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 مقدمه

ها، شناخت در مسیر تحول دیجیتال در سازمان
های مورد نیاز در هر جایگاه شغلی و میزان مهارت

ها امری های افراد سازمان با نیازمندیتطبیق مهارت
در حال حاضر عدم انطباق افراد با  وضروری است 

موقعیت شغلی فعلی و توانمندی آنان چالش بزرگی 
 زبان  SFIA. چارچوب باشدمی  ITبرای فعاالن صنعت

مشترک جهانی پذیرفته شده برای تشریح و سنجش 
های مرتبط با فناوری اطالعات و ها و شایستگیمهارت

و قابل  جامع منبعی  SFIA. در اصل باشدمیارتباطات 
استفاده توسط تمام افراد اعم از مدیران، متخصصان 

-منابع انسانی، متخصصان توسعه توانایی و برنامه

و جویندگان کار ریزان نیروی کار و حتی کارمندان 
ای را در سطوح های حرفهکه استاندارد مهارتبوده 

همچنین این  کند.مختلف صالحیت، توصیف می
ایگاه شغلی را از چارچوب سطوح مسئولیت هر ج

و پاسخگویی،  اختیارسطوح  منظرهای مختلف شامل
میزان اثرگذاری بر سایر امور، میزان پیچیدگی امور، 

های تجاری مورد نیاز میزان استقالل و دانش و مهارت
نحوه عملکرد این چارچوب که  نمایند.میتوصیف 

توسط بازیگران اصلی صنایع مختلف توسعه داده 
شده و به سرعت در حال تکامل است بدین شکل 
است که برای هر جایگاه شغلی، حداقل سطوح 

های مهارتی و عناوین مهارتی را تخصص در دسته
کند. از طرفی، بر اساس پرتال مهارتی مشخص می

افت شغل و همچنین دایره کارکنان یا متقاضیان دری
های حوزه فناوری اطالعات آنان، میزان توانمندی

کند. این تطبیق با شرح شغل درخواستی را تعیین می
، SFIAکند ضمن معرفی دوره آموزشی تالش می

ادبیات و تفکر نوین موجود در خصوص کسب، تشریح 
و تطبیق تخصص ها در جایگاه های شغلی مرتبط با 

 ت را بیان کند.فناوری اطالعا

 
 اهداف دوره

 
و اینکه این چارچوب  SFIAشناخت ایده اصلی  •

 چه هست و چه نیست

شامل بررسی سطح باالی  SFIAشناخت ساختار  •
 دسته ها و گروه های تعریف شده در آن

شناخت نحوه استفاده از آن درون سازمان و یا  •
 به صورت انفرادی

تشریح مزایای استفاده از آن در فرهنگ  •
 د سازمان های ایرانیموجو

 



 

  

 
 IT HOUSEدرباره ی 

 راهکهار نههوآوران فرتههاکاطالعههات  یمؤسسهه فنههاور
 NISسال همکهاری موفهق و مسهتمر شهرکت  7پس از 

CERT  2011کانههادا بهها سههازمان هههای ایرانههی، در سههال 
کسههب و کههار  یاز واحههدها یکههیبههه عنههوان  یمههیالد

 NISICTبا نام تجهاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ
 8ایهن مجموعهه در طهی  ظههور گذاشهت. یپا به عرصه 

سازمان بر  200سال پس از همکاری موفق  با بیش از 
مهیالدی بها توجهه بهه  2019تر ایرانی، از ابتدای سهال 

راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شهبکه 
ی گسترده ای از شرکای معتبر داخلی و بین المللهی در 
طیههف وسههیعی از بهههروش ههها و اسههتاندارد هههای بههین 

لی با هدف ارائهه راهکهار ههای جهامع مهدیریتی در المل
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برنهد( را 

در حهوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجهاری 
 IT محصهوالت و خهدمات خهود اسهتفاده خواههد نمهود.

HOUSE  از جملههه  یمؤسسههات یانحصههار یا همکههاربهه
Quint  ،)هلنههههد(NTT (، یرلنههههد)اPOWER ACT 

انجمهن همچهون  یتحهت اعتبهار مراجهع جههان)مهراکش( 
آمریکههها،  PCI Councilآمریکههها،  tmforumجههههانی 
ISACA  ،آمریکههاAXELOS  انگلسههتان قههادر بههه ارائههه

خدمات در تزار استاندارد های بین المللی  به سازمان 
 های ایرانی می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IT House  تماس با

 
 آدرس:

 1واحد  6تهران، سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، پالک 
 + 98( 0) 21 88731466                        تلفن:

 + 98( 0) 21 86031447                      فکس:
 www.it-house.me                              وبسایت:

 crm@it-house.me                              ایمیل:
 
 
 

 مخاطبان دوره
 مدیران کسب و کار 
 مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات 
 مدیران سیستم ها و روش ها 

 مدیران منابع انسانی 

 مدیران سرویس های فناوری اطالعات 

  تحلیل گران کسب و کار 

 مدت زمان دوره

 ساعت(  8) حضوری -روز 1
 آنالین تعاملی  –ساعت  6

 سرفصل های دوره

Introduction and History of SFIA  

• History: why, where, when, who? 
• Availability of SFIA information SFIA 

around the world 
• The SFIA Foundation - how it works 
• The structure & content of SFIA 

Using SFIA  

• SFIA & the Skills Management cycle 

• Structure of the framework; skills 

categories and subcategories 

• Concept of the seven levels; their 

consistency 

• How the levels are defined 

generically: the five characteristics 

of a level 

• How specific skills map on to the 

levels  

• How is SFIA used? 

• Creating role profiles & job 

descriptions  

• SFIA levels of responsibility 

SFIA in Action  

• Using SFIA to find Candidates  

• Using qualifications to validate skills 

• Using SFIA in capability 

development 

• SFIA & other frameworks (COBIT, 

ITIL, Leadership) 

• SFIA tools and services 

 

Implementing SFIA  

• How to implement SFIA  

• Overview of implementation; 

nature of the implementation 

project 

• Building a SFIA Business Case 

(Example Case Study)  

• Further information 

 پیش نیازهای دوره
پیش نیاز ضروری برای این دوره ی آموزشی وجود 

 ارد. ند

 تعداد شرکت کنندگان
 نفر 18الی   6

 درباره ی مدرک
 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به

تحهت  IT HOUSE (NISICT) شهرکت یسهو از حضهور
  .شد خواهد اعطا کانادا PECBاعتبار شرکت 

 درباره ی آزمون
 ندارد آزمون

 زبان

 بهه دوره ،یالملله نیب دیاسات از استفاده صورت در
 از اسهتفاده امکهان کهه گهردد یمه ارائه یسیانگل زبان

 درخواسهههت صهههورت در همزمهههان ترجمهههه سهههتمیس
 کهه یآموزش یها دوره در. باشد یم مقدور انیمتقاض
 گههردد یمه ارائهه موسسهه نیها یرانهیا دیاسهات توسهط

 .باشد یم یپارس مبنا زبان

 محتوای آموزشی

 ی دوره نیهههههها در اسههههههتفاده مههههههورد یمحتههههههوا
 و الگوهههههههها از شیرایهههههههو نیآخهههههههر یآموزشههههههه

 انجمههههههن توسههههههط شههههههده ارائههههههه یاسههههههتاندارها
 یدارا  کههههه باشههههد یمهههه انگلسههههتان SFIA یجهههههان

 یجهههههان انجمههههن نیهههها از Golden یفههههیک درجههههه
 باشد یم

 
 


