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 ھموزر ھصالخ
 )هژورپ تbریدم ،کباچ تbریدم ،راf و بسک( تbریدم رواشم و نا6^[\ ،سردم ،رواشم §

 ناریا IT و تارباخم تعنص ناراyنامیپ و نارواشم ،ناwدننکرداص ھیداحتا شsوژپ و شزومآ نویسmمک l6بد §

 یروانف ،رازفا مرن ،قرب ،��یشو56پ و زاw و تفن( فلتخم ع�انص رد ��یجوت حرط و راf و بسک حرط و لدم ٣٠ زا شmب ھی~{ §

 ناموت درایلیم ١٠٠٠ زا شmب ���زرا اب )... و پآ تراتسا ،تاعالطا

 فلتخم ع�انص و اهنامزاس رد ��bریدم ���زومآ هرود ۳۰۰ زا شmب س�ردت ھقباس §

  نار~{ ها¤ش£اد یژولونکت تbریدم ی56کد §

 تیدپآاbرآ هرواشم و شزومآ زکرم قباس لماعریدم §

 )لس£اریا ITIL ساسارب هدش تbریدم تامدخ و اs هژورپ یرجم( هارمsاbرآ رد تامدخ و ھمانرب و حرط ریدم §

 ع�انص ھعسوت تbریدم ،حرط رواشم l6بدت ،نامیپ ی56شم یاs تکرش هورگ ،لتاریا سراپ ،ایکون ،لس£اریا ھمانرب و حرط ریدم §

 ��یشو56پ

 رهش یزاسابbز نامزاس ،سدق باهم ،ناریا زاª« wم تکرش ،تلم ھمیب ،لس£اریا یاs تکرش رد تbریدم و راf و بسک رواشم §

 ... و هارمs شورس ،ناریا زاw تارداص »ªم تکرش ،نارهت

 ،l6صن ھجاوخ ،سردم تm°رت ،تعنص و ملع ،l6بکl6ما ��عنص ها¤ش£اد ،نارهت ها¤ش£اد ،فbرش ��عنص یاs ها¤ش£اد سردم §

 ،ناریا ��عنص تاقیقحت شزومآ زکرم ،راهب »³اع شزومآ ھسسوم ،نlتم دازآ »³اع شزومآ ھسسوم ،یمالسا دازآ ها¤ش£اد

 ،بسک و راf ھسسوم ،اناbرآ ��¶دنهم و �µف ،اناbرآ هژورپ تbریدم ،وl6ن ها¤شsوژپ ،Box School راf و بسک ها¤شاب ھسردم

 داهج ،نایسراپ امزآ تbریدم شزومآ ھعسوت ،قرش یyی56کلا یژرنا و داصتقا ��·sژپ هورگ ،تیدپآاbرآ ،نارهت �µف عمتجم

 ... و رایعم ،بسک و راf ھسسوم ،یدر°راf تاعالطا ھعسوت زکرم ،لوا تشخ ،فbرش »¸ا¤ش£اد

 (PMI) هژورپ تbریدم ی£ا«ج ھسسوم زا (ACP) کباچ تbریدم صصختم کردم هدننک تفاbرد ی£اریا نlلوا §

 (PMI) هژورپ تbریدم ی£اهج ھسسوم زا (PMP) هژورپ تbریدم یا ھفرح صصختم کردم یاراد §

  l6بکl6ما ��عنص ها¤ش£اد زا یرو هر~¼ و متسmس-ع�انص ��¶دن«م س£اسmل قوف §

 پآ تراتسا و IT و رازفا مرن ،قرب ،��یشو56پ ،زاw ،تفن یاs هزوح رد راf ھقباس لاس ۲۲ زا شmب §

 ناموت درایلیم  ٥٠٠٠ رب غلاب ���زرا اب »¾راخ و »ªخاد هژورپ ١٠٠ رد یراyمs و هرواشم ،تbریدم §

 روشک ICT و IT یاs هژورپا¤م یرجم ،لس£اریا-ھناماس هارمsاbرآ یداصتقا لیلحت و ھمانرب و حرط  ریدم لاس ١٠ §

 )MCI( لوا هارمs یاs هژورپا¤م یرجم ،لتاریا سراپ و ایکون ھمانرب و حرط  ریدم لاس ٢ §

 تلوولیک ٢٣٠ و ١٣٢ ،٦٣ قرب تسÂ یاs هژورپ یرجم ،نامیپ ی56شم یاs تکرش هورگ ھمانرب و حرط ریدم لاس ٢ §

 ناموت درایلیم  ٥٠٠٠ رب غلاب ���زرا اب »¾راخ و »ªخاد هژورپ ١٠٠ رد یراyمs و تbریدم §

  PMI  هژورپ تbریدم للملا نlب وتmتس£ا  زا  )PMP( هژورپ تbریدم »ªلملا نlب کرادم یاراد §

 »¾راخ و »ªخاد ی£ا6^[\ ۵۰ ،یÇاقیقحت هژورپ/»ªم/»ªلملا نlب ھلاقم ۳۶ ،���زومآ هرود ٣٠٠ زا شmب یرازگرب §

 یروانف ،رازفا مرن ،قرب ،��یشو56پ و زاw و تفن( فلتخم ع�انص رد ��یجوت حرط و راf و بسک حرط ٣٠ زا شmب ھی~{ §

 ناموت درایلیم ١٠٠٠ زا شmب ���زرا اب )... و پآ تراتسا ،تاعالطا

   ª« PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM, ISMS, ISO (20000, 27001, 9001)لملا نlب کرادم یاراد §
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 یزاس هدایپ و هرواشم قباوس ھصالخ
 درادناتسا ساسارب هژورپ تbریدم ای و BABOK درادناتسا ساسارب  راf و بسک تbریدم یاs هزوح رد ھک ی�اs تکرش زا ��·خب تسmل §

PMBOK ریدم ای وbدتم ساسارب( کباچ تsای کباچ یا Agile( اهنآ اب sمyما ھتشاد یرا.  

 تکرش مان #

 یزاس هدایپ و هرواشم ،شزومآ

 یرا\م] لاس
 راa و بسک ت̂ریدم

 درادناتسا ساسارب(

BABOK( 

 کباچ ت̂ریدم

 یا]دتم ساسارب(

 )Agile ای کباچ

 هژورپ ت̂ریدم

 درادناتسا ساسارب(

PMBOK( 

 ۱۳۹۸    تلم ھمیب ۱

۲ sوا  کنیدلb۱۳۹۸    ک 

 ۱۳۹۸-۱۳۹۷    فbرش »¸ا¤ش£اد داهج ۳

 ۱۳۹۸    بسک و راf ھسسوم ۴

 ۱۳۹۷-۱۳۹۶    تیدپآاbرآ ۵

 ۱۳۹۵-۱۳۸۷    ھناماس هارمsاbرآ ۶

 ۱۳۹۵-۱۳۸۷    لس£اریا ۷

۸ 
 متسmلوباتم و ددغ ها¤شsوژپ

 نار~{ یyشزپ مولع ها¤ش£اد
   ۱۳۹۵-۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۳-۱۳۹۲    سدق با«م ۹

 ۱۳۹۴-۱۳۹۳    نار~{ یرادر«ش یزاسابbز ۱۰

 ۱۳۹۱    زاw تارداص »ªم تکرش ۱۱

 ۱۳۹۲    ناsاپس هزاس و دس ۱۲

 ۱۳۸۷-۱۳۸۵    ایکون ۱۳

 ۱۳۸۷-۱۳۸۵    لتاریا سراپ ۱۴

۱۵ 
 نامیپ ی56شم یاs تکرش هورگ

 )تکرش ۵(
   ۱۳۸۵-۱۳۸۶ 

 ۱۳۸۴    ۱۷ ھقطنم یرادر«ش ۱۶

 ۱۳۸۴    ۱۸ ھقظنم یرادر«ش ۱۷

 ۱۳۸۲    حرط راشم l6بدت ۱۸

 ۱۳۸۳    تخاس رواشمl6بدت ۱۹

۲۰ 
 ع�انص ھعسوت تbریدم

 ��یشو56پ
   ۱۳۸۰-۱۳۸۲ 

۲۱ 
 نوتسmب ��یشو56پ

 )هاش£امرک LAB هژورپ( 
   ۱۳۸۲ 

 ۱۳۹۷-۱۳۸۸    اناbرآ هژورپ تbریدم ھسسوم ۲۲

 ۱۳۹۵-۱۳۹۰    یدر°راf تاعالطا ھعسوت زکرم ۲۳

 ۱۳۹۵-۱۳۹۰    راهب »³اع شزومآ ھسسوم ۲۴
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  ھموزر ھصالخ

 
 

  را\م] میت

 
یردیح ارهز

)BPM-BABOK(

نیدلا نبا ییحی

)IT-BABOK(

شهاریپ ادیآ

)یتیریدم یزاسدروبشاد(

دنوردیح زاناس

)IT-BABOK(

یرماع یلع

)-PMBOKهژورپ تیریدم(
هدازدمحا دمحم رتکد

)میت یبرم(

یجئاوحلا باب دادرهم

)-PMBOKهژورپ تیریدم(

یقلاخ دیما

)نیمات هریحنز(

هدازاضر دیحو

)یروآون(

یجنگ سابع

)یلام رگلیلحت(

یدارم یلع نسحم

)BI-BABOK(

یرظن ناسحا

)گنیتکرام لاتیجید(

ینایفوص دیعس دمحم

)یروآون(

نایروفغ رایهم

)Arch-BABOK(

نارگریشمش زانیآ
)تاریخات و اعدا تیریدم(

یفطل دازرف

)Agile-BABOK(

ییادن یلع

)کباچ تیریدم(

روپ یحتف اضریلع

)هناسر(

یصولخ اضر دمحم

)کیفارگ و تیاس بو(

یئارجا میت
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 vwارگویب
o رهش دلوتم ،یدابآ مساق هدازدمحا دمحم 56کدbکی زا ۱۳۵۶ لاس هام رو 

 – ��Ôاbر ھتشر رد و ۱۳۷۴ لاس  رد ار دوخ ملپید ھک تسا یماظن هداوناخ
 لاس نlمs رد یو .تسا هدومن ذخا یوسوم دیهش ھنومن ناتسl6بد زا کیlÕف

 بونج نارهت دحاو-یمالسا دازآ ها¤ش£اد کی56کلاویب-قرب ��¶دنهم ھتشر رد

 لیمکت اب ناش�ا .دیدرگ لیصحتلا غراف ها¤ش£اد نیا زا ۱۳۷۸ لاس رد و ھتفریذپ

 ��¶دنهم س£اسmل قوف کرادم ؛دشرا ��¶انشراf عطقم رد دوخ ��لع جرادم

 ��¶دنهم س£اسmل قوف ھمادا رد و )سردم تm°رت ها¤ش£اد زا( کی56کلاویب-قرب

 ی56کد ھجرد یاراد نونکا مs و دنراد ش�وخ ھمانراf رد lÕن ار )l6بکl6ما ��عنص ها¤ش£اد زا( یرو هرهب و متسmس– ع�انص

  .دنشاب یم نارهت ها¤ش£اد زا یژولونکت تbریدم

o تکرش رد نونک ات ۷۸ لاس زا ناش�ا sریدم تکرش ،ھلمج زا یفلتخم یاbبدت ،��یشو56پ ع�انص ھعسوت تl6 و حرط رواشم 

 ،۱۳۸۴ لاس زا .دنا هدوب تیلاعف ھب لوغشم ��bریدم یاs متسmس یزاس هدایپ و هرواشم ،شزومآ هزوح رد تخاس رواشمl6بدت

 لتاریا سراپ - ایکون تکرش  ھمانرب و حرط ریدم ،ھمادا رد و نامیپ ی56شم یاs تکرش هورگ ھمانرب و حرط دحاو ریدم ،ناش�ا

 ریدم لاس هد ناش�ا ،یراf عطقم نbرخآ رد .دندوب یفلتخم یاهتکرش ھب تbریدم هرواشم تامدخ ھئارا لاح رد نامزمs و

 و لس£اریا هداد زکارم ھلمج زا( روشک IT یاs هژورپا¤م یرجم ،ھناماس هارمsاbرآ گنیدلs ھمانرب و حرط و یداصتقا لیلحت

 .دنا هدوب )رگید هژورپ اsدص

o رخآ رد ناش�اbسات اب ۱۳۹۴ لاس زا ؛دوخ یا ھفرح تیلاعف زا شخب نmآ سfرآ مادختسا و هرواشم ،شزومآ یمداbتیدپآ ا، 

ßی ناونعyریدم ،ناسسوم زا یbآ نیا تfن ار یمداlÕ دنراد هدهعرب. 

o sنچمlبد ناونع ھب ۱۳۹۸ لاس رد نl6 وژپ و شزومآsنامیپ ھیداحتا شyتعنص نارواشم و نارا ICT باب ( روشکm۱۲۰ زا ش 

 .دندش باختنا ارآ á6کادح اب و )تکرش

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

 .دنãسs یراyمs ھب لوغشم تکرش نیا یاs هژورپ و راf و بسک

o sنچمlن ßلوا ناونعlب کردم ،ی£اریا نlلملا نª« ریدمb؛کباچ ت PMI-ACP  ھسسوم زا ار PMI رمآbyرد اbو دنا هدومن ھتفا sنچمlن 

  .دنراد دوخ ���زومآ ،��لع قباوس رد ار  PMI ھسسوم زا PMP یا ھفرح هژورپ تbریدم صصختم »ªلملا نlب کردم

o ب کردم انمضlلملا نª« دنهم¶�� sزbزا ھن Cost Engineering sب کردم-دنلlلملا نª«EPM 2010 & 2007زا Ten step ھس£ارف-

 ، VERITAS زا  (ISMS)تاعالطا تmنما کردم ، ISACA زا ª« COBIT 4.1لملا نlب کردم ، VERITAS زا  ª« ITIL V3لملا نlب کردم

 نlنچمs و ماهس شریذپ و ھضرع سانشراf کردم،��یشو56پ ع�انص ھسوت تbریدم تکرش زا هژورپ تbریدم ��سر کردم

 .دنراد دوخ قباوس رد ار »ªلملا نlب و »ªخاد کردم نیدنچ و ناریا راداهب  قاروا سروب زا ھیامرس رازاب لوصا کردم
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 :یyداوناخ مان و مان 

o  یدابآ مساق هدازدمحا دمحم 

 :دلوتم 

o ر«ش ١١b١٣٥٦ رو 

o اتمsدنزرف کی یاراد و ل Âرس 

  راعش 

o ن رادرک مین نوچ ،ھتفگ دص ودmتس! 

 : تالیصحت 

o ریدم ی56کدbنار~{ ها¤ش£اد یژولونکت ت  

o ل قوفmس-ع�انص ��¶دن«م س£اسmها¤ش£اد زا یرو هر~¼ و متس 

  l6بکl6ما ��عنص

o ل قوفmرت ها¤ش£اد زا قرب ��¶دن«م س£اس°mسردم ت 

o لmبونج نارهت-دازآ ها¤ش£اد( قرب ��¶دنهم س£اس( 

 ی>ارجا و 01لع طلس� یاراد �61صخت تاعوضوم 

o ریدمbو بسک ت fدرادناتسا ساسارب را BABOK-V3  ب نومزآ وlلملا نª« CBAP 

o ریدمbدرادناتسا ساسارب  هژورپ ت PMBOK-V6 ب نومزآ وlلملا نª« PMP 

o ریدمbب نومزآ و کباچ تlلملا نª« ACP 

o ریدمbپآ تراتسا ت sلدم ،ا sو بسک حرط و ا fرا 

o  ریدمbریدم و یژولونکت تbیروآون ت  

o صخاش sیا fدرکلمع یدیل (KPI) 

o ارطí« 56فد یزادنا هار و PMO 

o لانآlÕ خاتl6تا، Çیغl6اعدا و تا 

o سمãون شرازگ ،یزاسدن�î�� ریدم وbش£اد ت 

o ITIL و COBIT 

 :561زومآ و 01لع قباوس 

o لواlب کردم یاراد ی£اریا نlلملا نª« ریدم صصختمbکباچ ت (Agile Certified Practitioner-ACP) ب ھسسوم زاlن 

   PMI اbyرمآ هژورپ تbریدم »ªلملا

o ب کرادم یارادlلملا نª« ریدم صصختمbهژورپ ت (Project Management Professional-PMP) ب ھسسوم زاlن 

   PMI اbyرمآ هژورپ تbریدم »ªلملا

o ب کرادم هدنرادlلملا نª« ITIL و COBIT و ISMS و ISO-9001  و ISO 27001 و EPM 

o ب سردمmصخت هرود  ۳۰۰ زا شð�� ریدمbریدم ،تbنومزآ و هژورپ ت PMP، ریدمbریدم ،تاعالطا یروانف تbت 

 »ªلملا نlب نومزآ و کباچ تbریدم ،راf و بسک حرط و اs لدم ،اs پآ تراتسا تbریدم ،یروآون تbریدم و یژولونکت

ACP، تکرش ،تاسسوم رد sها¤ش£اد و ا sفلتخم یا  

o یاراد: 
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ü ۲۲ ھ°رحت لاس fنونک ات ١٣٧٨ زا( ���زومآ و یا هرواشم ،یرا( 

ü ب کردم ٢٨lلملا نª« م وª« 

ü ۳۶ ب ھلاقمlلملا نª«/مª«/اقیقحت هژورپÇی  

ü ۵۰ \]^6خاد ی£اª« راخ و¾« 

ü ب یرازگربmهزوح رد هرود ۳۰۰ زا ش sفلتخم یا 

ü بmهزوح رد ھتخومآ ش£اد ۱۵۰۰ زا ش sفلتخم یا  

ü بmصخت شزومآ تعاس رفن ۲۱۰۰۰ زا شð�� 

ü هرود زا ی ٪٩٧ تیاضر sهدش رازگرب یا 

ü بmصخت هرواشم تعاس  ۱۰۰۰۰ زا شð�� تکرش ھب sفلتخم یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرازگرب لباق یا] هاyراa و ا] هرود 

 # هاyراa/هرود مان تدم

 ۱ )٢٠١٧ ھ[BABOK-V3 )£ö درادناتسا ساسارب راf و بسک لیلحت و ھbزجت هرود زور ۵

 CBAP ۲ راf و بسک یا ھفرح رگ لیلحت »ªلملا نlب نومزآ یwدامآ هرود زور ۵

 ۳ ) ۲۰۲۰ -۷ ش�ارbو( PMBOK-V7 درادناتسا ساسارب هژورپ تbریدم هرود زور ۱۰

 ۴ )٢٠١٧ -۶ ش�ارbو( PMBOK-V6 درادناتسا ساسارب هژورپ تbریدم هرود زور ۹

 PMP)( ۵ هژورپ تbریدم »ªلملا نlب نومزآ یwدامآ هرود زور ٧

 ۶ (Agile Project Management) کباچ هژورپ تbریدم هرود زور ۵

 ۷  (ACP) کباچ تbریدم »ªلملا نlب نومزآ یwدامآ هرود زور ۵

 ۸ هژورپ کس�ر تbریدم یدر°راf هاwراf زور ۲

 ۹ راf و بسک یزاس متسmس زور ۲

 ۱۰ پآ تراتسا هژورپ تbریدم هاwراf زور ٢
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 ١۱ IT یاsهژورپ تbریدم هاwراf زور ٣

 ١۲  (SCM)هژورپ نlمات هl6جنز هاwراf زور ٣

 ١۳ (Scrum)مارکسا شور ھب کباچ تbریدم هاwراf زور ٢

 ١۴  یدرکلمع یدیلf یاs صخاش هاwراf زور ٢

 ۱۵ اعدا و تاl6یغÇ ،تاl6خات lÕلانآ هاwراf زور ٢

 ۱۷ (Business Plan)راf و بسک حرط نbودت هاwراf زور ٢

 ۱۸ هژورپ یاs ھتخومآ سرد و ش£اد تbریدم هاwراf زور ٢

 �î�� ۱۹ون شرازگ و یزاسدنãسم هاwراf زور ٢

 ۲۰ هژورپ یا ھفرح ���îون شرازگ هاwراf زور ٢

 µ� ۲۱ف ���îون شرازگ هاwراf زور ٢

 ۲۲ (PMO)هژورپ تbریدم 56فد یزادناهار هاwراf زور ٢

 ۲۳ میلf یاs شور و (Project Claims Management) هژورپ یاsاعدا تbریدم هاwراf زور ٢

 ۲۴ هژورپ تbریدم رد میلf و تاl6خات ھحیال ھی~{ هاwراf زور ٢

 ۲۵ )یژولونکت( یروانف تbریدم هاwراf زور ٢

 ITIL 4 ۲۶ ساسارب تاعالطا یروانف تامدخ تbریدم هاwراf زور ٣

 SLA( ۲۷( تامدخ حطس ھمانقفاوت هاwراf هزور ٢

 COBIT-5 ۲۸ ساسارب تاعالطا یروانف یúاbزرا و ل56نک زور ٢

 ۱ -یزاب ر]

 زور
fراwریدم یزاب ٧ هاb�� ۲۹ 

 ۳۰ ��یت راf هاwراf زور ۲

 

 :یراa قباوس 

o بدl6 مکmوژپ و شزومآ نویسsنامیپ ھیداحتا شyتعنص نارواشم و نارا ICT باب ( روشکmتکرش ۱۲۰ زا ش(  

o و لماعریدم رواشم sو بسک یزاس کباچ هزوح رد تلم ھمیب تکرش هریدم تای fهژورپ و را 

o شورس تکرش رواشم sو بسک ھعسوت هزوح رد تلم هارم fرا 
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o ۲۲ ھقباس لاس fهزوح رد را sتفن یا، wزا، 

 IT    و رازفا مرن ،قرب ،��یشو56پ

o ۱۰ یداصتقا لیلحت و ھمانرب و حرط ریدم لاس 

 ICT و IT یاs هژورپا¤م یرجم ،ھناماس هارمsاbرآ

 کناب ،لوا هارمs ،لس£اریا هداد زکارم دننام( روشک

 )... و ناsام یüامیپاوs ،تراجت

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

 یÿامرفراf اب روشک  GC-162یاs هژورپا¤م یرجم

  (MCI) لوا هارمs تکرش

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

Âتلوولیک ٢٣٠ و ١٣٢ ،٦٣ قرب تس 

o ریدمbو ت sمyخاد هژورپ ١٠٠ رد یراª« ناموت درایلیم ١٠٠٠ رب غلاب ���زرا اب »¾راخ و 

 هدش ارجا يا] هژورپ زا �61خب 

o یرامیب تاقیقحت زکرم رد هژورپ  ت$ريدم ماظن رارقتسا sغ یاl6 گاوl6 - وژپsلوباتم و ددغ ها¤شmمولع ها¤ش£اد -مس 

   نارهت یyشزپ

o ماظن رارقتسا sریدم یاbریدم ،هژورپ تbسم ،کباچ تãریدم و یزاسدنbب رد ش£اد تm۸ رد هژورپ ۲۰۰ زا ش  

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

fناسانشرا. 

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

 .هارمsاbرآ تکرش رد و ناریا رد راب نlلوا 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 هژورپ ۵ رد هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا Âقرب تس 

63kv, 132kv, 230kv تکرش هورگ sی56شم یا 

 (CCG - CCi CCc - NT-NH-NP) نامیپ

o تروصب هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا Online رد و 

 .لتاریا سراپ و.ایکون تکرش رد و توافتم ��ینما ھیال ھس

o م تکرش رد  هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتساª« تارداص wناریا زا. 

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت$ريدم ماظن رارقتسا PMBOK®  Guide  اپس هزاس و دس تکرش ردsنا. 

o سم ماظن رارقتساãریدم و یزاسدنbب ��یشو56پ رد ش£اد تmنوتس. 

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 تکرش رد sو ناریاو56پ یا ... 
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o س دحاو رواشمmمتس sرامیب تاقیقحت زکرم یاهشور و اbغ یاهl6 گاوl6 وژپsلوباتم و ددغ ها¤شmمولع ها¤ش£اد متس 

 )نونک ات ۹۶ دادرم زا( نارهت یyشزپ

o س  رواشمmمتس sریدم یاbریدم و هژورپ تbریدم ھسسوم رد کباچ تbرآ هژورپ تb۱۳۹۸ ات ۱۳۹۰ زا( انا( 

o س رواشمmمتس sریدم یاbو بسک ت fریدم ،راbریدم و کباچ تbرد هژورپ ت MTN-Irancell )۱۳۹۸ ات ۱۳۹۰ زا( 

o س  رواشمmمتس sریدم یاbو بسک و هژورپ ت fریدم تاقیقحت زکرم رد راb۱۳۹۶ ات ۱۳۹۰ زا( ��یشو56پ هژورپ ت( 

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

o ر ھمانرب رواشمbژتا56سا یزbس و کmریدم متسb۱۳۹۳ ات ۱۳۹۱ زا( سدق باهم رواشم تکرش رد هژورپ ت( 

o س رواشمmریدم متسbز نامزاس -نارهت یرادرهش رد هژورپ تb۱۳۹۳ ات ۱۳۹۲ زا( یزاساب( 

o س رواشمmمتس sریدم یاbریدم و هژورپ تbوژپ رد کباچ تsرش ها¤ش£اد یژولونکت ھعسوت هدکشbات ۱۳۸۷ زا(ف 

۱۳۸۸( 

 س�ردت قباوس 

o هرود سردم sریدم یاbسم ،هژورپ تãف یزاسدنµ�، fراwو بسک حرط ھیهت ها fرا (Business Plan)، ریدمbت Çیغl6تا 

 اناbرآ هژورپ تbریدم ھسسوم رد (KPI) درکلمع یدیلf یاs صخاش و �µف ���îون شرازگ ،رازفا مرن کمک ھب اعدا و

 )هرود ۹۰ زا شmب(

o ریدمbریدم و کباچ تbوت ،اپیاس یزاسوردوخ هورگ رد مارکسا کباچ تwهرود ۵۰( ... و انپم ،دالوف ا( 

o  ریدمbلانآ ،اعدا تlÕ خاتl6و تا Çیغl6هرود ۲۰ ( هژورپ تا( 

o fراwزرا  هاbاúو بسک یداصتقا لیلحت و ی fرش ها¤ش£اد ،داصتقا یایند رد راbهرود ۸( ... و ف( 

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

o ریدمbهژورپ ت sرش ها¤ش£اد رد کباچ شور ھب پآ تراتسا یاbهرود ۷( ... و دازآ ها¤ش£اد ،ف( 

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

o ریدم هرود سردمbریدم ،هژورپ تbریدم و  کباچ تbو بسک ت fرش ��عنص ها¤ش£اد قرب هدکش£اد رد راbزا (ف 

 )نونک ات ۱۳۹۰

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

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

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

o ریدم هرود سردمbنامزاس ترورض- کباچ ت sی£اریا یا )ßافت زا دعsم sهرود ۳( داصتقا یایند رد )یا ھتس( 

o سردم fراwریدم هاbهرود ۲( سابعردنب ها¤ش�الاپ رد کباچ هژورپ ت( 

o ریدم هرود سردمbهژورپ ت sتاعالطا ھعسوت زکرم رد– تاعالطا یروانف یا fهرود ۲۰( یدر°را(  

o ریدم هرود سردمbتاعالطا ھعسوت زکرم رد–تامدخ حطس ھمانقفاوت و تاعالطا یروانف  تامدخ ت f۸( یدر°را 

  )هرود

o ریدم و یراجت یاهلدم لیلحت هرود سردمbو بسک ت fمارو دحاو-یمالسا دازآ ها¤ش£اد رد– راlهرود ۱( ن( 

o هرود سردم sریدم شزومآ فلتخم یاbریدم( هژورپ تbریدم ،اعدا تbرادت تfریدم ،تاbھسسوم رد )... و کس�ر ت 

  )هرود ۱۰( راهب »³اع شزومآ
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o ریدم شزومآ هرود سردمbخات تl6تا، 

Çیغl6تکرش ھعومجم رد هژورپ یاعدا و تا 

sسدنهم یاlف و ناهفصا رواشم نyرو 

 )هرود ۳( تعنص

o ریدم هرود سردمbیروانف تامدخ ت 

 یارب ITIL-V3 بوچراچ ساسارب تاعالطا

 زکرم ،هراق تالف تفن ( فلتخم یاs تکرش

 ،نارهت یرادرهش ،یدر°راf تاعالطا ھعسوت

 )....و اهناتسا تارباخم ،ناهفصا یرادرهش

 )هرود۵(

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

 یرادرهش ،تخاسرbز تاطابترا ،سابعردنب تفن ش�الاپ ، یزکرم کناب ،نوراf زاw و تفن( فلتخم یاs تکرش یارب

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

o انشآ هرود سردمÿس�ورس میظنت و ھیهت هوحن اب ی fگولاتا (Service Catalogue) یارب  تاعالطا یروانف هزوح رد 

 یرادرهش ،تخاسرbز تاطابترا ،سابعردنب تفن ش�الاپ ،یزکرم کناب ،نوراf زاw و تفن( فلتخم یاs تکرش

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

o انشآ هرود سردمÿپ  میظنت و ھیهت هوحن اب یmف داهنشµ� تامدخ »³ام و (Service Proposal) تاعالطا یروانف هزوح رد  

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

 )هرود ۵( )....و

o ریدم سردمbدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide هرود ۵ (.ناریا ��عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم رد( 

o ریدم سردمbرادت تfدرادناتسا ساسارب هژورپ تا PMBOK®  Guide ۲(.ناریا ��عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم رد 

 )هرود

o ریدم سردمbدرادناتسا ساسارب هژورپ کس�ر ت PMBOK®  Guide ۳(.ناریا ��عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم رد 

 )هرود

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

 .ناریا ��عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم

o ریدم سردمbدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide شوم ع�انص ردyی sاو(تمß۲(.)عافد ترازو ھب ھتس 

 .ناریا ��عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم فرط زا  - )هرود

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

 .ناریا ��عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم

o ریدم سردمbدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide وژپ ردsرش ها¤ش£اد یژولونکت ھعسوت هدکشb۵(.ف 

 )هرود

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

o ریدم سردمbدرادناتسا ساسارب هژورپ کس�ر ت PMBOK®  Guide هرود ۳(.وردوخ ناریا تکرش رد(  
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o ریدم سردمbدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide ریدم سردم)هرود ۲( وردوخ ناریا مات تکرش ردbت 

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

o  
 

 تافیلات قباوس 

 لاس
 نامز

 یرازگرب
رهش یرازگرب لحم  # ھلاقم مان ھلجم/س�ارفنک مان ھئارا 

دنفسا ۱۳۹۸  fراwمع هاª«-}~نلاس-نار sش�ام sیزار یا 
 »ªلملا نlب س£ارفنک نمیsدزناپ

 هژورپ تbریدم

fور در°راbدرکsرازبا و اsکباچ یا 

 EPC یاs هژورپ ��¶دنهم زاف  رد
۱ 

دنفسا ۱۳۹۸  یزار یاs ش�امs نلاس-نار~{ - ��لع لنپ 
 »ªلملا نlب س£ارفنک نمیsدزناپ

 هژورپ تbریدم

  دیدج ش�ارbو ھناهب ھب ی0و¤تفگ

 PMBOK هژورپ تbریدم درادناتسا

7 

 56کد-لنپ ریدم :هدازدمحا 56کد(

-شسmکافص سدنهم-شوپدالآ

 »ªصا میت وضع( دار یمرخ سدنهم

 )PMBOK 7 نbودت

۲ 

دنفسا ۱۳۹۸  
-ناردنزام بیدا »³اع شزومآ ھسسوم

 یراس

 شلاچ »ªملا نlب س£ارفنک نlلوا

sار و اsyراsون یاbرد ن 

 و تbریدم ،ع�انص ��¶دنهم

 یرادباسح

 ساسارب راf و بسک لیلحت

 تbریدم و  BABOK-V3 درادناتسا

 (Agile) کباچ

۳ 

نم~¼ ۱۳۹۸  ناریا هژورپ تbریدم نمجنا نیالنآ رانm°و 

 PMBOK یاs شلاچ و اsدرواتسد

7 

-ش2مدازآ سدنهم-هدازدمحا 56کد(

 )رهمدار سدنهم

۴ 

ید ۱۳۹۸  
 یا«ش�اs ش�امs نلاس-نار~{-ی£ا6^[\

 »ªم ھناخباتک

sریدم ش�امbھمیب و کس�ر ت  

 )تاعالطا یروانف درکbور اب(

 ھمیب راf و بسک لیلحت و ھbزجت

 BABOK-V3 درادناتسا ساسارب
۵ 

 VIP 35 نلاس-»ªلملا نlب ها¤ش�امن-نارهت رذآ ۱۳۹۸

 »ªلملا نlب ها¤ش�امن نlمتسmب

 یاs لح هار و تارباخم

 CIT ھناروآون

 ساسارب راf و بسک لیلحت و ھbزجت

  BABOK-V3 درادناتسا

 )ناریا ICT تعنص درکbور اب(

۶ 

  فbرش ��عنص ها¤ش£اد-نارهت-»ªمع هاwراf  نابآ ۱۳۹۸
 نالیصحتلا غراف نمجنا

 فbرش ��عنص ها¤ش£اد
sریدم ش�امb۷ کباچ هژورپ ت 
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l6ت ۱۳۹۸  
fراwمع هاª«-عنص »¸ا¤ش£اد داهج-نارهت�� 

 فbرش

 تbریدم »ªصف ش�امs نlلوا

 و بسک لیلحت درکbور اب هژورپ

fروحم هژورپ یاهنامزاس رد را 

 رد BABOK درادناتسا یزاس هدایپ

 روحم هژورپ یاs نامزاس
۸ 

دنفسا ۱۳۹۷  fراwمع هاª«-}~نار-sلت sام 
 یا ھفرح س£ارفنک نlمود

 ناریا »³اتیجید لوحت

 لوحت و راf و بسک یزاس متسmس

 لاتیجید
۹ 

دنفسا ۱۳۹۷  fراwمع هاª«-}~نلاس-نار sش�ام sیزار یا 
 نlب س£ارفنک نlمsدراهچ

 هژورپ تbریدم »ªلملا

 و باختنا یاs شلاچ و اs تصرف

 تbریدم یاs  متسmس یزاس هدایپ

 هژورپ

۱۰ 

نم~¼ ١٣٩٦  fراwمع هاª«-}~نلاس-نار sش�ام sیزار یا 
 »ªلملا نlب س£ارفنک نlمsدlÕس

 هژورپ تbریدم

 رب »¸ا¤ن اب هژورپ کباچ تbریدم
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 تbریدم

 رد ش£اد تbریدم یو¤لا ھئارا

 ک56شم یراذگ ھیامرس یاهتکرش

)یدروم ھعلاطم(  

۱۶ 
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 »ªلملا نlب س£ارفنک نlموس
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۱۷ 
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fلالحنا ای یراپس£ورب ،یزاس کچو 

 تbریدم تامدخ هدنsد ھئارا دحاو
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 هژورپ ت$ريدم
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 ،هژورپ تbریدم
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 هژورپ تbریدم
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 تاسلج نلاس
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 -��یشو56پ
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 »¸افش نار~{

 ��ðصخت ش�امs نlمود

 یروانف یاs هژورپ  ناریدم

 تاعالطا

 تbریدم و  IT  یاs هژورپ تbریدم

 IT  56سß رب هژورپ

 هدش یموب ماظن :یدروم ھعلاطم

 هارمsاbرآ تکرش هژورپ تbریدم
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۲۳ 
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 ید
 ھعسوت و لقن و لمح ھمانsام -»bªر لقن و لمح و ��¶دن«م نمجنا ھbرش£
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 بسک شزرا و حی?< یزbرھمانرب(

 )هدش

۲۴ 

۱۳۸۸ 
 ٤ و ٣
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 دادرم١٩
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نارهت  »¸افش 

 »ªلملا نlب س£ارفنک نlموس

 کینو56کلا یرادکناب

 یروانف یاs هژورپ ت$ريدم لدم

 يرادكناب هزوح رد تاعالطا

 درادناتسا ساسارب يCينو56كلا

PMBOK®  Guide 

۲۶ 

۱۳۸۷ 
٢٧ , ٢٦ 

 دادرخ

 تاعلاطم ھسسوم

 عßانمو یرو هر~¼

 ی£اس£ا

نار~{  »¸افش 

sش�ام 

 ناریدم:��ðصخت،���زومآ

 تاعالطا یروانف یاs هژورپ

 هژورپ تbریدم 56فد تاص[Eم

)PMO( ھب sارجا دروم ھئارا هارمÿی 

 )DC MTN-Irancell هژورپ زا »ªمع

۲۷ 

۱۳۸۷ 
 ٢٩ و ٢٨

نابآ  

 و تظافح نامزاس

 کراپ-تس�ز طیحم

 ناس�درپ

نار~{  »¸افش 
 و لمح »ªم س£ارفنک نlتسخن

 کانرطخ داوم لقن

 کس�ر تbریدم ندیشک شلاچ ھب

 رب کانرطخ داوم لقن و لمح

  ®PMBOK درادناتسا ساسا

Guide -2008 

۲۸ 

۱۳۸۷ 
 ٢٩ و ٢٨

نابآ  

 و تظافح نامزاس

 کراپ-تس�ز طیحم

 ناس�درپ

نار~{  56سوپ 
 و لمح »ªم س£ارفنک نlتسخن

 کانرطخ داوم لقن

 لقن و لمح یا ھنbزs و ی£امز لیلحت

 ��یشو56پ یاs هژورپ کانرطخ داوم

 EVMS شور ھب

۲۹ 
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۱۳۸۶ 
 ٢٨ و ٢٧

نم~¼  

 ش�امs زکرم-نار~{

sامیس و ادص یا 
نار~{  »¸افش 

 »ªلملا نlب س£ارفنک نlمود

RFID 

 و اsراsCار يارجا يدر°راI لیلحت

 یاs یÿاراد تbریدمرد RFID لوصا

 نامزاس

۳۰ 

۱۳۸۶ 
 ٢٩ و ٢٨

ر«م  

 »ªلملا نlب لتs-نار~{

 کیپملا
نار~{  »¸افش 

 »ªلملا نlب س£ارفنک نlلوا

 نlمات هl6جنز تbریدم

 رد لقن و لمح متسmس يزاس ھنی~¼

 تاlÕ«جت نlمات هl6جنز
۳۱ 

۱۳۸۲ 
 ١٠ ات ٨

نابآ  
نار~{ نارس سالجا نلاس  »¸افش 

 »ªلملا نlب س£ارفنک نlتسخن

 تbریدم

 یاs هژورپ تbریدم ت«ج »³دم ھئارا

 ساسارب تاعالطا یروانف

 PMBOK®  Guide درادناتسا
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۳۴ 
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 )PMBOK®  Guide ساسارب(
۳۵ 
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