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 ۳۶  زا ۲ ھحفص

 ھموزر ھصالخ
-یمالسا دازآ ها0ش.اد زا قرب AB@دنهم س.اس;ل و $Gبک$Gما ها0ش.اد زا عDانص AB@دنهم س.اس;ل قوف – نار34 ها0ش.اد ت+ریدم ی$#کد §

 بونج نارهت دحاو

 ،رازفا مرن ،قرب ،kBیشو$#پ و زاh و تفن( فلتخم عDانص رد را] و بسک حرط و B`یجوت حرط ،را] و بسک لدم ٣٠ زا ش;ب ھی34 §

 ناموت درایلیم ٠٠.۰١٠ زا ش;ب sABزرا اب )... و پآ تراتسا ،تاعالطا یروانف

 ھمیب ،لس.اریا ،ا+وپامر B|عنص هورگ ،داصتقا یایند یا ھناسر هورگ ،هژاودا ،کمرا،ناریا تفن تکرش رد ت+ریدم و را] و بسک رواشم §

 ،انا+رآ B|عنص هورگ ،هارم�ا+رآ،ناریا زاh تارداص ��م تکرش ،نارهت رهش یزاساب+ز نامزاس ،سدق باهم ،ناریا زاh ��م تکرش ،تلم

 ... و هارم� شورس

 ها0ش.اد ،$Gصن ھجاوخ ،سردم ت;�رت ،تعنص و ملع ،$Gبک$Gما B|عنص ها0ش.اد ،نارهت ها0ش.اد ،ف+رش B|عنص یا� ها0ش.اد سردم §

 بسک ها0شاب ھسردم ،ناریا B|عنص تاقیقحت شزومآ زکرم ،راهب ��اع شزومآ ھسسوم ،نGتم دازآ ��اع شزومآ ھسسوم ،یمالسا دازآ

 ،تیدپآا+رآ ،نارهت �Bف عمتجم ،بسک و را] ھسسوم ،انا+رآ AB@دنهم و �Bف ،انا+رآ هژورپ ت+ریدم ،و$Gن ها0ش�وژپ ،Box School را] و

 ھعسوت زکرم ،لوا تشخ ،ف+رش ��ا0ش.اد داهج ،نایسراپ امزآ ت+ریدم شزومآ ھعسوت ،قرش ی�ی$#کلا یژرنا و داصتقا ��ABژپ هورگ

 ... و رایعم ،بسک و را] ھسسوم ،یدر�را] تاعالطا

 ا�+رمآ PMI زا (ACP) کباچ ت+ریدم صصختم کردم هدننک تفا+رد ی.اریا نGلوا §

 )هژورپ ت+ریدم ،کباچ ت+ریدم ،را] و بسک( ت+ریدم رواشم و نا$¢¡  ،سردم ،رواشم §

 فلتخم عDانص و اهنامزاس رد B|+ریدم sABزومآ هرود ۳۰۰ زا ش;ب س£ردت ھقباس §

 ناریا تارباخم ناhدننکرداص ھیداحتا ش�وژپ و شزومآ نویس;مک $Gبد §

 تیدپآا+رآ مادختسا و هرواشم ،شزومآ زکرم قباس لماعریدم §

 )ITIL ساسارب هدش ت+ریدم تامدخ و ا� هژورپ( لس.اریا و هارم�ا+رآ یا� تکرش رد را] و بسک ھعسوت ریدم §

 عDانص ھعسوت ت+ریدم ،حرط رواشم $Gبدت ،نامیپ ی$#شم یا� تکرش هورگ ،لتاریا سراپ ،ایکون یا� تکرش ھمانرب و حرط ریدم §

 kBیشو$#پ

  $Gبک$Gما B|عنص ها0ش.اد زا یرو هر4© و متس;س-عDانص AB@دن¨م س.اس;ل قوف §

 پآ تراتسا و IT و رازفا مرن ،قرب ،kBیشو$#پ ،زاh ،تفن یا� هزوح رد را] ھقباس لاس ۲۲ زا ش;ب §

 ناموت درایلیم  ٥٠٠٠ رب غلاب sABزرا اب �»راخ و ��خاد هژورپ ١٠٠ رد یرا�م� و هرواشم ،ت+ریدم §

 روشک ICT و IT یا� هژورپا0م یرجم ،لس.اریا-ھناماس هارم�ا+رآ یداصتقا لیلحت و ھمانرب و حرط  ریدم لاس ١٠ §

 )MCI( لوا هارم� یا� هژورپا0م یرجم ،لتاریا سراپ و ایکون JV ھمانرب و حرط  ریدم لاس ٢ §

 تلوولیک ٢٣٠ و ١٣٢ ،٦٣ قرب تس± یا� هژورپ یرجم ،نامیپ ی$#شم یا� تکرش هورگ ھمانرب و حرط ریدم لاس ٢ §

 ناموت درایلیم  ٥٠٠٠ رب غلاب sABزرا اب �»راخ و ��خاد هژورپ ١٠٠ رد یرا�م� و ت+ریدم §

 �»راخ و ��خاد ی.ا$¢¡  ٣٠ زا ش;ب و ��م و ��لملا نGب ھلاقم ٢١ یاراد §

  PMI  هژورپ ت+ریدم للملا نGب وت;تس.ا  زا  )PMP( هژورپ ت+ریدم ��لملا نGب کرادم یاراد §

 ی.ا$¢¡  ٣٠ ،��لملا نGب و ��م ھلاقم ٢١ ،sABزومآ هرود ٣٠٠ زا ش;ب یرازگرب §

 ،تاعالطا یروانف ،رازفا مرن ،قرب ،kBیشو$#پ و زاh و تفن( فلتخم عDانص رد B`یجوت حرط و را] و بسک حرط ٣٠ زا ش;ب ھی34 §

 ناموت درایلیم ١٠٠٠ زا ش;ب sABزرا اب )... و پآ تراتسا

   PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM, ISMS, ISO (20000, 27001, 9001) ��لملا نGب کرادم یاراد §
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 ساسارب هژورپ ت8ریدم- BABOK درادناتسا ساسارب  را; و بسک ت8ریدم یا( هزوح رد ھک ی+ا( تکرش تس"ل

  .ما ھتشاد یراWم( اTUآ اب )Agile ای کباچ یا(دتم ساسارب( کباچ ت8ریدم و PMBOK درادناتسا

 تکرش مان #

 یزاس هدایپ و هرواشم – شزومآ

 یرا>م: لاس

 راB و بسک ت?ریدم

 ساسارب(

 درادناتسا

BABOK( 

 کباچ ت?ریدم

 یا:دتم ساسارب(

 )Agile ای کباچ

 هژورپ ت?ریدم

 درادناتسا ساسارب(

PMBOK( 

 ۱۳۹۹    ناشخرد کیتامروفنا رهپس ۱

 ۱۳۹۹    کمرا ۲

 ۱۳۹۹    هژاودا ۳

 ۱۳۹۹    داصتقا یایند یا ھناسر هورگ ۴

 ۱۳۹۹    ا+وپ امر B|عنص هورگ ۵

 ۱۳۹۹    ناریا تفن ��م تکرش ۶

 ۱۳۹۸    تلم ھمیب ۷

 ۱۳۹۸-۱۳۹۷    ف+رش ��ا0ش.اد داهج ۸

 ۱۳۹۹-۱۳۹۸    بسک و را] ھسسوم ۹

 ۱۳۹۷-۱۳۹۶    ا+رآ دنمشو� مایپ ۱۰

 ۱۳۹۷-۱۳۹۶    تیدپآا+رآ ۱۱

 ۱۳۹۵-۱۳۸۷    ھناماس هارم�ا+رآ ۱۲

 ۱۳۹۸-۱۳۹۷    هارم� شورس ۱۳

 ۱۳۹۸-۱۳۹۶    ویآ نو+ز+ولت ۱۴

 ۱۳۹۵-۱۳۸۷    لس.اریا ۱۵

۱۶ 
 متس;لوباتم و ددغ ها0ش�وژپ

 نار34 ی�شزپ مولع ها0ش.اد
   ۱۳۹۵-۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۳-۱۳۹۲    سدق با¨م ۱۷

 ۱۳۹۴-۱۳۹۳    نار34 یرادر¨ش یزاساب+ز ۱۸

 ۱۳۹۱    زاh تارداص ��م تکرش ۱۹

 ۱۳۹۲    نا�اپس هزاس و دس ۲۰

 ۱۳۸۷-۱۳۸۶    )تکرش  ۲( لتاریا سراپ-ایکون ۲۱

۲۲ 
 نامیپ ی$#شم یا� تکرش هورگ

 )تکرش ۵(
   ۱۳۸۵-۱۳۸۶ 

 ۱۳۸۴    ۱۷ ھقطنم یرادر¨ش ۲۳

 ۱۳۸۴    ۱۸ ھقظنم یرادر¨ش ۲۴

 ۱۳۸۲    حرط راشم $Gبدت ۲۵

 ۱۳۸۳    تخاس رواشم$Gبدت ۲۶

۲۷ 
 عDانص ھعسوت ت+ریدم

 kBیشو$#پ
   ۱۳۸۰-۱۳۸۲ 

 ۱۳۸۲    نوتس;ب kBیشو$#پ ۲۸

 ۱۳۹۷-۱۳۸۸    انا+رآ هژورپ ت+ریدم ھسسوم ۲۹
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-را; و بسک ت8ریدم یا( هزوح رد فلتخم یا( تکرش ھب هدش ھيارا یزاس هدایپ و هرواشم تامدخ زا [\]خب

 هژورپ ت8ریدم و کباچ ت8ریدم

 یزاس ەدا,پ و ەرواشم تامدخ تا,ئزج نامزاس مان
 )F,شوCDپ و زاB و تفن تردق و قرب( یژرنا ەزوح

HIم تکK 
 ناریا تفن

 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت

 BABOK درادناتسا ساسا رب را9 و بسک نارگ ل/لحت ت+*"ت عماج ح"ط •
 NOامزاس فادها و تالHشم کرد •
 اهراHهار و اهزا/ن ل/لحت •
NRاسانش •

S و THگراUVب یاه تصرف یZنامزاس رد یروآون و هعسوت ،دوب 
 شزومآ یاdeZتاUcسا bVOیعت •
 نامزاس رد UVیغت داجgا •
• jمه ل/هسHیرا Tناعفنیذ ا 
 را9 و بسک رترب نارگ ل/لحت باختنا و عماج هrحاصم •
 BABOK ساسارب را9 و بسک ل/لحت یرظن شزومآ •
 را9 و بسک ل/لحت zمع ەاwرا9 یرازگرب •
 را9 و بسک رد zمع  گنeروتنم •
 را9 و بسک عبانم هنیZب تe"یدم •
 را9 و بسک ل/لحت درادناتسا یاهو~لا و اه تسا/س |ارط •
 را9 و بسک رد تا/لمع و اه ەژورپ تسرد باختنا •

 تکHI ەورگ
Nشم یاCDی 

 نام,پ

 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت

 دوجوم عضو UVOلانآ •
 را9 و بسک e�c"یدم و �Oف یاZیدنمزا/ن و نال9 راتخاس NSSاسانش •
 بولطم عضو bVOیعت •
 اه کس�ر ل/لحت •
 UVیغت یژتاUcسا bVOیعت •
 را9 و بسک لدم ه/Zت •
 را9 و بسک ح"ط ه/Zت •
 هتس�او یاه ەژورپ و اه ح"ط یوفتروپ عماج هشقن |ارط •
 )یرا�س نورب-را�س نورد( اه ەژورپ یارجا یژتاUcسا bVOیعت •
•  

 (MVNO)یزاجم روتارپا و ماRلت ەزوح
 ما,پ

Nرآ دنمشوZا 
 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت

 ا9روتارپا: ا9 تک56 ه0  هئارا ل0اق تامدخ ن(ودتو $ارط
 تک�� لوصحم هشقن ه/هت •
 س�و� تاصخشم یاه هچTاتک ه/هت •
  تامدخ رمع لوط لما9 تاصخشم bVOیعت •
  لgا*�م یزاجم هکrش روتارپا تامدخ هئارا �cکراشم لدم ه/هت •
  هکrش یزاس ت/فرظ همانرب ه/هت •
 تامدخ یاضاقت راتخاس bVOیعت •
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  لgا*�م یزاجم هکrش روتارپا تامدخ �Ucسد ت/لTاق عماج همانرب ه/هت •
 SLA , SRA نeودت •

  تامدخ یراجت یا9 لدمو ح?ط یارجا و ن(ودت و $ارط
�ژeو و اضاقت راتخاس bVOیعت •

�
 رازاT یاه 

  لgا*�م یزاجم هکrش روتارپا تامدخ  دمآرد راتخاس bVOیعت •
  یدمآرد ناe"ج Ncاrساحم لدم ه/هت •
  لgا*�م یزاجم هکrش روتارپا تامدخ   یا هنe ه راتخاس bVOیعت •
  یا هنe ه ناe"ج Ncاrساحم لدم ه/هت •
 تامدخ یراجت لدم ه/هت •
  تامدخ یراجت ح"ط ه/هت •

  ل0اقتم لاصتا دادرارق قیدصت و دJیات و یزاسدنEسم ، ن(ودت ، $ارط
  لTاقتم لاصتا دادرارق درادناتسا لدم شرازگ هئارا •
  لTاقتم لاصتا دادرارق یزاسدن¡سم •
  قیدصت و د/یات شرازگ ه/هت •
  لTاقتم لاصتا دادرارق NSاهن هخس£ ه/هت •

 ه0 هئارا ل0اق لXاVWم یزاجم هکTش روتارپا تامدخ یراذگ تمJق  یارجاو ن(ودت ، $ارط
 ا9روتارپا

 یزاجم هکrش روتارپا تامدخ یراذگ تم/ق بسانم ەدش دن¡سم  یاه لدم ه/هت •
  لgا*�م

 یدنیآرف هشقن رد لgا*�م یزاجم هکrش روتارپا تامدخ هئارا دنیآرف ەا¥gاج bVOیعت •
 تک��

 لمعلاروتسد و هeور بلاق رد اه دنیآرف یزاسدن¡سم •
 رازا0 هشقن $ارط

 اهنآ یدرªلمع یاه شرازگ هgارا و رازاT رب م̈اح یاه  bVOMNOیعت •
  تک�� اT نا لماعت ەوحن و  MVNE راتخاس bVOیعت •
  ەدنهد ل/کشj ®انع زا کe"ه ەا¥gاج bVOیت و  MVNOشزرا ەUVجنز �ررب •
  رازاT هT دورو یژتاUcسا bVOیعت و �ررب •
  یراجت ح"ط ساسارب شورف یاه لاناbVO 9یعت و �ررب •
  ناUceشم یدنب هقrط راتخاس �ررب •

 تاعالطا یروانف ەزوح
 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت کمرا-ەژاودا

 ت/قفوم zصا لماوع -zصا یاه تeرومام - زادنا مشچ-راعش bVOیعت §
 رازاT ل/لحت §
 °|راخ یاrقر ل/لحت §
 zخاد یاrقر ل/لحت §
 zخاد zصا یاrقر رت قیقد ل/لحت §
 SWOT ل/لحت §
 کمرا یاهانوسرپ ه/Zت §
 اهانوسرپ یدنب عمج و ل/لحت §
 لاتیجgد °NاeرازاT همانرب ه/Zت §
 )اه لته و الeو ،´الما ناrحاص-یUcشم( را9 و بسک لدم ۲ ه/Zت §
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 NOامزاس راتخاس bVOیعت §
 کTاچ کس�ر ل/لحت §
 eUO"گ لدم ساسارب ،کمرا Ņآ تراتسا مرف تل¶ NOامزاس غ�لbVO Tیعت §
  )تاراش¡نا کTاچ همانرب - کTاچ ەار هشقن( NSارجا عماج همانرب ه/Zت §
 ¹ام ل/لحت §

 رbپس
 ک,تامروفنا

 ناشخرد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت

§ jº�eتالوصحم ½تامدخ½نامزاس ه/جوت و حــــ 
 را9 و بسک لدم |ارط §
 رازاT �ررب و هعلاطم §
 NOامزاس و NSارجا همانرب §
 ¹ام ه/جوت و یزeر همانرب §
 را9 و بسک کس�ر °Nاeزرا §
  اZنآ یدنب نامز و ارجا لحارم هئارا §
 یزاس NRاZن و یدنب عمج §

 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت ەارمN اZرآ

 تک�� کdeتاUcسا همانرب ه/Zت §
  تک�� NOامزاس راتخاس حالصا §
  تک�� فلتخم یاهدحاو ت/لوئسم و شقن �ررب و هعلاطم §
  NRارجا یاه شور و اهدنیارف یزاس هنیZب و ل/لحت §
 KPI یدرªلمع یاه صخاش bVOیعت §
 را9 و بسک دوبZب یاه تصرف و توق طاقن °Nاeزرا §
  را9 و بسک رد هناw ۵ یاهرظنم �ررب §
 را9 و بسک هناw ۵ یاهرظنم تامازلا جارختسا §
  را9 و بسک هناw ۵ تامازلا یدنب ت�eلوا §
  را9 و بسک هناw ۵ یاه ەزوح رد UVیغت یژتاUcسا UVOلانآ §
 هناw ۵ یاهرظنم زا کe"ه رد را9 و بسک لوحت همانرب یزاس ەدا/پ §
 

  کAاچ ت<=یدم

  کTاچ راتخاس و اه یژتاUcسا ،اZتeرومام ، زادنا مشچ |ارط §
  کTاچ کdeتاUcسا فادها bVOیعت §
 کTاچ راتخاس و یژتاUcسا ،فادها -اه تeرومام - زادنا مشچ bVOب طاrترا bVOیت §
 zصف و هنالاس کdeتاUcسا یاه همانرب و اه ح"ط ،اه ەژورپ ،تا/لمع bVOیعت §
 اهدحاو راتخاس یزاس کTاچ §
 دحاو ەدش یدنب ت�eلوا یاه همانرب و اه ح"ط ،اه ەژورپ ،تا/لمع فادها و تس+ل bVOیعت §

  رازفا مرن هعسوت
  تامدخ و اه ەژورپ کTاچ  یاه bVO KPIیعت §



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۷ ھحفص

NRاZن §
S یرا�س نورب-یرا�س نورد( تامدخ و اه ەژورپ یارجا لدم یزاس( 

 کTاچ شور هT هنالاس کdeتاUcسا یاه همانرب و اه ح"ط ،اه ەژورپ ،تا/لمع یارجا §
 کTاچ ەژورپ تe"یدم و کTاچ را9 و بسک شزومآ §
  یزاس ەدا/پ کTاچ ەار هشقن یروآزور هT½ه/Zت §
 تامدخ و تالوصحم  Product/Service Vision Agile یروآزور هT½ه/Zت §
 و تالوصحم Product Backlog رد دوجوم یاه User Story یدنب ت�eلوا و bVOیعت §

 تامدخ
 و تالوصحم Release Backlog رد دوجوم یاه User Story یدنب ت�eلوا و bVOیعت §

  تامدخ
 تامدخ و تالوصحم یاهSprint یدنب ت�eلوا وbVO Sprint Goalsیعت §
 bVO Iteration-0 -Development Iterations Iteration-Hیعت §
 Burn Down Chart-Agile EV-Velocity Chart کم9 هT ەژورپ شàا¶ §
 کTاچ شور هT تامدخ و تالوصحم هعسوت لوط رد تاUVیغت داجgا و تالHشم لح §
 کس�ر شها9-اZم/ت bVOب لوصحم یاZیگتس�او تe"یدم-م/ت هNO Tامز یاه Deadline هئارا §

 تامدخ و تالوصحم هعسوت یاه
  ەدش هئارا یاه °|ورخ در اg د/ئات -ناعفن یذ تe"یدم -اهومد خــــeرات ندرک NRاZن §
 bVOعم یاه NO (Iteration)امز یاه ەزاT یاه bVOیعت §
 ماجنا NO (Iteration)امز یاه ەزاT رد هعسوت م/ت هک NSاه MVP-MMF یزاس هنæش+ب §

 دنهد/م
 – Sprint Planning-Demo Meeting کTاچ zصا تاسلج تe"یدم §

Retrospective  
 راد ت�eلوا یاه ەژورپ کTاچ تe"یدم §
§ gگداUVو حالصا ،ی Tدروخزا 
 

  ەژورپ ت<=یدم
 
éنهامه و تاطاrترا همانرب bVOیعت §

�
 اه ەژورپ bVOب یاه

  م/ت شزومآ §
 اه ەژورپ و ح"ط يارجا يژولودتم |ارط §
 اهەژورپ فë"عت و تاعلاطم یزeر همانرب §
éنهامه ماجنا §

�
S بbVO جم"ëنام/پ و ناHنارا  

 جياتن دïيأت و اهەژورپ ماجنا زا لصاح جياتن نومزآ §
  ح"ط هجدوب تë"يدم §
  اههنë ه و جراخم رب تراظن §
  ەژورپ تف�ðºپ ناUVOم لUcنک §
 اهەژورپ ñzS تف�ðºپ ناUVOم رب ñzS تراظن و ح"ط يزëرهمانرب §
§ jسZïجم باختنا ل"ëنام/پ و ناHاهەژورپ نارا  
 ح"ط یاه یدنمزا/ن اT اZنآ قيبطت و لUcنك و اهداZنشðپ �Sررب §
 NOوUVب ناعفنيذ اT طاrترا يرارقرب §
éنهامه ماجنا §

�
S يدم و"ëشم تUcñتس�او و تاé

�
Sب ياهbVO اهەژورپ 

  ەژورپ يارجا UVسم رد ەدش ح"طم تاعوضوم و تالôشم عفر و لصف و لح §
 مزال تالõدعت و تاحالصا ماجنا §



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۸ ھحفص

  اهەژورپ كسöر و هنe ه ،ەدودحم ،نامز  تë"يدم §
NOامز همانرب هZïت §

S ەژورپ ره 
§ gاه ەژورپ یدننامز یاه همانرب یزاس هچرا�ک  
  ەژورپ لUcنك ياهمتسðس داجõا رب تراظن و ەژورپ لUcنك §
 تاïلمع هسøاقم ،ناراHنام/پ ياهشرازگ يدنبعمج اT ،هناهام راñ تف�ðºپ شرازگ هZïت §

NOامز همانرب اT ەدش ماجنا
S، لحتïامز همانرب زا فارحنا للع لNO

S، ج يارب لحەار هئاراU°نا 
 ەدش رظندõدجت همانرب رد ساôعنا و ،اZنآ

NOامز همانرب يروآزورهT و رظندõدجت §
S ñzS، Tهجوت ا Tپ هðºتف� ñو اهشرازگ ساسا رب و را 

 �cSفاëرد ياهلïلحت
  ەژورپ يارجا دنور رد قیلعت اUV gخات زورب ما¥نه NOا°Uج ياهتïلاعف ماجنا §
§ jكشïنهامه تاسلج لé

�
S Tررب روظنم ه�S لصف و لح و Tشم و اهانگنت عقوم هôتال 

NRارجا
S 

 تاسلجتروص غالTا و هZïت §
NOورد يراwزاس رب زكرمت §

S و همانرب õچرا�كé
�

S نآ Tز اëنآ لماعت و اهراتخاسر Tاههمانرب رياس ا 
  úSصخت و �OSف ياهدرادناتسا و

ïûOك لUcنک تZج (Work Flow) راñ شدرگ هZïت §
S و ñüS ñارجا ياهراNR

S  
 ح"ط یاه ەژورپ تاصقانم يرازگرب رد §
 اعدا و تاUVخات ،تاUVیغت هچرا�کg تe"یدم §
 .اهەژورپ ناراHنام/پ درªلمع °Nاëزرا §
 ،يرازفامرن ياههتس� لماش اهەژورپ ناريدم زاïنشðپ و مزال ياهتخاسرëز bVOيعت §

NOاس£ا يوUVن ،تاZUVOجت و UVOëéSف ،يرازفاتخس
S ج . . . وZدادرارق دقع ت 

éتفه تروص هT اهەژورپ ناراHنام/پ شرازگ تفاëرد §
�

 يدنبعمج و هنالاس و zSصف ،هناهام ،
 اZنآ ل/لحت و

 
Hشو 
Nەارم 

 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت

 تالوصحم ½تامدخ½نامزاس ل/لحت §
 را9 و بسک لدم |ارط §
 رازاT �ررب و هعلاطم §
 نامزاس رد UVیغت NSارجا همانرب bVOیعت §
 ¹ام ه/جوت و یزeر همانرب §
 را9 و بسک کس�ر °Nاeزرا §
  اZنآ یدنب نامز و ارجا لحارم هئارا §
 یزاس NRاZن و یدنب عمج §



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۹ ھحفص

 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت تeدdآ اZرآ

 تXاس^و $ارط :۱ زاف
 نامزاس تgاسþو فادها و اهزا/ن کرد اT هطTار رد قیقحت §
 نآ س+باتید و تgاس 9z راتخاس یارب یزeر همانرب §
 بو بلاق é/فارگ |ارط §
 تارظن لامعا و و é/فارگ بلاق یارب نامزاس زا هgد/یات تفاeرد §
��ندک §ÿ وþاسgت  
 تgاسþو !اصتخا تe"یدم لنپ |ارط §
 �cنUcنیا تخادرپ ەاwرد |ارط §
  هتف�º+پ زاس مرف داجgا §
 تخادرپ ەاwرد هT مرف لاصتا §
 هتف�º+پ UVگرامآ |ارط §
 ... و هشقن دننام زا/ن دروم یاه هنوزفا |ارط §
§ jنک و تسUcو یاهرچ/ف مامت ت/ف/ک لþاسgەدش |ارط ت 
 تgاسþو ل�eحت و یزادنا ەار §

 CRM متسaس یزاس ەداJپ و $ارط :۲ زاف
 نامزاس دشرا ناریدم هجوت دروم و ه/لوا یاه زا/ن �ررب §
 ناUceشم اT طاrترا تe"یدم دنیارف رد UVگرد یاه دحاو �ررب §
 یUcشم اT طاrترا تe"یدم متس+س |ارط §
 متس+س هعسوت §
 متس+س رارقتسا §

 وئس یزاسهنيhب :۳ زاف

 وئس یاهروت"اف نe"تزورب ساسا رب تgاس zخاد راتخاس یزاس هنیهب §
 ید/ل9 تامل9 �ررب و UVOلانآ §
 وجتسج یاهروتوم و عجرم یاه تgاس بو رد ت$ث §
 تgاس مهم رeواصت یزاس هنیهب §
 اهرگوجتسج یارب تاحفص O|رب ندرک دودحم اg فe"عت §
 مهم یاه کنیلU̧یاه یزاس هنیهب §
 مهم °|ورخ یاه کنیل یزاس هنیهب §
 zخاد یاه کنیل راتخاس یزاس هنیهب §
 اه تgاس رد کنیل کT یزاس هنیهب §
 Ucسم*و لwوگ هT لاصتا و داجgا §
 ک/تلانآ لwوگ هT لاصتا و داجgا §
  Google AdWords اg لwوگ رد تاغ/لrت §
 گنmتکرام لاتیجXد :۴ زاف
 را9 و بسک ل/لحت §
 اrقر ل/لحت §
 گنæتکرام ل/مgا §
 اوتحم °NاeرازاT و د/لوت §
 کوبس+ف و مار'اتس&یا ،نیدکنیل ،مار~لت لماش %امتجا یاه هکrش °NاeرازاT و تe"یدم §



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۱۰ ھحفص

 نامزاس
 گنæتکرام وئدeو §
 Ncاغ/لrت یاه bVOپم9 داجgا §
 اه ەداد UVOلانآ و ل/لحت §
 گنæتکرامورون §

 کناg و هم,ب ەزوح
 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت تلم هم,ب

 ناریا هم,ب تعنص نالl ل,لحت :۱ زاف
  هم,ب رودص و qDخادرپ تراسخ ل,لحت :۲ زاف
 تلم هم,ب عمتجم یاNدحاو بولطم و دوجوم عضو ل,لحت :۳ زاف
  یژرنا و *دن'م ەرادا §
  یزوس ش6آ تراسخ و رودص ەرادا §
  ت=لوئسم تراسخ و رودص ەرادا §
Cدنز یاه هم=ب تراسخ و رودص ەرادا §

D
  

  نامرد رودص ەرادا §
 وردوخ GHاج تراسخ ەرادا §
 وردوخ Iام تراسخ ەرادا §
  V3-BABOKدرادناتسا ساسا رب تلم هم,ب تراسخ و رودص عمتجم yررب :۴ زاف
  یژرنا و *دن'م ەرادا §
  یزوس ش6آ تراسخ و رودص ەرادا §
  ت=لوئسم تراسخ و رودص ەرادا §
Cدنز یاه هم=ب تراسخ و رودص ەرادا §

D
  

  نامرد رودص ەرادا §
 وردوخ GHاج تراسخ ەرادا §
 وردوخ Iام تراسخ ەرادا §
 ساسا رب تلم هم,ب تراسخ و رودص عمتجم یاN ەژورپ و اN شلاچ ، اN تZرومام ل,لحت :۵ زاف
  BABOK-V3 درادناتسا
  یژرنا و *دن'م ەرادا §
  یزوس ش6آ تراسخ و رودص ەرادا §
  ت=لوئسم تراسخ و رودص ەرادا §
Cدنز یاه هم=ب تراسخ و رودص ەرادا §

D
  

  نامرد رودص ەرادا §
 وردوخ GHاج تراسخ ەرادا §
 وردوخ Iام تراسخ ەرادا §
 GNNارجا تادا'نشLپ و یدنب عمج §

  کAاچ ت<=یدم
  ط�ترم یاNدنیآرف  و اN دحاو تخانش و کgاچ شزومآ :۱ زاف

 کTاچ تQRیدم شزومآ §
 مارکسا تQRیدم شزومآ §



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۱۱ ھحفص

  اهدحاو نیا ناراZمه  و اه دحاو تخانش §
 اهدحاو یاهدنیآرف تخانش §
 (Process Flow Diagram) اهدحاو رد یدنیارف دوجوم عضو یهشقن àHیعت §
 دوجوم عضو یزاس کTاچ تادا'نشLپ و تخانش شرازگ یهئارا §
  کgاچ یاbمرف و ��ارجا یاbشور ،اNدنیارف ،اbلمعلاروتسد نZودت :۲ زاف

 کTاچ GHامزاس راتخاس هT دوجوم راتخاس یزاس هنی'بyحالصا §
  کTاچ تQRیدم هچرا�ک~ و عماج متسLس یزادناەار و |ارط §
  کTاچ تQRیدم یا'مرف و GNارجا یاهشور ،اهدنیارف،اهلمعلاروتسد نRودت §
  کTاچ Burnup و Burn down یاهرادومن و �ال کT ،اه ت���Rسا داج~ا §
  کTاچ تاشرازگ هئارا §
 ،GHاس�ا یو�aن( عبانم کTاچ تQRیدم یا'مرف و GNارجا یاهشور ،اهدنیارف،اهلمعلاروتسد نRودت §

  )... و ��Hم تا�aH'جت ،لوپ ،تالآ àHشام

 و اNەژورپ کgاچ یاbمرف و ��ارجا یاbشور ،اNدنیارف ،اbلمعلاروتسد یزاس ەدا,پ رد ەرواشم :۳ زاف
 تا,لمع

 ل�ق لحارم یەدش نRودت یاههRور و اهمتسLس اT قباطم کTاچ یاهدنیارف یزاس ەدا=پ رب تراظن §
  کTاچ یاههRور و اهدنیآرف دوب'ب تادا'نشLپ یهئارا §
  کTاچ ەدش GNا'ن یاههRور و اهدنیآرف ،اهمتسLس رارقتسا §

gداصتقا کنا 
 کناT را� و بسک تQRیدم یا'یدنمزا=ن ل=لحت § ن�Zن

  ەژورپ تQRیدم یا'یدنمزا=ن ل=لحت §
 ەژورپ تQRیدم ماظن ت=عضو �Gا~ هضراع §
  )PMO( ەژورپ تQRیدم ��فد یزRر حQط §
 ەژورپ تQRیدم شزومآ §
  PMBOK درادناتسا یانبم رب ەژورپ تQRیدم ماظن |ارط §

 وردوخ ەزوح
 qDعنص ەورگ

 ا�Zپ امر
 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت

 نامزاس �GاRزرا و تخانش §
 را� و بسک یا'تصرف و تاد~د'ت  ەدش یدنب تR£لوا تسر'ف ه='ت §
  ەار هشقن àHیعت §
  را� و بسک یژتا��سا àHیعت ت'ج زا=ن دروم تادن¤سم تسLل ه='ت §
 را� و بسک حQط نRودت م=ت ص=صخت و àHیعت §
 ©صخت تاسلج یرازگرب §
  را& و بسک یژتا��سا �aHلانآ §
  اهدحاو )... و ت=ف=ک ،�aیغت ،ەدودحم،هنR®ه ،نامز( یاه àH Objectiveیعت §
  را� و بسک ه~ال رد تامازلا یدنب ت=لوا و àHیعت §
  GNارجا را� ەار |ارط فQRعت و تامازلا �aHلانآ §
 را� و بسک یا'کس²ر �aHلانآ و ل=لحت §
 را� و بسک لدم ه='ت §
 فلتخم یاهراZهار FS نRودت §
 را� و بسک حQط نRودت §
 را� و بسک لدم نRودت §
 فلتخم یاهراZهار FS نRودت §



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۱۲ ھحفص

 را� و بسک حQط نRودت §
 را� و بسک یاه کس²ر ل=لحت و هR®جت §

 کAاچ ت<=یدم

 نامزاس یاbتZرومام و  زادنا مشچ �ارط :۱ زاف

§ Tنامزاس زادنا مشچ *ررب و ثح 
§ Tرومام *ررب و ثحRنامزاس یاه ت 
 .GHامزاس یاهدحاو زا ک~ ره ت=لوئسم و شقن و تک·¶  GHامزاس راتخاس یزاس Gµا'ن §
 کTاچ یاه بوچراچ و  یژتا��سا شزومآ §
 نامزاس یاه تRرومام و زادنا مشچ àHب طا�ترا àHی¹ت §
 GHامزاس راتخاس و یاه تRرومام y تRرومام -نامزاس زادنا مشچ یزاس GNا'ن §

 اN همانرب و اN ح�ط ،اN ەژورپ ،تا,لمع یدنب ت�Zلوا و ���یعت :۲ زاف

 اه همانرب و اه حQط ،اه ەژورپ ،تا=لمع تسLل ه='ت §
 ©صخت تاسلج یرازگرب §
 اه همانرب و اه حQط ،اه ەژورپ ،تا=لمع یدنب تR£لوا §
  راد تR£لوا اه حQط )... و ت=ف=ک ،�aیغت ،ەدودحم ،هنR®ه ،نامز( فادها àHیعت §

 کgاچ شور هg لوا لاس یاN همانرب و اN ح�ط ،اN ەژورپ ،تا,لمع یارجا :۳ زاف

 ©صخت تاسلج یرازگرب §
Gµا'ن §

N یرا�س نورب-یرا�س نورد( ارجا لدم یزاس( 
  راد تR£لوا یاه ەژورپ Gµارجا کTاچ همانرب ه='ت §
 راد تR£لوا یاه ەژورپ کTاچ تQRیدم §
 ەدش یدنب تR£لوا یاه ەژورپ یارجا §

 هناسر ەزوح
 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت ویآ نو�Z�Zلت

 ویآ نوR®R£لت دوجوم عضو ل=لحت §
 ا�قر ل=لحت §
 ا�قر یدمآرد یاه لدم ل=لحت §
 ویآ یور شLپ یاه یژتا��سا àHیعت §
 ½ماعت ویآ تاصخشم àHیعت §
 ویآ را� و بسک لدم àHیعت §
  ویآ فلتخم Gµازدمآرد یاه لدم àHیعت §
 ویآ تدم دنلT و تدم نا=م-تدم ەاتوک Gµارجا همانرب àHیعت §

 کAاچ ت<=یدم

 ویآ ½ماعت ت~اس بو یزاس هنی'ب ەژورپ کTاچ تQRیدم §



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۱۳ ھحفص

 هناسر ەورگ
 یا,ند یا

 داصتقا

 BABOK  درادناتسا ساسا رب را+ و بسک ل$لحت

 (Business Model) را� و بسک لدم |ارط §
 (Agile Organization) را� و بسک یزاس کTاچ §
  (Agile Org Chart)کTاچ GHامزاس راتخاس |ارط §
 (Economic Feasibility Study) اه ەژورپ یداصتقا ل=لحت و هR®جت §
  (Economic Data Mining)یداصتقا یاه ەداد ل=لحت §
 (Business Plan) را� و بسک همانربyحQط ه='ت و |ارط §
  (Business Intelligence) را� و بسک یدنمشوه §
 Bitcoin قQRط زا الثم د~دج یاهدرکRور اI Tام عبانم àHمات §
 ( Risk Analysis)را� و بسک کس²ر عاونا تQRیدم و ل=لحت §

  را/م- میت

 
 67ارگویب
o کی زا ۱۳۵۶ لاس هام رو>رهش دلوتم ،یدابآ مساق هدازدمحا دمحم $#کد 

 – PQRا>ر ھتشر رد و ۱۳۷۴ لاس  رد ار دوخ ملپید ھک تسا یماظن هداوناخ
 لاس نTمZ رد یو .تسا هدومن ذخا یوسوم دیهش ھنومن ناتس$Tبد زا کیTUف

 بونج نارهت دحاو-یمالسا دازآ هاbش`اد کی$#کلاویب-قرب QR\دنهم ھتشر رد

 لیمکت اب ناشnا .دیدرگ لیصحتلا غراف هاbش`اد نیا زا ۱۳۷۸ لاس رد و ھتفریذپ

 QR\دنهم س`اسxل قوف کرادم ؛دشرا QR\انشراu عطقم رد دوخ qRلع جرادم

 QR\دنهم س`اسxل قوف ھمادا رد و )سردم تx|رت هاbش`اد زا( کی$#کلاویب-قرب

 ی$#کد ھجرد یاراد نونکا مZ و دنراد ش�وخ ھمانراu رد TUن ار )$Tبک$Tما �Rعنص هاbش`اد زا( یرو هرهب و متسxس– عnانص

  .دنشاب یم نارهت هاbش`اد زا یژولونکت ت>ریدم

o اnتکرش رد نونک ات ۷۸ لاس زا ناش Zانص ھعسوت ت>ریدم تکرش ،ھلمج زا یفلتخم یاnیشو$#پ عqR، بدتT$ و حرط رواشم 

 ،۱۳۸۴ لاس زا .دنا هدوب تیلاعف ھب لوغشم �R>ریدم یاZ متسxس یزاس هدایپ و هرواشم ،شزومآ هزوح رد تخاس رواشم$Tبدت

 لتاریا سراپ - ایکون تکرش  ھمانرب و حرط ریدم ،ھمادا رد و نامیپ ی$#شم یاZ تکرش هورگ ھمانرب و حرط دحاو ریدم ،ناشnا

 ریدم لاس هد ناشnا ،یراu عطقم ن>رخآ رد .دندوب یفلتخم یاهتکرش ھب ت>ریدم هرواشم تامدخ ھئارا لاح رد نامزمZ و

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



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۱۴ ھحفص

 و لس`اریا هداد زکارم ھلمج زا( روشک IT یاZ هژورپاbم یرجم ،ھناماس هارمZا>رآ گنیدلZ ھمانرب و حرط و یداصتقا لیلحت

 .دنا هدوب )رگید هژورپ اZدص

o اnسات اب ۱۳۹۴ لاس زا ؛دوخ یا ھفرح تیلاعف زا شخب ن>رخآ رد ناشxآ سuتیدپآ ا>رآ مادختسا و هرواشم ،شزومآ یمدا، 

 .دنراد هدهعرب TUن ار یمداuآ نیا ت>ریدم ،ناسسوم زا ی�ی ناونع�

o ZنچمTبد ناونع ھب ۱۳۹۸ لاس رد نT$ وژپ و شزومآZتعنص نارواشم و نارا�نامیپ ھیداحتا ش ICT باب ( روشکx۱۲۰ زا ش 

 .دندش باختنا ارآ $�کادح اب و )تکرش

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

 .دن¡سZ یرا�مZ ھب لوغشم تکرش نیا یاZ هژورپ و راu و بسک

o ZنچمTلوا ناونع� نTب کردم ،ی`اریا نT؛کباچ ت>ریدم ¤£لملا ن PMI-ACP  ھسسوم زا ار PMI و دنا هدومن ھتفا>رد ا�>رمآ ZنچمTن 

  .دنراد دوخ ªQRزومآ ،qRلع قباوس رد ار  PMI ھسسوم زا PMP یا ھفرح هژورپ ت>ریدم صصختم ¤£لملا نTب کردم

o ب کردم انمضTدنهم ¤£لملا ن\QR Zزا ھن>ز Cost Engineering Zب کردم-دنلTلملا ن£¤EPM 2010 & 2007زا Ten step ھس`ارف-

 ، VERITAS زا  (ISMS)تاعالطا تxنما کردم ، ISACA زا COBIT 4.1 ¤£لملا نTب کردم ، VERITAS زا  ITIL V3 ¤£لملا نTب کردم

 نTنچمZ و ماهس شریذپ و ھضرع سانشراu کردم،qRیشو$#پ عnانص ھسوت ت>ریدم تکرش زا هژورپ ت>ریدم qRسر کردم

 .دنراد دوخ قباوس رد ار ¤£لملا نTب و ¤£خاد کردم نیدنچ و ناریا راداهب  قاروا سروب زا ھیامرس رازاب لوصا کردم

 

 :ی*داوناخ مان و مان 

o  یدابآ مساق هدازدمحا دمحم 

 :دلوتم 

o ش ١١Ã١٣٥٦ رو>ر 

o اتمZدنزرف کی یاراد و ل Çرس 

  راعش 

o ن رادرک مین نوچ ،ھتفگ دص ودxتس! 

 : تالیصحت 

o ش`اد یژولونکت ت>ریدم ی$#کدbها ÉÊنار  

o ل قوفxم س`اسÃدن\QR انصnس-عxو متس ËÊش`اد زا یرو هرbها 

  $Tبک$Tما �Rعنص

o ل قوفxم س`اسÃدن\QR ش`اد زا قربbرت ها|xسردم ت 

o لxدنهم س`اس\QR ش`اد( قربbبونج نارهت-دازآ ها( 

 یHارجا و ?Eلع طلسA یاراد ?<=صخت تاعوضوم 

o و بسک ت>ریدم uدرادناتسا ساسارب را BABOK-V3  ب نومزآ وTلملا ن£¤ CBAP 

o درادناتسا ساسارب  هژورپ ت>ریدم PMBOK-V6 ب نومزآ وTلملا ن£¤ PMP 

o ب نومزآ و کباچ ت>ریدمTلملا ن£¤ ACP 

o پآ تراتسا ت>ریدم Zلدم ،ا Zو بسک حرط و ا uرا 

o  یروآون ت>ریدم و یژولونکت ت>ریدم  



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر
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 ۳۶  زا ۱۵ ھحفص

o صخاش Zیا uدرکلمع یدیل (KPI) 

o ارطÏ¤ فد یزادنا هار و#$ PMO 

o لانآTU خاتT$تا، ÐیغT$اعدا و تا 

o ون شرازگ ،یزاسدن¡سم�ÑQR ش`اد ت>ریدم و 

o ITIL و COBIT 

 :?<Nزومآ و ?Eلع قباوس 

o لواTب کردم یاراد ی`اریا نTکباچ ت>ریدم صصختم ¤£لملا ن (Agile Certified Practitioner-ACP) ب ھسسوم زاTن 

   PMI ا�>رمآ هژورپ ت>ریدم ¤£لملا

o ب کرادم یارادTهژورپ ت>ریدم صصختم ¤£لملا ن (Project Management Professional-PMP) ب ھسسوم زاTن 

   PMI ا�>رمآ هژورپ ت>ریدم ¤£لملا

o ب کرادم هدنرادTلملا ن£¤ ITIL و COBIT و ISMS و ISO-9001  و ISO 27001 و EPM 

o ب سردمxصخت هرود  ۳۰۰ زا شÚQR نومزآ و هژورپ ت>ریدم ،ت>ریدم PMP، ت>ریدم ،تاعالطا یروانف ت>ریدم 

 ¤£لملا نTب نومزآ و کباچ ت>ریدم ،راu و بسک حرط و اZ لدم ،اZ پآ تراتسا ت>ریدم ،یروآون ت>ریدم و یژولونکت

ACP، تکرش ،تاسسوم رد Zش`اد و اbها Zفلتخم یا  

o یاراد: 

ü ۲۲ ھ|رحت لاس uزومآ و یا هرواشم ،یراªQR )نونک ات ١٣٧٨ زا( 

ü ب کردم ٢٨Tم و ¤£لملا ن£¤ 

ü راخ و ¤£خاد ھلاقم ١٧à¤ 

ü ۴۰ áâã$راخ و ¤£خاد ی`اà¤ 

ü ب یرازگربxهزوح رد هرود ۳۰۰ زا ش Zفلتخم یا 

ü بxهزوح رد ھتخومآ ش`اد ۱۵۰۰ زا ش Zفلتخم یا  

ü بxصخت شزومآ تعاس رفن ۲۱۰۰۰ زا شÚQR 

ü هرود زا ی ٪٩٧ تیاضر Zهدش رازگرب یا 

ü بxصخت هرواشم تعاس  ۸۰۰۰ زا شÚQR تکرش ھب Zفلتخم یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۱۶ ھحفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرازگرب لباق یاP ها*راQ و اP هرود 

 تدم

 )تعاس(
 # ها3را2/هرود مان

 ۱ )٢٠١٧ ھBABOK-V3 )DEF درادناتسا ساسارب را2 و بسک لیلحت و ھ(زجت هرود  ۵۶

 BDA ۲ یامنMار ساسارب را2 و بسک یاM هداد لیلحت ۲۴

 CBAP ۳ را2 و بسک یا ھفرح رگ لیلحت [\لملا نZب نومزآ یUدامآ هرود ۴۰

 ۴ )۲۰۲۱ ھPMBOK7 )DEF درادناتسا ساسارب هژورپ ت(ریدم هرود ۷۵

 ٥ PMP هژورپ ت(ریدم [\لملا نZب نومزآ یUدامآ هرود  ۵۶

 ۶ (Agile Project Management) کباچ هژورپ ت(ریدم هرود  ۴۰

 ACP ۷ کباچ ت(ریدم [\لملا نZب نومزآ یUدامآ هرود ۴۰

 ۸ هژورپ کس~ر ت(ریدم یدر{را2 هاUرا2 ۲۴

 ۹ را2 و بسک یزاس متس�س ۲۴

 ۱۰ هژورپ ت(ریدم یاMدروبشاد هاUرا2 ۸

 ١۱ PRINCE2 ساسارب هژورپ ت(ریدم ۲۴

 ١۲ پآ تراتسا هژورپ ت(ریدم هاUرا2 ۱۶

 ١۳ IT یاMهژورپ ت(ریدم هاUرا2 ۲۴

 ١۴ هژورپ نZمات ه�Zجنز هاUرا2 ۲۴

 ۱۵ (Scrum)مارکسا شور ھب کباچ ت(ریدم هاUرا2 ۱۶

 ۱۶ (Project KPIs) هژورپ یدرکلمع یدیل2 یاM صخاش هاUرا2 ۱۶

 ۱۷ (KPI) درکلمع یدیل2 یاM صخاش هاUرا2 ۱۶

 ۱۸ اعدا و تا�Zیغ� ،تا�Zخات �Zلانآ هاUرا2 ۱۶



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر

 
(PhD, PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM,ISO 9000,20000,27001 Intl Certified) 

 ۳۶  زا ۱۷ ھحفص

 ۱۹ (Business Plan)را2 و بسک حرط ن(ودت هاUرا2 ۱۶

 ۲۰ هژورپ یاM ھتخومآ سرد و شDاد ت(ریدم هاUرا2 ۱۶

 ٢۱ یزاسدن¡سم هاUرا2 ۱۶

 ۲۲ ¤£¢~ون شرازگ و یزاسدن¡سم هاUرا2 ۱۶

 ۲۳ هژورپ یا ھفرح ¤£¢~ون شرازگ هاUرا2 ۱۶

 ۲۴ ¤¥ف ¤£¢~ون شرازگ هاUرا2 ۱۶

 ۲۵ (PMO)هژورپ ت(ریدم �¦فد یزادناهار هاUرا2 ۱۶

 ۲۶ (Project Claims Management) هژورپ یاMاعدا ت(ریدم هاUرا2 ۱۶

 ۲۷ (Claim) هژورپ رد ندرک اعدا یاM شور هاUرا2 ۱۶

 ۲۸ هژورپ ت(ریدم رد میل2 و تا�Zخات ھحیال هاUرا2 ۱۶

 ۲۹ را2 و بسک یداصتقا لیلحت و ی¨ا(زرا ۱۶

 ۳۰ )یژولونکت( یروانف ت(ریدم هاUرا2 ۱۶

 ITIL 4 ۳۱ ساسارب تاعالطا یروانف تامدخ ت(ریدم هاUرا2 ۲۴

 SLA( ۳۲( تامدخ حطس ھمانقفاوت هاUرا2 ۱۶

 COBIT-5 ۳۳ ساسارب تاعالطا یروانف ی¨ا(زرا و ل�¦نک ۱۶

 ۳۴ ¤³(ریدم یزاب ٧ هاUرا2 ۲۴

 ۳۵ ¤´یت را2 هاUرا2 ۱۶

 :یرا2 قباوس 

o بدT$ مکxوژپ و شزومآ نویسZتعنص نارواشم و نارا�نامیپ ھیداحتا ش ICT باب ( روشکxتکرش ۱۲۰ زا ش(  

o و بسک رواشم uتکرش رد ت>ریدم و را Zس یاæÊهورگ ،هژاودا ،کمرا،ناریا تفن تکرش ،ناشخرد کیتامروفنا ر 

 نامزاس ،سدق باÃم ،ناریا زاç ¤£م تکرش ،تلم ھمیب ،لس`اریا ،ا>وپامر �Rعنص هورگ ،داصتقا یایند یا ھناسر

 ... و هارمZ شورس ،انا>رآ �Rعنص هورگ ،هارمZا>رآ،ناریا زاç تارداص ¤£م تکرش ،نارÉÊ رÃش یزاساب>ز



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر
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 ۳۶  زا ۱۸ ھحفص

o ۲۳ ھقباس لاس uهزوح رد را Zتفن یا، çزا، 

 IT    و رازفا مرن ،قرب ،qRیشو$#پ

o ۱۰ یداصتقا لیلحت و ھمانرب و حرط ریدم لاس 

 ICT و IT یاZ هژورپاbم یرجم ،ھناماس هارمZا>رآ

 کناب ،لوا هارمZ ،لس`اریا هداد زکارم دننام( روشک

 )... و ناZام یèامیپاوZ ،تراجت

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

 یëامرفراu اب روشک  GC-162یاZ هژورپاbم یرجم

  (MCI) لوا هارمZ تکرش

o ۲ تکرش هورگ ھمانرب و حرط ریدم لاس Zنامیپ ی$#شم یا (CCG - CCi CCc - NT-NH-NP) هژورپ رد Zیا EPC 

Çتلوولیک ٢٣٠ و ١٣٢ ،٦٣ قرب تس 

o و ت>ریدم Zراخ و ¤£خاد هژورپ ١٠٠ رد یرا�مà¤ زرا ابªQR ناموت درایلیم ١٠٠٠ رب غلاب 

 هدش ارجا ياC هژورپ زا <=>خب 

o ريدم ماظن رارقتساñیرامیب تاقیقحت زکرم رد 9001-2015 وزیا ساسارب تیفیک ت Zغ یاT$ گاوT$ - وژپZشbددغ ها 

   نارهت ی�شزپ مولع هاbش`اد -مسxلوباتم و

o ماظن رارقتسا Zب رد ش`اد ت>ریدم و یزاسدن¡سم ،کباچ ت>ریدم ،هژورپ ت>ریدم یاx۸ رد هژورپ ۲۰۰ زا ش  

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

uناسانشرا. 

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

 .هارمZا>رآ تکرش رد و ناریا رد راب نTلوا یارب

o م رد ھمانرب و حرط ریدمbهژورپ ا GC162 - تکرش 

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

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

o ريدم ماظن رارقتساñهژورپ ۵ رد هژورپ ت Çقرب تس 

63kv, 132kv, 230kv تکرش هورگ Zی$#شم یا 

 (CCG - CCi CCc - NT-NH-NP) نامیپ

o ريدم ماظن رارقتساñتروصب هژورپ ت Online رد و 

 .لتاریا سراپ-ایکون تکرش رد و توافتم �Rینما ھیال ھس

o ريدم ماظن رارقتساñتارداص ¤£م تکرش رد  هژورپ ت çناریا زا. 

o ريدم ماظن رارقتساñدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide  اپس هزاس و دس تکرش ردZنا. 

o یشو$#پ رد ش`اد ت>ریدم و یزاسدن¡سم ماظن رارقتساqR بxنوتس. 

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

o ريدم ماظن رارقتسا تهج هرواشمñدرادناتسا ساسارب هژورپ ت PMBOK®  Guide تکرش رد Zو ناریاو$#پ یا ... 



 

 

 

 )یAارجا ،یا هرواشم ،8=>زومآ ،78لع( هدازدمحا دمحم -,کد عماج ھموزر
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 ۳۶  زا ۱۹ ھحفص

o س دحاو رواشمxمتس Zغ یاه>رامیب تاقیقحت زکرم یاهشور و اT$ گاوT$ وژپZشbلوباتم و ددغ هاxش`اد متسbمولع ها 

 )نونک ات ۹۶ دادرم زا( نارهت ی�شزپ

o س  رواشمxمتس Zنونک ات ۱۳۹۰ زا( انا>رآ هژورپ ت>ریدم ھسسوم رد هژورپ ت>ریدم یا( 

o س رواشمxمتس Zو بسک ت>ریدم ،یروآون ت>ریدم یا uرد هژورپ ت>ریدم و را MTN-Irancell- زا( یزاساب>ز نامزاس 

 )نونک ات ۱۳۹۲

o س  رواشمxمتس Zو بسک و هژورپ ت>ریدم یا uیشو$#پ هژورپ ت>ریدم تاقیقحت زکرم رد راqR )نونک ات ۱۳۹۰ زا( 

o و بسک ت>ریدم و یراجت یاهلدم لیلحت رواشم uنونک ات ۱۳۹۴ زا( داصتقا یایند رد را( 

o س و ک>ژتا$#سا یز>ر ھمانرب رواشمx۱۳۹۳ ات ۱۳۹۱ زا( سدق باهم رواشم تکرش رد هژورپ ت>ریدم متس( 

o س رواشمx۱۳۹۳ ات ۱۳۹۲ زا( یزاساب>ز نامزاس -نارهت یرادرهش رد هژورپ ت>ریدم متس( 

o س رواشمxمتس Zوژپ رد هژورپ ت>ریدم یاZش`اد یژولونکت ھعسوت هدکشb۱۳۸۸ ات ۱۳۸۷ زا(ف>رش ها( 

 سHردت قباوس 

o هرود سردم Zف یزاسدن¡سم ،هژورپ ت>ریدم یاûR، uراçو بسک حرط ھیهت ها uرا (Business Plan)، ت>ریدم ÐیغT$تا 

 انا>رآ هژورپ ت>ریدم ھسسوم رد (KPI) درکلمع یدیلu یاZ صخاش و ûRف �ÑQRون شرازگ ،رازفا مرن کمک ھب اعدا و

 )هرود ۹۰ زا شxب(

o وت ،اپیاس یزاسوردوخ هورگ رد مارکسا کباچ ت>ریدم و کباچ ت>ریدمçهرود ۵۰( ... و انپم ،دالوف ا( 

o  لانآ ،اعدا ت>ریدمTU خاتT$و تا ÐیغT$هرود ۲۰ ( هژورپ تا( 

o uراçا>زرا  هاüو بسک یداصتقا لیلحت و ی uش`اد ،داصتقا یایند رد راbهرود ۸( ... و ف>رش ها( 

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

o هژورپ ت>ریدم Zش`اد رد کباچ شور ھب پآ تراتسا یاbش`اد ،ف>رش هاbهرود ۷( ... و دازآ ها( 

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

o و بسک ت>ریدم و  کباچ ت>ریدم ،هژورپ ت>ریدم هرود سردم uش`اد قرب هدکش`اد رد راbعنص ها�R زا (ف>رش 

 )نونک ات ۱۳۹۰

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

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

o هرود ۱۰( سدق باهم و داصتقا یایند ،راهب ھسسوم ،انا>رآ رد کباچ ت>ریدم هرود سردم( 

o نامزاس ترورض- کباچ ت>ریدم هرود سردم Zافت زا دع�( ی`اریا یاZم Zهرود ۳( داصتقا یایند رد )یا ھتس( 

o سردم uراçالاپ رد کباچ هژورپ ت>ریدم هاnشbهرود ۲( سابعردنب ها( 

o هژورپ ت>ریدم هرود سردم Zتاعالطا ھعسوت زکرم رد– تاعالطا یروانف یا uهرود ۲۰( یدر|را(  

o تاعالطا ھعسوت زکرم رد–تامدخ حطس ھمانقفاوت و تاعالطا یروانف  تامدخ ت>ریدم هرود سردم u۸( یدر|را 

  )هرود

o و بسک ت>ریدم و یراجت یاهلدم لیلحت هرود سردم uش`اد رد– راbمارو دحاو-یمالسا دازآ هاTهرود ۱( ن( 

o هرود سردم Zرادت ت>ریدم ،اعدا ت>ریدم( هژورپ ت>ریدم شزومآ فلتخم یاuھسسوم رد )... و کس�ر ت>ریدم ،تا 

  )هرود ۱۰( راهب ¤&اع شزومآ
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 ۳۶  زا ۲۰ ھحفص

o خات ت>ریدم شزومآ هرود سردمT$تا، 

ÐیغT$تکرش ھعومجم رد هژورپ یاعدا و تا 

Zسدنهم یاTرو�ف و ناهفصا رواشم ن 

 )هرود ۳( تعنص

o یروانف تامدخ ت>ریدم هرود سردم 

 یارب ITIL-V3 بوچراچ ساسارب تاعالطا

 زکرم ،هراق تالف تفن ( فلتخم یاZ تکرش

 ،نارهت یرادرهش ،یدر|راu تاعالطا ھعسوت

 )....و اهناتسا تارباخم ،ناهفصا یرادرهش

 )هرود۵(

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

 یرادرهش ،تخاسر>ز تاطابترا ،سابعردنب تفن شnالاپ ، یزکرم کناب ،نوراu زاç و تفن( فلتخم یاZ تکرش یارب

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

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

 یرادرهش ،تخاسر>ز تاطابترا ،سابعردنب تفن شnالاپ ،یزکرم کناب ،نوراu زاç و تفن( فلتخم یاZ تکرش

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

o انشآ هرود سردمëپ  میظنت و ھیهت هوحن اب یxف داهنشûR تامدخ ¤&ام و (Service Proposal) تاعالطا یروانف هزوح رد  

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

 )هرود ۵( )....و

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

o رادت ت>ریدم سردمuدرادناتسا ساسارب هژورپ تا PMBOK®  Guide عنص تاقیقحت و شزومآ زکرم رد�R ۲(.ناریا 

 )هرود

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

 )هرود

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

 .ناریا �Rعنص تاقیقحت و شزومآ زکرم

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت>ریدم سردم PMBOK®  Guide انص ردnی�شوم ع Z۲(.)عافد ترازو ھب ھتس�او(تم 

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

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت>ریدم سردم PMBOK®  Guide  لحم رد -)هرود ۲(.سرا*و$#پ تکرش تساوخرد ھب 

 .ناریا �Rعنص تاقیقحت و شزومآ زکرم

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت>ریدم سردم PMBOK®  Guide وژپ ردZش`اد یژولونکت ھعسوت هدکشb۵(.ف>رش ها 

 )هرود

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

o درادناتسا ساسارب هژورپ کس�ر ت>ریدم سردم PMBOK®  Guide هرود ۳(.وردوخ ناریا تکرش رد(  
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 ۳۶  زا ۲۱ ھحفص

o درادناتسا ساسارب هژورپ ت>ریدم سردم PMBOK®  Guide ت>ریدم سردم)هرود ۲( وردوخ ناریا مات تکرش رد 

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

o  
 

 تافیلات قباوس 

رهش یرازگرب لحم نامز لاس  # ھلاقم مان ھلجم/س:ارفنک مان ھئارا 

 داصتقا یایند www.b2n.ir/agile-traditional دنفسا ۱۳۹۹
 تEریدم لباقم رد کباچ تEریدم

 MNنس
۱ 

 داصتقا یایند https://b2n.ir/agile-strategy نمهب ۱۳۹۹
 رد کباچ یژتا]Zسا هاXیاج

 نامزاس
۲ 

 داصتقا یایند https://b2n.ir/babok رذآ ۱۳۹۹
 راmو بسک لیلحت و ھEزجت

 BABOK درکEور ساسارب
۳ 

 www.agileplanning.ir نمهب ۱۳۹۹
 یارجا و یزEر ھمانرب vwم رانtuو

 رادیاپان طیارش رد کباچ

 هژورپ تEریدم ی~ابم اب ی}انشآ

 کباچ
۴ 

 www.b2n.ir/PMConf-99 ]�ت ۱۳۹۹
 ن�ب نیالنآ س~ارفنک ن�م�دزناپ

 هژورپ تEریدم vwلملا

 یا�راm و بسک نEون تEریدم

 و Agile رب �wاXن اب( روحم هژورپ

PMBOK7 -BABOK-V3) 

 

۵ 

 روEرهش ۱۳۹۸

 هاXش~اد

 MNعنص

  فEرش

نارهت �wافش   
 تEریدم vwصف ش�ام� ن�مود

 هژورپ

 کباچ تEریدم

 
۶ 

 ]�ت ۱۳۹۸

 هاXش~اد

 MNعنص

  فEرش

نارهت �wافش   

 تEریدم vwصف ش�ام� ن�لوا

 هژورپ

 

mراtو بسک لیلحت جیاتن و ا�در 

mدرادناتسا ساسا رب را BABOK 

 

۷ 
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١٣٩٦ ´µنم  mمع ها¶راvw-¸µیزار یا� ش�ام� نلاس-نار 
 vwلملا ن�ب س~ارفنک ن�م�د�¹س

 هژورپ تEریدم

 رب �wاXن اب هژورپ کباچ تEریدم

 PMBOK-2017 درادناتسا
۹ 

2015 Vol. 4 www.ijmsjournal.com/ 
International Journal of 

Management Studies 

Technology Pricing Model; 

Pricing of 

Software Case Study 

۱۰ 

 ]�ت ۱۳۹۶
 هدکش~اد

 نارµ¸ تEریدم
¸µافش نار�w 

 یواعد تEریدم ش�ام� ن�لوا

 هژورپ

 ی]�گشuپ رد شزرا N¿¾دنهم شقن

هژورپ یواعد زا  
۱۱ 

´µرا 

١٣٩٤ 

 مÄµ لاس

 هرامش –

١ 

 ÆNلع ھلجم

 دوب�Ç¿N ´µوژپ

 تEریدم

¸µبوتکم نار 
 دوب�Ç¿N ´µوژپ ÆNلع ھلجم

 تEریدم

 رد ش~اد تEریدم یوXلا ھئارا

 ک]Zشم یراذگ ھیامرس یاهتکرش

)یدروم ھعلاطم(  

۱۲ 

 روEرÏش

 رÏم و

۱۳۹۲ 

 لاس

 مود

 ھمان�امود

 یÑینو]Zکلا

 درtراm و ش~اد

 هژورپ تEریدم

¸µبوتکم نار 
 و ش~اد یÑینو]Zکلا ھمان�امود

mراtریدم درEهژورپ ت 

 كمك ھب PMIS قفوم يزاس هدايپ

Agile-PMO 

 

۱۳ 

 رذآ ١٣٩٢
 ش�ام� نلاس

 شuک یا�
 ی]Zسوپ شuک

 ن�موس و vwم س~ارفنک ن�متف�

 تEریدم vwلملا ن�ب س~ارفنک

 یژولونکت

 ۱۴ یژولونکت یراذگ تمیق شور

٩٠ 
 ١٥و١٤

 ید

 ش�ام� نلاس

 دالیم جرب یا�
¸µنار 

 -�wافش

 ھtرجت

 EMNریدم

 vÛلملان�ب س~ارفنك ن�متف�

 هژورپ تÝريدم

 تامدخ ھئارا و ن�مات ،ßwارط

 بسک یا�دحاو ھب هژورپ تEریدم

 روظنم ھب ،نامزاس راm و

 ،یزاس کچوm زا ی]�گشuپ

 ھئارا دحاو لالحنا ای یراپس~ورب

 " -هژورپ تEریدم تامدخ هدن�د

 قفاوت ، تمدخ گولاتاm ی]�گراÑب

 ھمانرب و  تمدخ حطس ھمان

 تEریدم هزوح رد  هژورپ یéاEزاب

 "هژورپ

۱۵ 

٩٠ 
 ١٥و١٤

 ید

 ش�ام� نلاس

 دالیم جرب یا�
¸µسوپ نارZ[ 

 vÛلملان�ب س~ارفنك ن�متف�

 هژورپ تÝريدم

 تEریدم هدش یموب و عماج ماظن

 ]Zسì رب IT یا� هژورپ و داëµشuپ

IT 

۱۶ 

 رذآ ٣و٢ ٩٠
 کیپملا لت�

¸µنار 
¸µافش نار�w 

 ]Zفد î¿Nصخت ش�ام� ن�لوا

 ،هژورپ تEریدم

 ءاقترا و رارقتسا یا�را�Ñار

 ]Zفد گرم زا ی]�گشuپ یا�را�Ñار

 هژورپ تEریدم
۱۷ 

٩٠ 
 ٧ و ٦

 رÏم

¸µنارواین-نار-

 تاسلج نلاس

 vwم تکرش

 -ÆNیشو]Zپ

 نا]�ñار

 ÆNیشو]Zپ

¸µافش نار�w 
  ناریدم î¿Nصخت ش�ام� ن�مود

 تاعالطا یروانف یا� هژورپ

 تEریدم و  IT  یا� هژورپ تEریدم

 Z[  ITسì رب هژورپ

 هدش یموب ماظن :یدروم ھعلاطم

 هارم�اEرآ تکرش هژورپ تEریدم

۱۸ 
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PMBOK®  Guide five process 

plan for ISMS project 

implementation considering 

cost optimization for a time 

constraint: 

A Case Study 

۲۱ 

٨٨ 
 و رذآ

 ید
 ھعسوت و لقن و لمح ھمان�ام -Evwر لقن و لمح و N¿¾دنÏم نمجنا ھEرش~

´µیاهداج لقنولمح یزاس ھنی 

 ÆNیشو]Zپ یا�هژورپ تاÏ�¹جت

 شزرا و حیúû یزEرھمانرب(

 )هدش بسک

۲۲ 

٨٨ 
 ٤ و ٣

 رذآ

¸µن�ب لت� -نار 

 کیپملا vwلملا
نارهت  �wافش 

 تuنما vwم ش�ام� ن�لوا

 تاعالطا

 متسuس یزاس هدایپ هژورپ N¿¾ررب

 ساسارب تاعالطا تuنما تEریدم

 ISO/IEC27001 درادناتسا

۲۳ 

٨٨ 
 و ١٨

 دادرم١٩

¸µشالت نلاس -نار 

 راm ترازو
نارهت  �wافش 

 vwلملا ن�ب س~ارفنک ن�موس

 کینو]Zکلا یرادکناب

 یروانف یا� هژورپ تÝريدم لدم

 يرادكناب هزوح رد تاعالطا

 درادناتسا ساسارب يýينو]Zكلا

PMBOK®  Guide 

۲۴ 

٨٧ 
٢٧ , ٢٦ 

 دادرخ

 تاعلاطم ھسسوم

´µانمو یرو هرìع 

 ی~اس~ا

¸µنار  �wافش 

 ش�ام�

 هژورپ ناریدم:î¿Nصخت،ÿ¿Nزومآ

 تاعالطا یروانف یا�
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