینآتیوفعلینیازهای➢

سرویساجزایتأمینآتیوفعلیهزینه➢

اکوسیستمدرمنابعکمبود➢

اکوسیستمدرمشتریانوکنندگانتأمینرقابت،تأثیر➢

کنندگانتأمینافولازجلوگیریعواملوجدیدکنندگانتأمینظهورموانع➢

کنندگانتأمینازایمجموعهازقطعاتتأمینمخاطراتوهاهزینه➢
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عمالحظات تجایر و تأمنی مناب(2

:ساختیاخرید➢

خاصفروشندهخدمتومحصولیاابزاریکقبلینسخهباآشنایی➢

خدماتومحصولازاستفادهدرقبلیتجربه➢

آنهابودنجدیددلیلبهصرفاًجدیدهایمهارتیاابزارهاباکاربهشدیدتمایل➢

فروشندهتوسطتهاجمیفروشهایتاکتیک➢

(کیفیتقیمتبهاغلب)هزینهکاهشفشارهای➢
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عمالحظات تجایر و تأمنی مناب(2

:ساختوتولیدترجیحات➢

آنکاروکسبوسازماندانشبهمتکیشدتبهخدمات➢

شدهسازیشخصیخدماتیامحصوالتبرایمشتریتقاضای➢

(پویایی)سریعتغییرات–ثباتبیاکوسیستم➢

خدماتاجزاینداشتنبازار➢

هاسیاستواستانداردهارعایتباالیاولویت➢

متغیرهاینیازمندی➢

92

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



عمالحظات تجایر و تأمنی مناب(2

:خریدترجیحات➢

هبخشدیگردراستفادهموردوکمداخلیمنابع➢

آنهاریزمانبونگهداریوبرداریبهرهایجاد،برایالزمهایشایستگییاهامهارتبودنتخصصی➢

خدماتومحصوالتداخلیساختفرآیندهایبلوغعدم➢

خدماتخودیاخدماتاجزایکاملسازیتجاری➢

توجهقابلنوسانیاخدماتاجزایبرایکمتقاضای➢

سازمانرقابتیمزیتیاوبرنداستراتژی،برایخدمات،اجزاینداشتناصالت➢

خدماتاجزایبودنتکراریوبینیپیشقابل➢

نوسانبدونمحیطوپایداراکوسیستم➢
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عمالحظات تجایر و تأمنی مناب(2

شدنکاالییسویبهحرکت➢

(محورخروجی)ذینفعانهایخواستهانعکاس:هانیازمندیتعریف➢

ترجیحیوضروریبههانیازمندیتفکیک➢

,MoSCoW(Mustروشباهانیازمندیبندیاولویتوتعریف➢ Should, Could, Won’t ~ have)

RFQ–RFP–RFI:فروشندهانتخابنحوه➢

رقابتیشرایطدرداخلیITتیمازاستفادهامکان➢
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مدل ها و گزینه های تأمنی منابع ( 3

نیازمندی/سرویساجزاءنوع/بودجهپاسخگویی/کاریوکسبخط:معیارها➢

ممیزیودهیگزارش

:منابعتأمینرایجهایمدل➢

(داخلیتأمین)درونسپاری.1

برونسپاری.2

(Onshoring)بومیتأمین➢

(Nearshoring)نزدیکتأمین➢

(Offshoring)دورسپاری➢
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مدل ها و گزینه های تأمنی منابع ( 3

برونسپاریمالحظات➢

(فناورانهمحصوالتپیچیدگیشدن،کاالییفروشندگان،شدنتخصصی)

مهارتودانشماندنسازمانازبیروناهمیت➢

شدهایجادیایافتهکاهشمخاطرات➢

برونسپاریباکاردامنهیاصنعتبودنمتناسب➢

فروشندهوسازمانبینزبانیوفرهنگیهایتفاوت➢

برونسپاریازناشیمدیریتیسربارمیزان➢
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یکپارچه سایز و مدیریت سرویس(3

ارزشجریانیکدرکنندهتأمینچندینسازییکپارچهومدیریت➢

شدهحفظسرویسسازییکپارچه.1

دهندهارائهتک.2

(فروشندهبهسازییکپارچهومدیریتبرونسپاری)خدماتنگهبان.3

خدمتعنوانبهسازییکپارچه.4
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یکپارچه سایز و مدیریت سرویس(3

مالحظات➢

سرویسمدیریتوسازییکپارچهمدلاجرایظرفیتوبلوغ➢

یهماهنگازحاصلخروجیکیفیتخدمت،ارائهکیفیت)مناسبهایمشوقومعیارهاانتخاب➢

(فروشندگانبینهمکاریوهماهنگیوشفافیتفروشنده،چندهمکاریو

فروشندهچندازاستفادهدلیلبهسرویسسطحتوافقوخدمتطراحیتغییر➢

مختلففروشندگانرفتاربرسرویسسطحتوافقتأثیر➢

سازمانیخروجیباهمسوییجهتفروشندگانانگیزشنحوه➢

فروشندگانانتخابمناسبمعیارهای➢

کنندهتأمینچندیاوکنندهتأمینیکتوسطارائهقابلهایسرویس➢

مدیریت–خدمتمیز–حادثهمدیریت–دانشمدیریت)سرویسمدیریتاقداماتتغییر➢
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جمع بنید( 4

تأخیریاصفایجادبهمنجرکههستندتقاضاوظرفیتبینتوازنایجادبهقادرندرتبههاسازمان➢

.ددهمیافزایشراسهامدارانسایروکاربرانها،مشترینارضایتیخطرامراینکهشودمیکاری

ندیباولویتیاتقاضامدیریتبرایرامتنوعیبسیارتکنیکهایهاسازمان،خطراینکاهشبرای

اصلوندباشمراقبهاتکنیکاینازاستفادههنگامبایدهاسازمان.گیرندمیپیشدرتقاضاانواع

مان،سازهایقسمتسایربرهاتکنیکاینتأثیرارزیابیبرایرا«نگرکلکاروتفکر»راهنمای

.گیرندکاربهارزشبهتقاضاازکارجریانحتیوسهامدارانمشتریان،

انتقالبرایحتییاافزوده،هایقابلیتیاظرفیتتأمینبرایاستممکنهمچنینهاسازمان➢

گانکنندتأمینوبیرونیشرکایبهخدمات،کلیاکارکردهاها،خروجینتایج،ارائههایمسئولیت

فعالیتهماهنگیوهدایتبرایمدیریتسربار،کنندگانتأمینوشرکاتعدادافزایشبا.کنندرجوع

پارچهیکبرایاختصاصیمنابعبهاغلبکهیابد،افزایشچشمگیریطرزبهتواندمیبیرونیهای

.داردنیازسازمانخدماتومحصوالتبابیرونیدهندگانارائههمسوییومدیریتسازی،
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نتیجه گریی

هافناوریتحول

خدماتتحول

سرویسمدیریتبعدچهاردرتغییرات

ارزشبرتمرکزوITمتخصصانهمکاریفرهنگ...

پویاوپیچیدهمحیطدرکاراوپذیرانعطافنگر،کلچابک،:کارگردشوداخلیتعاملاصول➢

➢CDS:عملیهایتوصیهارائهوهاچالشمرور

➢CDS:مخاطراتکاهشوهافرصتازبرداریبهره
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نتیجه گریی شخیص

➢ITILسرویسمدیریتارتقایوسازیبهینهبرایمفیدیچارچوبی

➢ITIL(محصولتوسعهآنچناننهو)سرویسبرمتمرکزهمچنان

تابوایجادازپرهیزلزوم➢

الزمتگیپخوبازبینیعدمنشانگر...واشتباهبندیجمله،تایپیغلطدارایهابخشبعضیدرمتن➢

➢CDSکارکنانارتقایسازی،تیمسازمانی،ساختار)انسانیمنابعمدیریتاصولمختصرمجموعهشامل

➢CDSهایفناوریوابزارهاازجامعیمجموعهشاملITسرویسمدیریتبرای

نهاییارزشوتقاضابرتمرکز.ارزشجریانبهپرداختن:CDSقوتنقطهمهمترین➢

تأمینمدیریتموضوعبهCDSضعیفپرداختن➢
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ITILداستان 

فراهمرابرقیدوچرخهومعمولیدوچرخهبکارگیریامکانMontreuxدرAxleدوچرخهکرایهخدمات➢

دماتخدامنهکهاستشدهایجادمنطقهسراسردرخروجنقاطوشارژهایایستگاهشبکه.استکرده

.کندمیجمعودهدمیتحویلمختلفهایمکاندررادوچرخهسیارتیمیک.استدادهگسترشرا

Axleشعبسایردردوچرخهاجارهخدمات Car Hireکرایه.استشدهمستقرجهانسراسردر

وانندتمیمشتریانکهمعنیاینبهاست،شدهادغاماتومبیلکرایهخدماتدرکامالًاکنوندوچرخه

.بگیرنددوچرخهکنند،میاستفادهاتومبیلرزروبرایکهرزروسیستمهمانطریقاز

امکاناینAxleبههمچنین.شودمیتوسعهتیمهایتالشازبسیاریدرجوییصرفهباعثامراین➢

میدریافتراخدماتیآنمشتریانکهکندحاصلاطمینانوکردهمدیریتراخودمنابعتادهدمیرا

دررنیوسولماز،دوچرخهاجارهخدماتدرموفقیتازپس.باشدمطلوبآنهانیازهایبرایکهکنند

Axleسازمانهمکارانبااندساختهخدماتتوسعهبرایکهتیمیفرهنگمورد Car Hireکردهگفتگو

ازتیماینکهازاطمینان،ITILراهنمایروشهایواصولاتخاذارزشبرخودهایصحبتدرآنها.اند

.کنندیمتأکید،ذینفعانارزشازمراقبتهمچنینوشدهپذیرفتهبازارتباطاتومستمرپیشرفت
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مثال های  جریان ارزش
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تجارب مرتبط؛ حرفه ای گرایی

سروشپیامرسان➢

اولهمراهکودکاینترنت➢
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اویرتجارب مرتبط؛ به کار گریی اطالعات و فن

➢Jiraمهیمندر

➢ERPفناپدر



106

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 

تجارب مرتبط؛ جریان های ارزش

میدکوشرکتبهERPپیشنهاد➢

پرسپولیسبههواداریباشگاهپیشنهاد➢
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تجارب مرتبط؛ اولویت بنید کار و مدیریت تأمنی

آنبستربرشدهدادهتوسعههایسامانهوکسراBPMSمحصول➢

موبایلرجیستریپروژه➢



دیگر پژوهش ها

108

مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 



پژوهش های آیت
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مقدمه

تکامل  حرفه ای گرایی 
و مدیریت سرویسITدر

به کار گریی 
CDSاطالعات و فناویر برای

جریان های  ارزش
CDSبرای 

اولویت بنید کار
و مدیریت تأمنی

نتیجه گریی

ITILداستان 

مثال های  جریان ارزش

پژوهش های آیت

ITIL4مرور چارچوب 
فناوریهمگراییعصردرکلیبازنگریضرورت➢

➢IoT

مصنوعیهوش➢

دادهتحلیل➢

➢...

➢ITکارهاوکسبوصنایعراهبرعنوانبه
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مکتب حاج قاسم


