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  :چكيده
امروزه اسـتفاده از خـدمات و محصـوالت فنـاوري اطالعـات و      

اين . هاي مختلف رونق فراواني يافته است ارتباطات در سازمان
گستردگي استفاده از خدمات نيازمند مديريتي تخصصي است 

و نيـز   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   تا با شـناختي كامـل از   
هاي مربوط به ارائه خدمات، شـرايطي را  توانايي هدايت فرآيند

مهيا كند كه هم سازمان دريافـت كننـده و هـم ارائـه كننـده      
يكــي از ايــن . خــدمات از تعــامالت انجــام شــده ســود ببرنــد

 SLMيا همان  1فرآيندهاي اجرايي مديريت در سطح خدمات
يا همـان   2كه پايه اجرايي آن قراردادها در سطح خدماتاست 
SLA اين زير مجموعه از مقاله ضمن معرفي اين  در. باشد مي

قـرارداد   پس از بررسيو مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات 
دانشــگاه معتبــر دنيــا و بــه دســت آوردن ســطح خــدمات ده 

مربوط به آنهـا و نظـر سـنجي از ارايـه كننـدگان       خصوصيات
و قـرارداد سـطح    3خـدمات فهرسـت  يك نمونه خدمات فعلي 

نـاوري اطالعـات دانشـگاه فردوسـي     خدمات بـراي خـدمات ف  
  . ئه گرديده استاارنيز  مشهد

  كليديكلمات 
مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات، مديريت در سطح 

خدمات، كاتالوگ خدمات، قرارداد در سطح خدمات، 
 تت كننده خدمات، ارائه كننده خدماسازمان درياف

  مقدمه - 1
وري در جهان امروز استفاده از خدمات و محصوالت فنا

اطالعات و ارتباطات در اشكال مختلف آن مانند نرم افزار، 
در . به سرعت در حال افزايش است غيروسخت افزار، شبكه و 

هاي ارائه كننده  اين ميان گستردگي محصوالت، شركت
خدمات و مصرف كنندگان آنها، نياز به مديريت فناوري 

                                                 
١ Service Level Management  
٢Service Level Agreement  
٣ Service Catalog  

لمي در يك نگرش ع. سازد اطالعات و ارتباطات را آشكار مي
ها و فعاليتهايي كه در حيطه  مديريت  بايد گفت كه تالش

گيرد را  فناوري اطالعات و ارتباطات يك سازمان صورت مي
  :توان در جهت رسيدن به دو هدف زير برشمرد مي
هاي  استفاده از ابزارهاي مناسب جهت پيشبرد شاخص -

ICT در سازمان  
در هاي نامعقول به سازمان  جلوگيري از تحميل هزينه -

  هاي اطالعاتي و ارتباطاتي استفاده از فناوري
هدف اول بيانگر لزوم استفاده از تمام امكانات موجود در بهبود 
كمي و كيفي خدمات و محصوالت يك سازمان است تا از اين 

هدف . در آن سازمان افزايش يابد ICTهاي  طريق شاخص
از توان اين گونه تشريح كرد كه استفاده گسترده  دوم را مي

اگر بدون شناخت و  ICTتمام امكانات و خدمات موجود 
تواند قراردادهاي سنگيني را به  مديريت صورت گيرد، مي

. سازمان تحميل كند كه بازده كافي نيز نخواهند داشت
نياز دارد تا بر  ICTبنابراين هر سازمان به مديران متخصص 

يريت نظارت و آن را مد ICTنحوه ارائه و استفاده از خدمات 
توان قراردادها و خدماتي را دريافت  از اين طريق مي. كنند

ي آنها بازده كافي را در بهبود كيفي  كرد كه متناسب با هزينه
جهت كاربردي كردن . و كمي آن سازمان داشته باشند

ها و  مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان
 هاي متفاوتي در سطوح مختلف هاي مختلف روش شركت

شود كه يكي از آنها  يك سازمان بيان مي ICTمديريت 
  .است) SLM(مديريت در سطح خدمات

 )SLM( مديريت در سطح خدمات - 2

SLM هاي كاربردي مديريت فناوري اطالعات و  يكي از روش
ارتباطات است كه توسط متخصصين اين علم در نيمه دوم 

ان برد مي -ميالدي ارائه شده است تا يك رابطه برد 90دهه 
، يعني ارائه دهنده و سازمان ICTطرفين درگير در خدمات 

برد سازمان دريافت كننده . دريافت كننده خدمات، برقرار كند
خدمات، سعي در رسيدن به اهداف بيان شده در باال به 

هاي  جلوگيري از تحميل هزينه((خصوص هدف دوم يعني 
تي و نامعقول به سازمان در استفاده از فناوري هاي اطالعا



برد ارائه كننده خدمات نيز در آن است كه . است)) ارتباطاتي
اي معرفي و ارائه كند تا دريافت  خدمات خود را به گونه

كنندگان از بازده مناسب آن اطمينان پيدا كرده و تاثيراتش را 
به طور خالصه مديريت . در ارتقاء سازمان خود احساس كنند

  :تعريف كرد توان در سطح خدمات را اين گونه مي
مديريت در سطح خدمات فرآيندي تعريف شده است كه "

سازد دقيقا همان  را قادر مي ICTگان خدمات  ارائه كننده
رود ارائه دهند وكاربران را  خدماتي را كه از آنها انتظار مي

  ".مطمئن سازند اين خدمات براي آنها كامال مفيد خواهد بود
  : SLM [12]ها در  ها و فعاليت پردازش

بر روي خدمات ارائه شده  SLMبراي اجراي فرآيند كاربردي 
توان  شود كه مي در يك سازمان، شش مرحله اصلي ذكر مي

آن . آنها را در روندي خطي و يا چرخشي پياده سازي نمود
 :شش مرحله عبارتند از

  ):Setup Activities(ها  گذاري فعاليت پايه -1
ارزيابي مقدماتي  هاي اين مرحله شامل يك سري از فعاليت

سازمان دريافت كننده خدمات طي اين مرحله . باشد مي
در سازمان خود نياز  SLMكند كه آيا به اجراي  مشخص مي

ع الزم براي پياده سازي آن را در اختيار بدارد يا خير؟ آيا منا
دارد؟ ارائه كننده خدمات نيز شرايط اوليه براي ارائه خدمات و 

پيدا كردن تصويري كلي از سازمان را با  SLMپياده سازي 
در انتها بر اساس نتايج به . كند دريافت كننده، تعيين مي

براي استفاده  SLMسازي  ها پياده دست آمده از ارزيابي
  .شود حداكثري طرفين از خدمات، آغاز مي

  ):Service Catalog(فهرست خدمات  -2
اي در اولين مرحله كاتالوگي مشروح از خدمات قابل ارائه بر

رفع نيازهاي سازمان دريافت كننده، توسط ارائه كننده 
اين كاتالوگ به بيان تجاري . شود تهيه مي ICTخدمات 
و به ) نبايد بيان كاتالوگ فني و تخصصي باشد(شود  نوشته مي

هنگام تهيه قرارداد نيز همين كاتالوگ مبناي تعريف خدمات 
  .خواهد بود

  ):SLA(قرارداد در سطح خدمات  -3
ادهاي در سطح خدمات، بخش ضروري، سودمند و قرارد

 SLMسازي يك  ترين بخش پياده معموال پر اهميت
ها توافقاتي دو طرفه و بر پايه مذاكرات SLA. باشند مي

  .هستند
  ):S.L.Monitoring(نظارت در سطح خدمات  -4

نظارت مي شوند تا  در اين مرحله خدمات در حال ارائه دائماً
ي تعيين شده در قراردادها اطمينان از برآورده شدن معيارها

حاصل شود و در صورت بروز مشكل بر پايه همان قراردادها 
  .اصالحات مناسب صورت گيرد

گزارش دهي در سطح خدمات  -5
)S.L.Reporting:(  
هاي ارائه شده در اين بخش بر اساس ارزيابي معيارها  گزارش

ف شوند و مورد استفاده هر دو طر در مرحله نظارت تهيه مي
  .درگير ارائه خدمات قرار خواهند گرفت

 SLA(بازبيني قرارداد در سطح خدمات  -6

Review:(  
بازبيني قراردادها در سطح خدمات يك ارتباط دو طرفه ميان 

و سازمان دريافت كننده خدمات  ICTارائه كننده خدمات 
هاي تهيه شده در مرحله گزارش  است كه بر اساس گزارش
در اين مرحله . پردازد ه خدمات ميدهي به بررسي روند ارائ

شود و در صورت نياز  كارايي خدمات ارائه شده مشخص مي
هاي سازمان  هاي الزم جهت برآورده شدن خواسته سازي بهينه

  .گردد دريافت كننده طراحي مي
توانند طي كنند و روند  روند خطي كه اين شش مرحله مي
  .چرخشي در شكل زير ارائه شده است

  

  

  :SLAتعريف  - 3
طور كه در باال بيان شد، قراردادها در سطح خدمات   همان

باشند چرا كه  مي SLMسازي يك  مهمترين گام در پياده
تمام خدمات ارائه شده و معيارهاي ارزيابي آنها در راستاي 

ي سازمان دريافت كننده  دسترسي به اهداف بيان شده
زبيني همچنين شرايط و نحوه با. شود خدمات، در آن ذكر مي

در . گردد سازي خدمات و قرارداد در آن مشخص مي و بهينه
  .خواهد بود SLMضامن پويايي روند  SLAواقع 

توان از دو ديدگاه تعريف  قراردادها در سطح خدمات را مي
را نوعي قرارداد در نظر گرفته و آن را  SLAديدگاه اول . نمود

  :كند چنين تعريف مي



فقات رسمي و امضاء شده قراردادها در سطح خدمات، توا
و سازمان دريافت كننده  ICTتوسط ارائه دهنده خدمات 

 [16]:كنند هستند كه موارد زير را مستند مي

 ها از خدمات انتظارات و درخواست -

 ها اولويت -

 هاي طرفين مسئوليت -

را به عنوان يك پردازش و بخشي از پياده  SLAديدگاه دوم 
 [12] :باشد ير ميداند كه شامل موارد ز مي SLMسازي 

هاي  توافق بر روي اهداف مناسب براي سرويس -
 مشخص

معامله تجاري در مورد خدماتي كه كاربر براي آنها  -
 هزينه خواهد پرداخت

 يابي به اهداف گيري ميزان دست اندازه -

 ها بازبيني توافقات براي برطرف كردن نواقص و نارسايي -

باشد  ميدر اين ديدگاه روند حركتي يك فرآيند چرخشي 
صفحه شكل ( SLMدقيقا مانند چرخه تعريف شده براي 

توان  را مي SLAكند كه  اين تشابه مشخص مي. است) قبل
 دانست SLMپايه حركتي 

  :SLAداليل استفاده از 
   :دادن فرصت به ارائه كننده خدمات براي ارتقاء كارايي -1

از آنجايي كه ارائه كننده خدمات ممكن است در ابتدا نتواند 
مام نيازهاي سازمان دريافت كننده را دقيق برآورد كند اين ت

امكان وجود دارد كه در صورت نياز پس از مدتي نسبت به 
در واقع قرارداد در سطح . اصالح و ارتقاء خدمات تالش كند

خدمات راهكارهاي عملياتي اين ارتقاء كارايي را عرضه 
  .كند مي
بازبيني  دادن فرصت به دريافت كنندگان خدمات براي -2

  :اولويت ها
ممكن است با گذشت زمان و يا تغييراتي در سازمان دريافت 

برخي از ... كننده از قبيل تغيير مديريت، بحران مالي و 
 ICTهاي ابتدايي آن سازمان در استفاده از خدمات   اولويت

قرارداد در سطح خدمات راهكارهايي براي عملياتي . تغيير كند
و در نتيجه تغيير در ارائه خدمات را  ها كردن اصالح اولويت

  .كند بيان مي
  :آشكار سازي كارايي معيارهاي ارزيابي -3

در ابتداي ايجاد يك قرارداد و ارائه خدمات، هر دو طرف 
كنند و بر همين  انتظارات و معيارهاي ارزيابي خود را بيان مي

اما با . گيرند اساس خدمات ارائه شده و مورد ارزيابي قرار مي
ت زمان ممكن است هر يك از طرفين به اهداف خود گذش

دست نيابند و اين ناشي از انتخاب معيارهاي نامناسب آنها 
اي، ميزان كارايي معيارهاي تعيين  بنابراين بايد به گونه. باشد

قرارداد . شده براي ارائه و ارزيابي خدمات تشخيص داده شود

خدمات در سطح خدمات با مشخص كردن روند حركتي ارائه 
ها، در طول زمان كارايي معيارهاي ارزيابي را  و نحوه ارزيابي

  .كند نيز بيان مي
ايجاد شرايط مطمئن درآمدي براي ارائه كننده  -4

  :خدمات
و معيارهاي تعيين شده در آن جهت  SLAبا استفاده از 

ارزيابي كارايي خدمات و قابليت ارتقاء سطح كارايي در مدت 
براي سازمان دريافت كننده ايجاد  ارائه خدمات، اين امكان

رساني اطالع دائمي داشته و  شود كه از روند خدمات مي
در نتيجه . تاثيرات آن را در بهبود وضعيت سازمان خود دريابد

ارائه شده و ارائه كننده اعتماد بيشتري  ICTبه خدمات 
خواهند داشت و اين جلب اطمينان باعث افزايش سطح درآمد 

  .مات و پايداري آن خواهد شدارائه كننده خد
  :SLAانواع 

از آنجايي كه روند تدوين قرارداد در سطح خدمات براي 
تمامي انواع آن يكسان است، تنها معياري كه بر اساس آن 

SLA اي است كه  ها و محدوده شوند گروه تقسيم بندي مي ها
بر اين مبنا چهار دسته زير . قرارداد براي آنها آماده شده است

 [12]:اريمرا د

  :قرارداد در سطح خدمات داخلي -1
هاي داخلي  ها معموال ميان يكي از بخش SLAاين نوع 

شود تا نحوه  همان سازمان بر قرار مي ICTسازمان و واحد 
داخلي سازمان،  ICTتعامالت آنها در استفاده از خدمات 

مبتني بر قواعد بوده و امكان بازبيني خدمات نيز از ابتدا پيش 
هاي يك قرارداد در  ها تمامي بخش SLAاين . دبيني شو

سطح خدمات را دارا مي باشند و تنها تفاوت آنها در اين است 
ها  SLAضمنا اين . مالي و قانوني ندارند -كه مباني تجاري

ممكن است برخي از قواعد تعريف شده را متناسب با 
تدوين  SLA. ارتباطات داخلي سازمان مربوط، تغيير دهند

  .باشد اين پروژه از اين نوع ميشده در 
  :قرارداد در سطح خدمات خارجي -2

ترين مدل مورد استفاده در دنيا  ها رايج SLAاين نوع از 
برقرار  ICTهستند و ميان يك سازمان و يك شركت 

ها و مراحل متداول از  اين نوع شامل تمام بخش. شوند مي
ازبيني مالي، تعيين معيارهاي نظارت و ب -  قبيل مباني تجاري

اين قراردادها بسيار . باشد مي... خدمات، مباني قانوني و 
ساختارمند هستند چرا كه شرايطي كامال قانوني داشته و 

  . مالي دارند-مباني تجاري
  ):OLA( 4قرارداد در سطح اجرايي -3

                                                 
۴ Operating Level Agreement  



قرارداد در سطح اجرائي را مي توان مدل داخلي قرارداد در 
شرايط اجرايي   سطح خدمات دانست كه براي دستيابي به

SLAشوند هاي جامع طراحي مي . OLA ها ندرتاً جنبه
گيرند و تنها براي كمك به ارائه كننده  قانوني به خود مي
هاي داخلي  اين نوع قرارداد خواسته. آيند خدمات به وجود مي

SLA ها را تعيين كرده و در جهت برآورده كردن آنها گام بر
  .دارد مي
  :ند سطحيقرارداد در سطح خدمات چ -4
توان استفاده كرد  هاي چند سطحي تنها هنگامي ميSLA از 

هاي تجاري، مشتريان و خدمات در  كه امكان تركيب محدوده
توان هزينه  با اين كار مي. يك گروه وجود داشته باشد
هاي مختلف را به يك SLAباالسري مديريت و نظارت بر 

چند هاي SLA. قرارداد در سطح خدمات كاهش داد
  :شامل يسطح

  سطح ارايه كننده خدمات -۱
 سطح دريافت كننده خدمات -۲

 سطح خدمات -۳

قرارداد در سطح خدمات چند سطحي همچنين قدرت 
هاي تكراري در  مديريت را افزايش داده و باعث كاهش فعاليت

  .شود يك سازمان مي
  :SLAگامهاي كليدي در انتشار يك 

مك ابزاري بسيار خوب براي ك SLAهمانطور كه اشاره شد 
به طرفين يك روند ارائه خدمات در بهبود سطح تعامالت، 

برد -  ها، تعيين وظايف و رسيدن به توافقي برد مديريت خواسته
را يك پردازش سريع و ساده  SLAبنابراين نبايد . است

براي رسيدن به يك قرارداد در سطح خدمات مناسب . دانست
  .گيرندبهتر است كه گامهاي زير به دقت مورد توجه قرار 

  :جمع آوري اطالعات اوليه -1
در ابتدا هر دو طرف قرار داد بايد اطالعاتي را كه مورد نياز 
است جمع آوري كنند تا بتوانند در مذاكرات پيش از انتشار 

سازمان دريافت . قرارداد مباني محكم و مستدلي داشته باشند
كننده خدمات پيش از قبول هر گونه تعهدي بايد احتياجات 

  .بازبيني كرده و آنها را اولويت بندي نمايد خود را
ارائه كننده خدمات نيز بايد از صحت خدمات خود اطمينان 
پيدا كرده و مشخص كند هر كدام از خدمات قابل ارائه در چه 

عالوه بر اين، ارائه كننده بايد . شرايطي عمل خواهند كرد
را عوامل رضايتمندي دريافت كننده را شناسايي كرده و آنها 

  .در ارائه خدمات لحاظ كند
  :اطمينان از توافقات در مورد قرارداد -2

هاي متفاوتي نسبت  ممكن است ديدگاه SLAدو طرف يك 
. تواند برآورده كند داشته باشند و آنچه كه مي SLAبه قواعد 

البته هر دو ديدگاه ممكن است درست باشد ولي عدم اشتراك 

بنابراين پيش از هر  .تواند باعث شكست قرارداد شود نظر مي
گونه توافق، طرفين  بايد در جلساتي آزاد به ديدگاهي 

را بر پايه همان ديدگاه، نهايي  SLAمشترك دست يابند و 
  .سازند

  :بنا نهادن قوانين براي همكاري دو جانبه -3
كه در روندهاي اجرا شده كنوني به علت كم (در اين بخش 

) شود ا نميتوجهي معموال اين گام به شكل مناسب اجر
برقراركنندگان قرارداد در سطح خدمات به خود قرارداد 

 SLAپردازند، بلكه به قوانين و مراحلي كه براي انتشار  نمي
مباحثي كه در اين گام مطرح . طي خواهند كرد، توجه دارند

هاي توسعه خدمات، برنامه  گردد شامل مسئوليت مي
مورد توجه هاي  هاي طرفين و خواسته زمانبندي، محدوديت

همچنين با مشخص شدن . باشد مي SLAدر پياده سازي 
هاي آينده  توان از تقابل هاي دو طرف، مي ها و تفاوت شباهت

  .جلوگيري كرد
 :توسعه قرار داد -4

اين تنها يك بخش از مراحل مختلف انتشار يك قرارداد را در 
در اين گام طرفين ساختاري را . گيرد و تمام آن نيست برمي

سپس . كنند ايجاد مي SLAذاكرات و مستند سازي براي م
به بحث در موارد مختلف پرداخته و به توافقاتي براي 

اين روند ممكن است از چند . يابند محتويات قرارداد دست مي
هفته تا چند ماه به طول بيانجامد كه اين مدت به تجربيات 

، SLA، آشنايي آنها به اجزا كليدي SLAپيشين طرفين در 
هاي مدير قرارداد در سطح خدمات و همچنين  مسئوليت ساير

  .سطح ارتباطات ميان دو طرف بستگي دارد
 :نهايي كردن قرارداد -5

خروجي گام چهارم تنها يك سند نوشته شده است و نه 
ي ، متن فوق به تمامSLAپيش از پياده سازي . قرارداد نهايي

شود تا سواالت و  كاركنان درگير در ارائه خدمات ارسال مي
تواند موجب  اين بازخورد مي. پيشنهادات آنها مطرح شود

. هدايت مذاكرات بعدي و رسيدن به توافقات پايدارتر شود
اين مرحله همچنين . توان قرارداد را نهايي كرد سپس مي

  .برد كيفيت قراردادها را باال مي
 :د نياز براي پياده سازيانجام امور مور -6

هاي پيش از  اين گام شامل تعريف و تكميل فعاليت
تواند شامل  ها مي اين فعاليت. باشد مي SLAسازي  پياده

توسعه راهكارهاي پيگيري روند ارائه خدمات، بنانهادن 
هاي گزارش دهي، توسعه روندها براي اجرايي كردن  پردازش

هاي  ندان و انجام آموزشها، بيان انتظارات از كارم مسئوليت
  .مورد نياز باشد

 :مديريت قرارداد -7



اگر يك قرارداد مديريت نشود به هنگام پياده سازي از بين 
وظايف مديريت قرارداد در سطح خدمات شامل . خواهد رفت

تهيه يك راهكار ارتباطي براي گزارش دهي اشكاالت مربوط 
ئم با طرف به قرارداد از طرف كارمندان، برقراري ارتباط دا

مقابل، هدايت كردن بازبيني خدمات، هماهنگي و پياده سازي 
، تعيين و گزارش راهكارهاي همكاري بيشتر SLAتغييرات 

  .شود دو طرف قرارداد مي
  

4- SLA در  و ارتباطات فناوري اطالعات
  ها و مراكز آموزش عالي دانشگاه

با توجه به مطالب ارائه شده لزوم اجراي مديريت در سطح 
در راستاي آن كامال مشخص  SLAت و تدوين خدما
ها  در دانشگاه ICTاهميت اين امر در ارائه خدمات . باشد مي

  :بسيار بيشتر است و مهمترين داليل آن عبارتند از
انواع خدمات (تنوع خدمات ارائه شده در دانشگاه  -1

  )افزاري و سخت افزاري نرم
تعداد (گستردگي و تنوع دريافت كنندگان خدمات  -2

  )اد اساتيد، دانشجويان و كارمندانزي
 وسعت محدوده فيزيكي دريافت كننده خدمات -3

  )هاي بزرگ دانشگاهي و پراكندگي محوطه(
نياز به ارائه خدماتي با كيفيت بسيار مطلوب جهت  -4

انجام شدن هر چه بهتر امور آموزشي و پژوهشي 
  دانشگاه

  تعدادي از دانشگاههاي معتبر جهان SLAبررسي 
تــر و شــناخت كامــل و اســتفاده از  ررســي دقيــقبــه منظــور ب

قـرارداد سـطح خـدمات ده    تجربيات ساير دانشگاههاي جهان 

  .مـورد بررسـي قـرار گرفـت    های معتبر جهان  نمونه از دانشگاه

كه در جدول زير نام و مشخصات قرارداد سطخ خـدمات آنهـا   

ن دانشگاه ها برای هـر  ينکه برخی از ايبا توجه به ا. آمده است

اند، مجمـوع   ف کردهيی تعريمجزا SLAه از خدمات خود دست

SLA  باشـد  مـورد مـی   ۳۰ن بخـش  يـ های بررسی شـده در ا .

 SLAات يدهد، محتو ه صورت گرفته نشان میيهای اول بررسی

  :م بندی کردير تقسيدسته ز ۹ها را می توان در  ن دانشگاهيا

 مقدمه -1

 نيتعهدات طرف -2

 ي خدماتيند هاي اجرايفرآ -3

 ها نهيهز -4

 ابي ارائه خدماتيارهاي ارزيمع -5

 ني قرارداديخاتمه و بازب -6

 ر مورد نحوه ارائه خدماترفع اختالف د -7

 ابتكارات -8

 نيصفحه امضا طرف -9

  
دمات فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه خ

 SLAو ضرورت  فردوسي مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد خدمات فناوري اطالعات خود را از 
مدرس  1100رايانه و تجهيزات جانبي آنها به   4100طريق 

دانشجوي  3900 ،)اعضا هيئت علمي و اساتيد حق التدريس(
 2000دانشجوي كارشناسي و   13800تحصيالت تكميلي، 

البته دريافت كنندگان تمامي خدمات . كند كارمند ارائه مي
براي هر خدمت دريافت كنندگان خاص  كهيكسان نيستند 
همچنين دانشگاه داراي يك مركز . شوند آن تعريف مي

هر يك از ميباشد و در ) ITS(اطالعات، آمار و امور رايانه 
هاي دانشگاه نيز يك واحد رايانه وجود دارد كه در  بخش

  .باشند واحد مي 21مجموع

  

  نام دانشگاه
  قسمت هاي مختلف قرارداد سطح خدمات

تعهدات قدمهم
  طرفين
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در دانشگاه  ITمركز رايانه دانشگاه ارائه كننده اصلي خدمات 
واحدهاي رايانه نيز به عنوان ارائه كننده در . شود محسوب مي

. دارند محل مربوط، خدمات را به كاربران هر بخش عرضه مي
بخشي از خدمات مركز رايانه براي عموم و بدون واسطه البته 

در روند تدوين كاتالوگ ابتدا . گردد ارائه مي) واحدهاي رايانه(
نياز بود كه ليستي از خدمات در حال ارائه در دانشگاه تهيه 
گردد و به علت گستردگي خدمات، تصميم گرفته شد خدمات 

 .نه بررسي شودواحدهاي رايانه و مركز رايانه به طور جداگا
نظر به اهميت ارايه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات به 

 متقاضيشوراي فناوري اطالعات دانشگاه اعضاي دانشگاه 
  استپياده سازي فرآيند مديريت در سطح خدمات 

فعاليتهاي انجام شده جهت تدوين  - 5
SLA دانشگاه فردوسي مشهد  

اد سطح هدف نهايي اين پژوهش تدوين كاتالوگ و قرارد
خدمات فناوري اطالعات براي دانشگاه فردوسي مشهد بود كه 

ده دانشگاه معتبر جهان و  SLAبا مطالعات اوليه و بررسي 
تحليل نتايج آن ساختارهاي كلي قرارداد مشخص و سپس 

  :مراحل زير طي گرديد
 جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه -

 دانشگاه SLAگ و تصميم گيري در مورد ساختار كاتالو -

 تدوين كاتالوگ خدمات -

 اوليه SLAتدوين  -

 وتاييد نهايي SLAبازبيني كاتالوگ و  -

آوري اطالعات مربوط  به منظور جمع :آوري اطالعات جمع
اي  هاي رايانه به روش كل شماري، پرسشنامه به خدمات واحد

اي با حضور مخاطبين توضيحات الزم  تركيبي تهيه و در جلسه
محور سئواالت اين  .پس از تكميل عودت گرديد ارايه شد كه

 پرسشنامه بر اساس پرسشهاي كلي زير بود
 ليست خدماتي كه در بين اكثر واحدها مشترك است -1

 دريافت كنندگان هر خدمت -2

 ساعات و روزهاي ارائه خدمات -3

خدماتي كه توانايي ارائه آنها وجود دارد ولي اكنون  -4
 .شود ارائه نمي

 .رسد ا ضروري به نطر ميخدماتي كه ارائه آنه -5

همچنين در جمع آوري اطالعات از مركز رايانه دانشگاه كه 
داراي پنج واحد تخصصي شبكه، پشتيباني، طرح و توسعه 

باشد با  رساني مي سيستمها، ارتباطات، آموزش و اطالع
مسئولين هر يك از واحدها به طور جداگانه مصاحبه انجام شد 

ها و اطالعات  آمده از مصاحبه كه با توجه به نتايج به دست
اطالعات ) http://its.um.ac.ir(موجود بر روي سايت مركز 

  :زير استخراج شد

 ليست تمامي خدمات ارائه  شده توسط مركز رايانه -1

 دريافت كنندگان هر خدمت -2

  ساعات و روزهاي ارائه خدمات -3
 .نطر مي رسد خدماتي كه ارائه آنها ضروري به -4

  :SLAساختار كاتالوگ خدمات و 
در اين مرحله پـس از بررسـي سـاختارهاي سـازماني و اداري     
دانشگاه فردوسي مشهد و نتايج به دست آمده از مرحلـه قبـل   

هـاي دنيـا    يكي از ساختارهاي كلي استفاده شـده در دانشـگاه  
در ايـن  . مناسب تشخيص داده شد و مبناي كـار قـرار گرفـت   

كاتالوگ و قرارداد سطح خدمات متناسـب بـا سـطوح    ساختار، 
يعنـي خـدماتي كـه مسـتقيما     . گردنـد  اداري سطح بندي مـي 

گردند در يـك كاتـالوگ و    توسط مركز رايانه دانشگاه ارائه مي
SLA  ،قــرار گرفتــه و بــه ازاي هــر يــك از واحــدهاي رايانــه

  .گردد اي تهيه مي كاتالوگ و قرارداد جداگانه
  :ماتتدوين كاتالوگ خد

پس از تعيين ساختار و نحوه دسته بندي خدمات، بايد در 
در اين مرحله تعيين . شد گيري مي مورد قالب كاتالوگ تصميم

  :ها موارد زير در مورد هر خدمت ارائه گردد گرديد در كاتالوگ
 نوع خدمت -1

  عنوان خدمت -2
  دريافت كنندگان -3
  )تنها در كاتالوگ مركز رايانه(واحد ارائه دهنده  -4
  تاولوي -5
  تعداد افراد دريافت كننده  -6
  بازه زماني ارائه -7
  )در صورت واضح نبودن عنوان(توضيحات  -8
  معيارهاي ارزيابي -9

از آنجايي كه خدمات و دريافت كنندگان آنها در واحد رايانه 
هاي مختلف دانشگاه با يكديگر تفاوت داشت، تصميم بر  بخش

ه آن شد كه يك كاتالوگ براي خدمات واحدهاي رايانه ارائ
پس از آن و در هنگام . شود كه شامل مشتركات آنها باشد

، هر واحد كاتالوگ خود را متناسب با SLAاجرايي كردن 
  .كند، تكميل نمايد آنچه ارائه مي

شـد بـه    در تعيـين نـوع خـدماتي كـه ارايـه مـي      : تعيين نـوع 
بندي زير ارايه شد و بـر اسـاس آن نـوع هـر خـدمت در       طبقه

  :دها تعيين گردي كاتالوگ
 پشتيباني سخت افزاري -

 پشتيباني نرم افزاري -

 پشتيباني شبكه -

 ها پشتيباني سايت -

 پشتيباني فني -



براي هر خدمت موجود در كاتالوگ يك سطح : تعيين اولويت
اولويت تعيين شد تا در صورت هم زماني ارائه يا در خواست 
چند خدمت، ارائه كننده بتواند بر مبنايي از پيش تعيين شده 

سطح اولويت به شرح زير  4بنابراين . ري كندتصميم گي
  :تعريف گرديد 

o خدمتي كه بر عملكرد بخش عمده اي از : اضطراري
 .دانشگاه و ساير خدمات تاثير بسزايي دارد

o خدمتي كه بر عملكرد بخش محدودي از : خيلي مهم
 .دانشگاه و ساير خدمات تاثير بسزايي دارد

o از دانشگاه خدمتي كه بر عملكرد بخش محدودي : مهم
 .تاثير دارد اما بر ارائه ديگر خدمات تاثيري ندارد

o  خدمتي كه ارائه آن، تنها عملكرد بخشي از : معمولي
  .دانشگاه را بهبود مي بخشد

سپس تعريف سطوح اولويت، در مرحله بازبيني، كاتالوگ در 
اختيار مسئولين واحدها قرار گرفته و ايشان اولويت هر خدمت 

  .را تعيين كردند
آخرين و مهمترين مرحله در تكميل : تعيين معيارهاي ارزيابي

هاي خدمات تعيين معيارهاي ارزيابي براي هر خدمت  كاتالوگ
، SLAدر زمان ارائه خدمات بر اساس توافقات موجود در . بود

هر خدمت بر اساس معيارهاي تعيين شده مورد ارزيابي قرار 
ي قرارداد، مبناي خواهد گرفت و نتايج آن در جلسات بازبين

اصلي تصميم گيري درباره كيفيت خدمات ارائه شده خواهد 
بنابراين معيارهاي ارزيابي بايد دقيق و جامع بوده تا . بود

به . بتوانند ميزان خوبي در تشخيص كيفيت هر خدمت باشند
همين دليل است كه تعيين معيارهاي ارزيابي مهمترين بخش 

ن مناسب معيارهاي ارزيابي براي تعيي. تدوين كاتالوگ بود
دسته كلي  4مطالعاتي انجام شد و در نهايت معيارها به 

  .تقسيم شدند
 پاسخگويي -1

 دسترس پذيري -2

 حجم كاري -3

 كيفيت -4

از مطالعات انجام شده در مورد معيارهاي ارزيابي خدمات چند 
 ,7 ,6] :گردد نكته ديگر نيز به دست آمد كه در زير ارائه مي

15]  
 رهايي پيچيدهعدم انتخاب معيا -

انتخاب معيارهايي كه براي كاربران نهايي خدمات  -
 .نيز قابل درك باشد

انتخاب معيارهاي كه موجب تحريك افراد به ارائه  -
 .شود رفتارهاي درست مي

اطمينان از اينكه معيارها همه عوامل دخيل در ارائه  -
 .كنند گيري مي خدمت را اندازه

ع آوري عدم انتخاب معيارهايي كه نياز به جم -
  .اطالعات زيادي دارد
ها و نكات باال براي هر يك از  سپس با توجه به دسته بندي

خدمات موجود در كاتالوگ، معيارهاي ارزيابي مناسب آن 
نكته قابل اشاره در اينجا آن است كه همه خدمات . تعيين شد

  .الزاماً داراي معيارهاي ارزيابي از همه انواع نبودند
  :اوليه SLAتدوين 

ا توجه به مطالعات انجام شده و اطالعات به دست آمده از ب
فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد   خدمات

در روند تدوين كاتالوگ خدمات، قرارداد سطح خدمات 
ها SLAدر روند تدوين . فناوري اطالعات دانشگاه تدوين شد

  :دو نكته مهم به شرح ذيل وجود داشت
گونه كه در مرحله تدوين كاتالوگ نيز  همان: SLAساختار 

هاي مختلف تصميم بر آن شد  توضيح داده شد، پس از بررسي
كه ساختار اداري و تقسيم بندي دانشگاه در مورد قرارداد 

يعني براي خدمات مركز رايانه . سطح خدمات نيز اعمال شود
تدوين  SLAدانشگاه به عنوان ارائه كننده اصلي خدمات يك 

ي هر يك از واحدهاي رايانه نيز به تفكيك بخشي شود و برا
اي تنظيم  دهند، قرارداد جداگانه كه تحت پوشش قرار مي

  .شود
از آنجـايي كـه مـتن قـرارداد سـطح      : ارائـه شـده   SLAمتن 

خدمات دانشگاه داراي موارد زيادي بـوده و برخـي از آنهـا بـه     
ب باشند، متن نهايي آن بايد به تصـوي  مسائل اداري مربوط مي

رئـوس  . شوراي فناوري اطالعـات و ارتباطـات دانشـگاه برسـد    
  مطالب آن به شرح ذيل است
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