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 ھموزر ھصالخ
 )هژورپ تUریدم ،کباچ تUریدم ،راY و بسک( تUریدم رواشم و ناOPQ6 ،سردم ،رواشم §

 فلتخم عqانص و اهنامزاس رد Umlریدم jklزومآ هرود ۳۰۰ زا شdب سbردت ھقباس §

  نار{| ها}شzاد یژولونکت تUریدم ی56کد §

 ناریا تارباخم نا�دننکرداص ھیداحتا ش�وژپ و شزومآ نویسdمک 6~بد §

 تیدپآاUرآ مادختسا و هرواشم ،شزومآ زکرم لماعریدم §

 )لسzاریا ITIL ساسارب هدش تUریدم تامدخ و ا� هژورپ یرجم( هارم�اUرآ رد تامدخ و ھمانرب و حرط ریدم §

 عqانص ھعسوت تUریدم ،حرط رواشم 6~بدت ،نامیپ ی56شم یا� تکرش هورگ ،لتاریا سراپ ،ایکون یا� تکرش ھمانرب و حرط ریدم §

 �lیشو56پ

 ،نارهت رهش یزاسابUز نامزاس ،سدق باهم ،ناریا زا� ��م تکرش ،تلم ھمیب ،لسzاریا یا� تکرش رد تUریدم و راY و بسک رواشم §

 ... و هارم� شورس ،ناریا زا� تارداص ��م تکرش

 ها}شzاد ،6~صن ھجاوخ ،سردم ت�dرت ،تعنص و ملع ،6~بک6~ما mlعنص ها}شzاد ،نارهت ها}شzاد ،فUرش mlعنص یا� ها}شzاد سردم §

 بسک ها}شاب ھسردم ،ناریا mlعنص تاقیقحت شزومآ زکرم ،راهب ��اع شزومآ ھسسوم ،ن~تم دازآ ��اع شزومآ ھسسوم ،یمالسا دازآ

 ،تیدپآاUرآ ،نارهت l¡ف عمتجم ،بسک و راY ھسسوم ،اناUرآ kl¢دنهم و l¡ف ،اناUرآ هژورپ تUریدم ،و6~ن ها}ش�وژپ ،Box School راY و

 ھعسوت زکرم ،لوا تشخ ،فUرش �¦ا}شzاد داهج ،نایسراپ امزآ تUریدم شزومآ ھعسوت ،قرش ی¤ی56کلا یژرنا و داصتقا kl£�ژپ هورگ

 ... و رایعم ،بسک و راY ھسسوم ،یدر�راY تاعالطا

 ا¤Uرمآ PMI زا (ACP) کباچ تUریدم صصختم کردم هدننک تفاUرد یzاریا ن~لوا §

  6~بک6~ما mlعنص ها}شzاد زا یرو هر{» و متسdس-عqانص kl¢دنªم سzاسdل قوف §

 پآ تراتسا و IT و رازفا مرن ،قرب ،�lیشو56پ ،زا� ،تفن یا� هزوح رد راY ھقباس لاس ۲۲ زا شdب §

 ناموت درایلیم  ٥٠٠٠ رب غلاب jklزرا اب �°راخ و ��خاد هژورپ ١٠٠ رد یرا¤م� و هرواشم ،تUریدم §

 روشک ICT و IT یا� هژورپا}م یرجم ،لسzاریا-ھناماس هارم�اUرآ یداصتقا لیلحت و ھمانرب و حرط  ریدم لاس ١٠ §

 )MCI( لوا هارم� یا� هژورپا}م یرجم ،لتاریا سراپ و ایکون JV ھمانرب و حرط  ریدم لاس ٢ §

 تلوولیک ٢٣٠ و ١٣٢ ،٦٣ قرب تس¶ یا� هژورپ یرجم ،نامیپ ی56شم یا� تکرش هورگ ھمانرب و حرط ریدم لاس ٢ §

 ناموت درایلیم  ٥٠٠٠ رب غلاب jklزرا اب �°راخ و ��خاد هژورپ ١٠٠ رد یرا¤م� و تUریدم §

 �°راخ و ��خاد یzاOPQ6 ٣٠ زا شdب و ��م و ��لملا ن~ب ھلاقم ٢١ یاراد §

  PMI  هژورپ تUریدم للملا ن~ب وتdتسzا  زا  )PMP( هژورپ تUریدم ��لملا ن~ب کرادم یاراد §

 یzاOPQ6 ٣٠ ،��لملا ن~ب و ��م ھلاقم ٢١ ،jklزومآ هرود ٣٠٠ زا شdب یرازگرب §

 ،تاعالطا یروانف ،رازفا مرن ،قرب ،�lیشو56پ و زا� و تفن( فلتخم عqانص رد ºlیجوت حرط و راY و بسک حرط ٣٠ زا شdب ھی{| §

 ناموت درایلیم ١٠٠٠ زا شdب jklزرا اب )... و پآ تراتسا

   PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM, ISMS, ISO (20000, 27001, 9001) ��لملا ن~ب کرادم یاراد §
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 فلتخم یاV هزوح رد هدش ماجنا 01تسWس یاV هژورپ زا S61خب
 ارجا لاس متسWس مان تکرش مان #

 ۱۳۹۸ کباچ تUریدم تلم ھمیب ۱

 ۱۳۹۷ کباچ تUریدم تیدپآاUرآ ۲

 ۱۳۹۵-۱۳۸۷ کباچ تUریدم/هژورپ  تUریدم ھناماس هارم�اUرآ ۳

 ۱۳۹۵-۱۳۸۷ کباچ تUریدم/هژورپ  تUریدم لسzاریا ۴

 ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تیفیک تUریدم نار{| ی¤شزپ مولع ها}شzاد متسdلوباتم و ددغ ها}ش�وژپ ۵

 ۱۳۹۳-۱۳۹۲ هژورپ  تUریدم سدق باªم ۶

 ۱۳۹۴-۱۳۹۳ هژورپ تUریدم نار{| یرادرªش یزاسابUز نامزاس ۷

 ۱۳۹۱ هژورپ  تUریدم زا� تارداص ��م تکرش ۸

 ۱۳۹۲ هژورپ  تUریدم نا�اپس هزاس و دس ۹

 ۱۳۸۷-۱۳۸۶ هژورپ  تUریدم )تکرش  ۲( لتاریا سراپ-ایکون ۱۰

 ۱۳۸۶-۱۳۸۵ هژورپ  تUریدم )تکرش ۵( نامیپ ی56شم یا� تکرش هورگ ۱۱

 ۱۳۸۴ هژورپ ل56نک و یزUر ھمانرب ۱۷ ھقطنم یرادرªش ۱۲

 ۱۳۸۴ هژورپ ل56نک و یزUر ھمانرب ۱۸ ھقظنم یرادرªش ۱۳

 ۱۳۸۲ هژورپ  تUریدم حرط راشم 6~بدت ۱۴

 ۱۳۸۳ هژورپ  تUریدم تخاس رواشم6~بدت ۱۵

 ۱۳۸۲-۱۳۸۰ هژورپ  تUریدم �lیشو56پ عqانص ھعسوت تUریدم ۱۶

 ۱۳۸۲ هژورپ یزاسدنÍسم )هاشzامرک LAB هژورپ( نوتسdب �lیشو56پ ۱۷

 ۱۳۹۷-۱۳۸۸ کباچ تUریدم/هژورپ  تUریدم اناUرآ هژورپ تUریدم ھسسوم ۱۸
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 efارگویب
o رهش دلوتم ،یدابآ مساق هدازدمحا دمحم 56کدUکی زا ۱۳۵۶ لاس هام رو 

 – ÎklاUر ھتشر رد و ۱۳۷۴ لاس  رد ار دوخ ملپید ھک تسا یماظن هداوناخ
 لاس ن~م� رد یو .تسا هدومن ذخا یوسوم دیهش ھنومن ناتس6~بد زا کیÏ~ف

 بونج نارهت دحاو-یمالسا دازآ ها}شzاد کی56کلاویب-قرب kl¢دنهم ھتشر رد

 لیمکت اب ناشqا .دیدرگ لیصحتلا غراف ها}شzاد نیا زا ۱۳۷۸ لاس رد و ھتفریذپ

 kl¢دنهم سzاسdل قوف کرادم ؛دشرا kl¢انشراY عطقم رد دوخ �lلع جرادم

 kl¢دنهم سzاسdل قوف ھمادا رد و )سردم ت�dرت ها}شzاد زا( کی56کلاویب-قرب

 ی56کد ھجرد یاراد نونکا م� و دنراد شbوخ ھمانراY رد Ï~ن ار )6~بک6~ما mlعنص ها}شzاد زا( یرو هرهب و متسdس– عqانص

  .دنشاب یم نارهت ها}شzاد زا یژولونکت تUریدم

o اqریدم تکرش ،ھلمج زا یفلتخم یا� تکرش رد نونک ات ۷۸ لاس زا ناشUانص ھعسوت تqیشو56پ ع�l، و حرط رواشم 6~بدت 

 ،۱۳۸۴ لاس زا .دنا هدوب تیلاعف ھب لوغشم Umlریدم یا� متسdس یزاس هدایپ و هرواشم ،شزومآ هزوح رد تخاس رواشم6~بدت

 لتاریا سراپ - ایکون تکرش  ھمانرب و حرط ریدم ،ھمادا رد و نامیپ ی56شم یا� تکرش هورگ ھمانرب و حرط دحاو ریدم ،ناشqا

 ریدم لاس هد ناشqا ،یراY عطقم نUرخآ رد .دندوب یفلتخم یاهتکرش ھب تUریدم هرواشم تامدخ ھئارا لاح رد نامزم� و

 و لسzاریا هداد زکارم ھلمج زا( روشک IT یا� هژورپا}م یرجم ،ھناماس هارم�اUرآ گنیدل� ھمانرب و حرط و یداصتقا لیلحت

 .دنا هدوب )رگید هژورپ ا�دص

o اqرخآ رد ناشUسات اب ۱۳۹۴ لاس زا ؛دوخ یا ھفرح تیلاعف زا شخب نdآ سYرآ مادختسا و هرواشم ،شزومآ یمداUتیدپآ ا، 

Ùریدم ،ناسسوم زا ی¤ی ناونعUآ نیا تYن ار یمدا~Ï دنراد هدهعرب. 

o تعنص نارواشم و نارا¤نامیپ ھیداحتا ش�وژپ و شزومآ 6~بد ناونع ھب ۱۳۹۸ لاس رد ن~نچم� ICT باب ( روشکd۱۲۰ زا ش 

 .دندش باختنا ارآ Û6کادح اب و )تکرش

o ۱۳۹۸ لاس رد هدازدمحا دمحم 56کد انمض، Ùیزاس کباچ هزوح رد تلم ھمیب تکرش هریدم تای� و لماعریدم رواشم ناونع 

 .دنÍس� یرا¤م� ھب لوغشم تکرش نیا یا� هژورپ و راY و بسک

o ن~نچم� Ùاریا ن~لوا ناونعzریدم ��لملا ن~ب کردم ،یU؛کباچ ت PMI-ACP  ھسسوم زا ار PMI رمآU¤رد اUن~نچم� و دنا هدومن ھتفا 

  .دنراد دوخ jklزومآ ،�lلع قباوس رد ار  PMI ھسسوم زا PMP یا ھفرح هژورپ تUریدم صصختم ��لملا ن~ب کردم

o دنهم ��لملا ن~ب کردم انمض¢kl ز�Uزا ھن Cost Engineering لملا ن~ب کردم-دنل���EPM 2010 & 2007زا Ten step ارفzھس-

 ، VERITAS زا  (ISMS)تاعالطا تdنما کردم ، ISACA زا COBIT 4.1 ��لملا ن~ب کردم ، VERITAS زا  ITIL V3 ��لملا ن~ب کردم

 ن~نچم� و ماهس شریذپ و ھضرع سانشراY کردم،�lیشو56پ عqانص ھسوت تUریدم تکرش زا هژورپ تUریدم �lسر کردم

 .دنراد دوخ قباوس رد ار ��لملا ن~ب و ��خاد کردم نیدنچ و ناریا راداهب  قاروا سروب زا ھیامرس رازاب لوصا کردم
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 :یgداوناخ مان و مان 

o  یدابآ مساق هدازدمحا دمحم 

 :دلوتم 

o ش ١١ªرU١٣٥٦ رو 

o رس¶ دنزرف کی یاراد و ل�اتم 

  راعش 

o ن رادرک مین نوچ ،ھتفگ دص ودdتس! 

 : تالیصحت 

o ریدم ی56کدUاد یژولونکت تzنار{| ها}ش  

o ل قوفdاسzم سªدن¢kl انصqس-عdاد زا یرو هر{» و متسzها}ش 

  6~بک6~ما mlعنص

o ل قوفdاسzم سªدن¢kl اد زا قربzرت ها}ش�dسردم ت 

o لdاسzدنهم س¢kl اد( قربzبونج نارهت-دازآ ها}ش( 

 ی>ارجا و 01لع طلسp یاراد o61صخت تاعوضوم 

o ریدمUو بسک ت Yدرادناتسا ساسارب را BABOK-V3  لملا ن~ب نومزآ و�� CBAP 

o ریدمUدرادناتسا ساسارب  هژورپ ت PMBOK-V6 لملا ن~ب نومزآ و�� PMP 

o ریدمUلملا ن~ب نومزآ و کباچ ت�� ACP 

o ریدمUو بسک حرط و ا� لدم ،ا� پآ تراتسا ت Yرا 

o  ریدمUریدم و یژولونکت تUیروآون ت  

o یا� صخاش Yدرکلمع یدیل (KPI) 

o ارطì� 56فد یزادنا هار و PMO 

o لانآ~Ï تا6~خات، íاعدا و تا6~یغ 

o سمÍون شرازگ ،یزاسدنbîkl ریدم وUاد تzش 

o ITIL و COBIT 

 :561زومآ و 01لع قباوس 

o اریا ن~لواzریدم صصختم ��لملا ن~ب کردم یاراد یUکباچ ت (Agile Certified Practitioner-ACP) ن~ب ھسسوم زا 

   PMI ا¤Uرمآ هژورپ تUریدم ��لملا

o ریدم صصختم ��لملا ن~ب کرادم یارادUهژورپ ت (Project Management Professional-PMP) ن~ب ھسسوم زا 

   PMI ا¤Uرمآ هژورپ تUریدم ��لملا

o لملا ن~ب کرادم هدنراد�� ITIL و COBIT و ISMS و ISO-9001  و ISO 27001 و EPM 

o ب سردمdصخت هرود  ۳۰۰ زا شñkl ریدمUریدم ،تUنومزآ و هژورپ ت PMP، ریدمUریدم ،تاعالطا یروانف تUت 

 ��لملا ن~ب نومزآ و کباچ تUریدم ،راY و بسک حرط و ا� لدم ،ا� پآ تراتسا تUریدم ،یروآون تUریدم و یژولونکت

ACP، اد و ا� تکرش ،تاسسوم ردzفلتخم یا� ها}ش  

o یاراد: 
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ü ۲۲ ھ�رحت لاس Yزومآ و یا هرواشم ،یراjkl )نونک ات ١٣٧٨ زا( 

ü م و ��لملا ن~ب کردم ٢٨�� 

ü راخ و ��خاد ھلاقم ١٧°� 

ü ۴۰ OPQ6اzراخ و ��خاد ی°� 

ü ب یرازگربdفلتخم یا� هزوح رد هرود ۳۰۰ زا ش 

ü بdاد ۱۵۰۰ زا شzفلتخم یا� هزوح رد ھتخومآ ش  

ü بdصخت شزومآ تعاس رفن ۲۱۰۰۰ زا شñkl 

ü هدش رازگرب یا� هرود زا ی ٪٩٧ تیاضر 

ü بdصخت هرواشم تعاس  ۸۰۰۰ زا شñkl فلتخم یا� تکرش ھب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرازگرب لباق یاV هاgراt و اV هرود 

 # هاgراt/هرود مان تدم

 ۱ )٢٠١٧ ھBABOK-V3 )z÷P درادناتسا ساسارب راY و بسک لیلحت و ھUزجت هرود زور ۷

 CBAP ۲ راY و بسک یا ھفرح رگ لیلحت ��لملا ن~ب نومزآ ی�دامآ هرود زور ۵

 ۳ )٢٠١٧ ھPMBOK-V6 )z÷P درادناتسا ساسارب هژورپ تUریدم هرود زور ٧

 PMP ۴ هژورپ تUریدم ��لملا ن~ب نومزآ ی�دامآ هرود زور ٧

 ٥ (Agile Project Management)کباچ هژورپ تUریدم هرود زور ٣

 PMP ۶ هژورپ تUریدم ��لملا ن~ب نومزآ ی�دامآ هرود زور ۳

 ۷ هژورپ کسbر تUریدم یدر�راY ها�راY زور ٣

 ۸ راY و بسک یزاس متسdس زور ٣

 ۹ هژورپ تUریدم یا�دروبشاد ها�راY زور ١
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 PRINCE2 ۱۰ ساسارب هژورپ تUریدم زور ٣

 ١۱ پآ تراتسا هژورپ تUریدم ها�راY زور ٢

 ١۲ IT یا�هژورپ تUریدم ها�راY زور ٣

 ١۳ هژورپ ن~مات ه6~جنز ها�راY زور ٣

 ١۴ (Scrum)مارکسا شور ھب کباچ تUریدم ها�راY زور ٢

 ۱۵ (Project KPIs) هژورپ یدرکلمع یدیلY یا� صخاش ها�راY زور ٢

 ۱۶ (KPI) درکلمع یدیلY یا� صخاش ها�راY زور ٢

 ۱۷ اعدا و تا6~یغí ،تا6~خات Ï~لانآ ها�راY زور ٢

 ۱۸ (Business Plan)راY و بسک حرط نUودت ها�راY زور ٢

 ۱۹ هژورپ یا� ھتخومآ سرد و شzاد تUریدم ها�راY زور ٢

 ۲۰ یزاسدنÍسم ها�راY زور ٢

 ٢۱ bîklون شرازگ و یزاسدنÍسم ها�راY زور ٢

 ۲۲ هژورپ یا ھفرح bîklون شرازگ ها�راY زور ٢

 l ۲۳¡ف bîklون شرازگ ها�راY زور ٢

 ۲۴ (PMO)هژورپ تUریدم 56فد یزادناهار ها�راY زور ٢

 ۲۵ (Project Claims Management) هژورپ یا�اعدا تUریدم ها�راY زور ٢

 ۲۶ (Claim) هژورپ رد ندرک اعدا یا� شور ها�راY زور ٢

 ۲۷ هژورپ تUریدم رد میلY و تا6~خات ھحیال ها�راY زور ٢

 ۲۸ راY و بسک یداصتقا لیلحت و یûاUزرا زور ٢

 ۲۹ )یژولونکت( یروانف تUریدم ها�راY زور ٢

 ITIL 4 ۳۰ ساسارب تاعالطا یروانف تامدخ تUریدم ها�راY زور ٣

 SLA( ۳۱( تامدخ حطس ھمانقفاوت ها�راY هزور ٢

 COBIT-5 ۳۲ ساسارب تاعالطا یروانف یûاUزرا و ل56نک زور ٢

 Uml ۳۳ریدم یزاب ٧ ها�راY زور ٣

 �l ۳۴یت راY ها�راY زور ١
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 :یراt قباوس 

o مک 6~بدdتعنص نارواشم و نارا¤نامیپ ھیداحتا ش�وژپ و شزومآ نویس ICT باب ( روشکdتکرش ۱۲۰ زا ش(  

o و بسک یزاس کباچ هزوح رد تلم ھمیب تکرش هریدم تای� و لماعریدم رواشم Yهژورپ و را 

o و بسک ھعسوت هزوح رد تلم هارم� شورس تکرش رواشم Yرا 

o ۲۲ ھقباس لاس Yزا� ،تفن یا� هزوح رد را، 

 IT    و رازفا مرن ،قرب ،�lیشو56پ

o ۱۰ یداصتقا لیلحت و ھمانرب و حرط ریدم لاس 

 ICT و IT یا� هژورپا}م یرجم ،ھناماس هارم�اUرآ

 کناب ،لوا هارم� ،لسzاریا هداد زکارم دننام( روشک

 )... و نا�ام یþامیپاو� ،تراجت

o ۲ ھمانرب و حرط ریدم لاس JV لتاریا سراپ و ایکون، 

 ی!امرفراY اب روشک  GC-162یا� هژورپا}م یرجم

  (MCI) لوا هارم� تکرش

o ۲ نامیپ ی56شم یا� تکرش هورگ ھمانرب و حرط ریدم لاس (CCG - CCi CCc - NT-NH-NP) یا� هژورپ رد EPC 

 تلوولیک ٢٣٠ و ١٣٢ ،٦٣ قرب تس¶

o ریدمUزرا اب �°راخ و ��خاد هژورپ ١٠٠ رد یرا¤م� و تjkl ناموت درایلیم ١٠٠٠ رب غلاب 

 هدش ارجا ياV هژورپ زا S61خب 

o ددغ ها}ش�وژپ - 6~گاو 6~غ یا� یرامیب تاقیقحت زکرم رد 9001-2015 وزیا ساسارب تیفیک ت$ريدم ماظن رارقتسا 

   نارهت ی¤شزپ مولع ها}شzاد -مسdلوباتم و

o ریدم یا� ماظن رارقتساUریدم ،هژورپ تUسم ،کباچ تÍریدم و یزاسدنUاد تzب رد شd۸ رد هژورپ ۲۰۰ زا ش  

SBU(Strategic Business Units)  زرا اب تکرش ۳ وjkl زا هرفن ۸ میت کی کمک ھب رالد نویلیم ۵۰۰ رب غلاب 

Yناسانشرا. 

o امزاس هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتساzی EPM (Enterprise Project Management) 2013  و ITSM نیالنآ و ھچراپکی 

 .هارم�اUرآ تکرش رد و ناریا رد راب ن~لوا یارب

o هژورپ ا}م رد ھمانرب و حرط ریدم GC162 - تکرش 

 ۱۶ رد لیا�وم تیاس ۱۹۳۸(  ایکون و لتاریا سراپ

 )رالد نویلیم ۹۶.:هژورپ دادرارق غلبم ا�روشک ناتسا

o قرب تس¶ هژورپ ۵ رد هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا 

63kv, 132kv, 230kv ی56شم یا� تکرش هورگ 

 (CCG - CCi CCc - NT-NH-NP) نامیپ

o تروصب هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا Online رد و 

 .لتاریا سراپ-ایکون تکرش رد و توافتم mlینما ھیال ھس

o ناریا زا� تارداص ��م تکرش رد  هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا. 

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا PMBOK®  Guide  نا�اپس هزاس و دس تکرش رد. 
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o سم ماظن رارقتساÍریدم و یزاسدنUاد تzیشو56پ رد ش�l بdنوتس. 

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا تهج هرواشم PMBOK®  Guide نارهت ۱۸ و ۱۷ یرادرهش ، رد.  

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا تهج هرواشم PMBOK®  Guide و ناریاو56پ یا� تکرش رد ... 

o س دحاو رواشمdرامیب تاقیقحت زکرم یاهشور و ا� متسUلوباتم و ددغ ها}ش�وژپ 6~گاو 6~غ یاهdاد متسzمولع ها}ش 

 )نونک ات ۹۶ دادرم زا( نارهت ی¤شزپ

o س  رواشمdریدم یا� متسUریدم ھسسوم رد هژورپ تUرآ هژورپ تUنونک ات ۱۳۹۰ زا( انا( 

o س رواشمdریدم یا� متسUریدم ،یروآون تUو بسک ت Yریدم و راUرد هژورپ ت MTN-Irancell- ز نامزاسUزا( یزاساب 

 )نونک ات ۱۳۹۲

o س  رواشمdریدم یا� متسUو بسک و هژورپ ت Yریدم تاقیقحت زکرم رد راUیشو56پ هژورپ ت�l )نونک ات ۱۳۹۰ زا( 

o ریدم و یراجت یاهلدم لیلحت رواشمUو بسک ت Yنونک ات ۱۳۹۴ زا( داصتقا یایند رد را( 

o ر ھمانرب رواشمUژتا56سا یزUس و کdریدم متسU۱۳۹۳ ات ۱۳۹۱ زا( سدق باهم رواشم تکرش رد هژورپ ت( 

o س رواشمdریدم متسUز نامزاس -نارهت یرادرهش رد هژورپ تU۱۳۹۳ ات ۱۳۹۲ زا( یزاساب( 

o س رواشمdریدم یا� متسUاد یژولونکت ھعسوت هدکش�وژپ رد هژورپ تzرش ها}شU۱۳۸۸ ات ۱۳۸۷ زا(ف( 

 س�ردت قباوس 

o ریدم یا� هرود سردمUسم ،هژورپ تÍف یزاسدن¡l، Yو بسک حرط ھیهت ها�را Yرا (Business Plan)، ریدمUت íتا6~یغ 

 اناUرآ هژورپ تUریدم ھسسوم رد (KPI) درکلمع یدیلY یا� صخاش و l¡ف bîklون شرازگ ،رازفا مرن کمک ھب اعدا و

 )هرود ۹۰ زا شdب(

o ریدمUریدم و کباچ تUهرود ۵۰( ... و انپم ،دالوف ا�وت ،اپیاس یزاسوردوخ هورگ رد مارکسا کباچ ت( 

o  ریدمUلانآ ،اعدا ت~Ï و تا6~خات íهرود ۲۰ ( هژورپ تا6~یغ( 

o Yزرا  ها�راUاûو بسک یداصتقا لیلحت و ی Yاد ،داصتقا یایند رد راzرش ها}شUهرود ۸( ... و ف( 

o https://maktabkhooneh.org/course/147/chapter/1/lesson/20/ 

o ریدمUاد رد کباچ شور ھب پآ تراتسا یا� هژورپ تzرش ها}شUاد ،فzهرود ۷( ... و دازآ ها}ش( 

o https://www.mohammad-ahmadzadeh.com 

o ریدم هرود سردمUریدم ،هژورپ تUریدم و  کباچ تUو بسک ت Yاد رد راzاد قرب هدکشzعنص ها}شml رشUزا (ف 

 )نونک ات ۱۳۹۰

o  http://maktabkhooneh.org/course/sanaii579 

o http://ocw.sharif.edu/session/id/video/681 //یژولونکت -و- تUریدم - بختنم - ثحابم / 

o ریدم هرود سردمUرآ رد کباچ تUهرود ۱۰( سدق باهم و داصتقا یایند ،راهب ھسسوم ،انا( 

o ریدم هرود سردمUاریا یا� نامزاس ترورض- کباچ تzی )Ùهرود ۳( داصتقا یایند رد )یا ھتس� م�افت زا دع( 

o سردم Yریدم ها�راUالاپ رد کباچ هژورپ تqهرود ۲( سابعردنب ها}ش( 

o ریدم هرود سردمUتاعالطا ھعسوت زکرم رد– تاعالطا یروانف یا� هژورپ ت Yهرود ۲۰( یدر�را(  

o ریدم هرود سردمUتاعالطا ھعسوت زکرم رد–تامدخ حطس ھمانقفاوت و تاعالطا یروانف  تامدخ ت Y۸( یدر�را 

  )هرود

o ریدم و یراجت یاهلدم لیلحت هرود سردمUو بسک ت Yاد رد– راzهرود ۱( ن~مارو دحاو-یمالسا دازآ ها}ش( 
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o ریدم شزومآ فلتخم یا� هرود سردمUریدم( هژورپ تUریدم ،اعدا تUرادت تYریدم ،تاUر تbھسسوم رد )... و کس 

  )هرود ۱۰( راهب ��اع شزومآ

o ریدم شزومآ هرود سردمUتا6~خات ت، 

íتکرش ھعومجم رد هژورپ یاعدا و تا6~یغ 

 رو¤ف و ناهفصا رواشم ن~سدنهم یا�

 )هرود ۳( تعنص

o ریدم هرود سردمUیروانف تامدخ ت 

 یارب ITIL-V3 بوچراچ ساسارب تاعالطا

 زکرم ،هراق تالف تفن ( فلتخم یا� تکرش

 ،نارهت یرادرهش ،یدر�راY تاعالطا ھعسوت

 )....و اهناتسا تارباخم ،ناهفصا یرادرهش

 )هرود۵(

o تاعالطا یروانف هزوح رد تامدخ حطس ھمانقفاوت  ھیهت هوحن اب ی!انشآ   هرود سردم(Service Level Agreement)  

 یرادرهش ،تخاسرUز تاطابترا ،سابعردنب تفن شqالاپ ، یزکرم کناب ،نوراY زا� و تفن( فلتخم یا� تکرش یارب

 )هرود ۳( )....و اهناتسا تارباخم ،ناهفصا یرادرهش ،نارهت

o ورس میظنت و ھیهت هوحن اب ی!انشآ هرود سردمbس Yگولاتا (Service Catalogue) یارب  تاعالطا یروانف هزوح رد 

 یرادرهش ،تخاسرUز تاطابترا ،سابعردنب تفن شqالاپ ،یزکرم کناب ،نوراY زا� و تفن( فلتخم یا� تکرش

 )هرود ۵( )....و اهناتسا تارباخم ،ناهفصا یرادرهش  یاواف نامزاس،نارهت

o پ  میظنت و ھیهت هوحن اب ی!انشآ هرود سردمdف داهنش¡l تامدخ ��ام و (Service Proposal) تاعالطا یروانف هزوح رد  

 تارباخم ،ناهفصا یرادرهش ،نارهت یرادرهش ،سدق باهم ،دزی یرادرهش یزکرم کناب ( فلتخم یا� تکرش یارب

 )هرود ۵( )....و

o ریدم سردمUدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم ردml هرود ۵ (.ناریا( 

o ریدم سردمUرادت تYدرادناتسا ساسارب هژورپ تا PMBOK®  Guide عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم ردml ۲(.ناریا 

 )هرود

o ریدم سردمUر تbدرادناتسا ساسارب هژورپ کس PMBOK®  Guide عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم ردml ۳(.ناریا 

 )هرود

o ریدم سردمUدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide فرط زا  - )هرود ۲(.ناتسزوخ ھکرابم دالوف تکرش رد 

 .ناریا mlعنص تاقیقحت و شزومآ زکرم

o ریدم سردمUدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide انص ردqاو(تم� ی¤شوم عÙ۲(.)عافد ترازو ھب ھتس 

 .ناریا mlعنص تاقیقحت و شزومآ زکرم فرط زا  - )هرود

o ریدم سردمUدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide  لحم رد -)هرود ۲(.سرا/و56پ تکرش تساوخرد ھب 

 .ناریا mlعنص تاقیقحت و شزومآ زکرم

o ریدم سردمUدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide اد یژولونکت ھعسوت هدکش�وژپ ردzرش ها}شU۵(.ف 

 )هرود
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o ریدم سردمUدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide هرود ۳(.وردوخ ناریا تکرش رد( 

o ریدم سردمUر تbدرادناتسا ساسارب هژورپ کس PMBOK®  Guide هرود ۳(.وردوخ ناریا تکرش رد(  

o ریدم سردمUدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide ریدم سردم)هرود ۲( وردوخ ناریا مات تکرش ردUت 

  )هرود ۳( کدی اپیاس تکرش رد PMBOK®  Guide درادناتسا ساسارب هژورپ

o  
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