
4راهنمای شرکت در سطوح مختلف گواهینامه ی 
ICB4سطحی 

لطفاً قبل از چاپ این سند ، در مورد محیط زیست فکر کنید

نسخه%تاریخاعتبار
1/6/98V1.0 تا ...1/6/98از 

ICB4گواهینامه ی چهار سطحی بر اساس استاندارد 

( منتش%ر ش%%ده اس%%ت؛IPMA( ک%%ه توس%ط انجمن بین المللی م%دیریت پ%روژه )ICBمبانی شایس%%تگی ف%ردی )
استانداردی است جهانی در خصوص شایستگی های مورد نیاز افراد در مدیریت پ%%روژه، ط%%رح و س%%بد پ%%روژه
ها. این استاندارد از طریق ارائه ی لیست کاملی از اجزای شایستگی در پروژه ها، طرح ها و سبد پروژه ه%%ا،

از توسعه ی شایستگی فردی حمایت می کند.



هدف از این استاندارد، تقویت و بهبود شایستگی فردی در مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه به همراه ارائه
ی لیستی از شایستگی ها که اگر افراد آن را به طور کامل درک کنند، نشان دهنده ی تسلط کام%%ل آن ه%%ا در

این حوزه های مدیریتی است.

،D سطح  4گواهینامه های این استاندارد در   C،  B و A درج1 اعطا می گردد. )توض%یحات کام%ل در ج%دول 
شده است(

 می باشد؛ هیچگونه پیش نیاز تجربهICB  که پایین ترین سطح گواهینامه ی D در سطح    :  D  گواهینامه سطح 
 شایس%%تگی این27ی ک%%اری ب%%رای ش%%رکت در مراح%%ل اخ%%ذ گواهینام%%ه وج%%ود نداش%%ته و ص%%رفاً دانش ف%%رد از 

استاندارد طی یک آزمون کتبی )تستی و تشریحی( مورد ارزیابی  قرار می گیرد. فرد باید بتوان%%د نش%%ان ده%%د
 درصد دانش شایستگی های این استاندارد را دارا می باشد. 80که 

:  C  گواهینامه سطح   صرفا در ح%%وزه ی پ%%روژه ص%%ادر می گ%%ردد. در این س%%طح،  ف%%ردC گواهینامه ی سطح    
 سال تجربه ی مدیریت پروژه در یک پ%%روژه ی نس%%بتاً پیچی%%ده را3 سال اخیر دارای حداقل 6متقاضی باید در 

 مرحله را طی نماید. 5دارا باشد. در این سطح متقاضی باید 

:  B  گواهینامه سطح   در هر سه حوزه ی پروژه، طرح سبد پروژه ص%%ادر می گ%%ردد. درB گواهینامه ی سطح    
 سال تجربه ی مدیریت در ی%%ک پ%%روژه، ط%%رح و5 سال اخیر دارای حداقل 8این سطح،  فرد متقاضی باید در 

سبد پروژه ی پیچیده را دارا باشد.

:  A  گواهینامه سطح   در هر سه حوزه ی پروژه، طرح سبد پروژه ص%%ادر می گ%%ردد. درA گواهینامه ی سطح    
 سال تجربه ی مدیریت در یک پروژه، ط%%رح و5 سال اخیر دارای حداقل 12این سطح،  فرد متقاضی باید در 

سبد پروژه ی بسیارپیچیده را در سطح استراتژیک دارا باشد.

 درج ش%%ده5 و4،%% 3،%% 2)توضیحات کامل برای شرایط حداقل تجربه ی الزم برای سطوح مختلف در ج%%داول 
است(

) برای آشنایی بیشتر در خصوص نحوه ی تشخیص میزان پیچیدگی پروژه؛ بخش "پیچیدگی پروژه" در ص%%فحه
 سند " توضیحات و دستورالعمل تکمیل اسناد گواهینامه" مطالعه شود(14ی 

A, B , Cمراحل مختلف صدور گواهینامه برای سطوح 

 بر اساس فرمت ه%%ای ارائ%%ه ش%%ده توس%%ط انجمن م%دیریت پ%%روژه ی ای%ران، متقاض%%ی بای%%ددر مرحله ی اول
درخواست، رزومه ی کاری، خالصه گزارش اجرایی و خود ارزیابی کامل خود را ارائه دهد. بر اساس م%%دارک
ارائه شده توسط متقاضی و سوابق کاری؛ حداقل صالحیت فرد برای ش%%رکت در س%%طح م%%ورد درخواس%%ت و
همچنین پیچیدگی الزم پروژه ی مربوطه، ارزیابی شده و در صورت پذیرش در این مرحله متقاضی تب%%دیل ب%%ه

 گردد. در غیر این صورت بر اساس تش%%خیص مرک%%ز ص%%دور2یک داوطلب گردیده و می تواند وارد مرحله ی 
گواهینامه، متقاضی باید نسبت به تکمیل اسناد خود اقدام و یا در سطح پایین ت%%ری درخواس%%ت خ%%ود را ارائ%%ه

دهد.

 داوطلب بایستی در آزمون کتبی شرکت نماید. این آزمون شامل سواالت تشریحی و نمونهدر مرحله ی دوم
ی موردی می باشد. در ص%%ورت قب%%ولی در آزم%%ون، داوطلب می توان%%د ب%%ه مرحل%%ه ی بع%%دی ورود نمای%%د و در

 ب%%وده وB,Cصورت عدم قبولی می تواند مجدداً در آزمون بعدی شرکت کند.)این مرحله صرفا برای س%%طوح 
 الزامی نیست(Aبرای سطح 

 داوطلب بایستی گزارش کاملی از پروژه ی خود بر اساس فرمت ارائ%%ه ش%%ده توس%%ط انجمندر مرحله سوم
 ارزیاب بررس%%ی گردی%%ده و در ص%%ورتی2مدیریت پروژه ی ایران تهیه و ارائه دهد. گزارش ارائه شده توسط 

که از حداقل شرایط الزم  برخوردار باشد داوطلب می تواند وارد مرحله ی بعدی گردد. در غ%%یر این ص%%ورت
پیشنهاداتی از طرف ارزیابان جهت تکمیل گزارش به داوطلب ارائه می گردد و پس از تکمیل موارد؛ گزارش

 ال%زامیC ب%%وده و ب%%رای س%%طح B,Aمجدداً مورد ارزیابی ق%%رار می گ%%یرد. )این مرحل%%ه ص%%رفا ب%%رای س%%طوح 
نیست(

 ارزی%%اب مص%%احبه می ش%%ود. در مص%%احبه م%%وارد ارائ%%ه ش%%ده در گ%%زارش2  داوطلب توسط در مرحله چهارم
وسایر مستندات ارائه شده توسط داوطلب )خود ارزیابی، رزومه و ...( مورد راستی آزمایی قرار گرفته و ب%%ا
سواالت تکمیلی، اثبات شایستگی فرد جهت اخذ گواهینامه مورد ارزیابی قرار می گ%%یرد. در ص%%ورت پ%%ذیرش

در این مرحله داوطلب به مرحله ی بعدی ورود می کند.



 نتایج و نظرات ارائه شده توسط ارزیابان در مراحل مختل%%ف م%%ورد بررس%%ی قرارگرفت%%ه و دردر مرحله پنجم
 درص%%د شایس%%تگی ه%%ای80صورتی که داوطلب در مجموع مراحل مختل%%ف نش%%ان داده باش%%د ک%%ه ح%%داقل از 

 در سطح مورد درخواست برخوردار است؛ گواهینامه ی مربوطه برای وی ص%%ادر می گ%%ردد. درICBاستاندارد 
غیر این صورت بازخورد و پیشنهادات الزم توسط مرکز صدور گواهینامه به داوطلب ارائه می گردد.

 درج شده است(6 سطحی در جدول شماره 4)مراحل مختلف صدور گواهینامه ی 

 م%%اه18متقاضی/ داوطلب باید به نحوی برنامه ریزی نماید که کل پروسه ی اخذ گواهینامه حداکثر   :.   1  نکته 
از زمان ارائه ی درخواست انجام پذیرد در غ%یر این ص%ورت ک%%ل پروس%ه ی مربوط%%ه بای%د از ابت%دا ش%%روع

 درج شده است(7شود. )زمانبندی مراحل مختلف در جدول شماره 
 درصورتی که داوطلب در هر یک از مراحل قابل تکرار )آزمون ، گزارش و مصاحبه( از نظر مرک%%ز  :..   2  نکته

صدور گواهینامه فاقد شایس%%تگی الزم باش%%د در ص%%ورت م%%وافقت مرک%%ز ص%%دور گواهینام%%ه، امک%%ان تک%%رار
مرحله )فقط یک بار( با پرداخت هزینه ی مجدد آن مرحله قابل انجام است.

 در صورتی که متقاضی/ داوطلب، به تصمیم اخذ شده توسط مرکز صدور گواهینامه در رابطه با هر  :   3  نکته
 روز پس از دری%%افت30یک از مراحل صدور گواهینامه ی خود اعتراض دارد؛ باید اعتراض خود را ح%%داکثر 

نظر مرکز صدور گواهینامه به صورت کتبی به ایشان ارائ%%ه ده%%د ت%%ا در کمیت%%ه ی اس%%تیناف م%%ورد بررس%%ی
قرارگیرد. در غیر این صورت متقاضی/ داوطلب حق اع%%تراض را بع%%د موع%%د ی%%اد ش%%ده از خ%%ود ص%%لب می

نماید.

  مراحل تمدید گواهینامه

 سال می باشد. لذا دارنده ی گواهینامه موظف است ظ%%رف م%%دت5 سطحی صرفاً 4اعتبار گواهینامه های 
پس از تاریخ انقضای گواهینام%ه )در ص%ورت ارائ%ه ی توض%یحات منطقی و تأیی%د مرک%ز ص%دور   ماه   6  حداکثر 

 سال افزایش پیدا کند( درخواست تجدید گواهینامه نماید. 1گواهینامه این مدت می تواند به 
  قید گردیده است(8)معیارهای مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه در جدول 

 ارزی%%اب م%%ورد ارزی%%ابی ق%%رار می1 توس%%ط 1مدارک ارائه شده توسط داوطلب تمدید گواهینامه در مرحل%%ه 
 ارزی%اب انج%ام می2گیرد. اگر در رابطه با نتیجه تردید وجود داشته باشد، آنگاه مصاحبه ب%%ا داوطلب توس%%ط 

شود. در این مرحله ارزیاب ها می توانند با معرف ها تماس بگیرند تا ارزیابی را کامل نمایند.
 قید گردیده است(9)مراحل تمدید گواهینامه در جدول 

و دستورالعمل تکمیل اسنادسند توضیحات ")برای آشنایی با فرمت ارائه ی اسناد مختلف 
گواهینامه" مطالعه شود.(

 سطحی4- عناوین مختلف گواهینامه 1جدول 

حوزه



سبد پروژه.طرحپروژه.

Lev
el

B

مدیر ارشد پروژه 

(Certified Senior Project
Manager)

مدیر طرح    

(Certified Senior
Programme Manager)

مدیر سبد پروژه 

(Certified Senior Portfolio

 Manager)

C
مدیر پروژه 

 (Certified Project Manager)

D
دستیار مدیر پروژه

(Certified Project
Management Associate)

D- حداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح 2جدول 

IPMA Level D

شایستگیتوضیح نقشحوزه

مدیریت
پروژه

دستیار مدیر پروژه.       

به تجربه نیاز ندارد
دانش المان های شایستگی

مربوط به مدیریت پروژه

از دانش مدیریت پروژه ی
زیادی برخوردار است و می
تواند در تیم پروژه کار کند.



C- حداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح 3جدول 

IPMA Level C

 سال اخیر بدست آمده باشد.6 باید در Cهمه ی تجربه ی سطح 
 سال می باشد.4بازه ی زمانی با توجیه قابل افزایش تا 

شایستگیتوضیح نقشحوزه

مدیریت
پروژه

مدیر پروژه       

 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در پروژه های3حداقل 
نسبتاً پیچیده      

                                   یا                 
 سال تجربه به عنوان مسئول مدیریت پروژه به3حداقل 

مدیر پروژه های پیچیده کمک می کند.

 پروژهفعالیت در محیط یک
ی نسبتاً پیچیده

ًمسئول یک  پروژه ی نسبتا
 در سازمان پیچیده 

B- حداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح 4جدول 

IPMA Level B

 سال اخیر بدست آمده باشد.8 باید در Bهمه ی تجربه ی سطح 
 سال می باشد.4بازه ی زمانی با توجیه قابل افزایش تا 

شایستگیتوضیح نقشحوزه

مدیریت
پروژه

مدیر ارشد پروژه

 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در پروژه های پیچیده که5حداقل 
 سال آن مسئول رهبری پروژه های پیچیده باشد.3حداقل 

فعالیت در محیط یک
پروژه ی  پیچیده

پروژه یمسئول یک 
 در سازمان پیچیده 

مدیریت
طرح

مدیر طرح 

 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در طرح های پیچیده که5حداقل 
فعالیت در محیط یک سال آن مسئول رهبری طرج های پیچیده باشد.3حداقل 

طرح  پیچیده



طرحمسئول یک 
 در سازمان پیچیده 

مدیریت
سبد پروژه

مدیر سبد پروژه 

 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در سبد پروژه های5حداقل 
 سال آن مسئول رهبری سبد پروژه های پیچیده3پیچیده که حداقل 

باشد.

فعالیت در محیط یک
سبد پروژه  پیچیده

سبدمسئول یک 
 درپروژه پیچیده 

سازمان 

A- حداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح 5جدول 

IPMA Level A

 سال اخیر بدست آمده باشد12 باید در Aهمه ی تجربه ی سطح 

شایستگیتوضیح نقشحوزه

مدیریت
پروژه

راهبر پروژه       

 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه با مسئولیت5حداقل 
 سال آن3رهبری در پروژه های بسیار پیچیده که حداقل 

در سطح استراتژیک باشد

سطح استراتژیکفعالیت در یک 
 پروژه ی بسیاردر محیط یک

پیچیده

 بسیار پیچیدهمسئول یک پروژه ی
که تأثیر استراتژیک بر سازمان

دارد

مدیریت
طرح

 سال تجربه به عنوان مدیر طرح با مسئولیت5حداقل مدیر ارشد طرح
رهبری در طرح های بسیار پیچیده  در سطح استراتژیک

                                  یا                            
 سال تجربه به عنوان مدیر طرح با مسئولیت4حداقل 

رهبری در طرح های بسیار پیچیده    

سطح استراتژیکفعالیت د ریک 
 طرح ی بسیاردر محیط یک

پیچیده



                                  و                               
 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه با مسئولیت3حداقل 

رهبری در پروژه های بسیار پیچیده در سطح استراتژیک

هبسیار پیچیدمسئول یک طرح ی 
که تأثیر استراتژیک بر سازمان

دارد

مدیریت
سبد

مدیر ارشد سبد پروژه

 سال تجربه به عنوان مدیر سبد پروژه با5حداقل 
مسئولیت رهبری در طرح های بسیار پیچیده  در سطح

استراتژیک    
                                     یا                             

 سال تجربه به عنوان مدیر سبد پروژه با4حداقل 
مسئولیت رهبری در طرح های بسیار پیچیده    

                                    و                               
 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه یا مدیر طرح با3حداقل 

مسئولیت رهبری در پروژه های بسیار پیچیده در سطح
استراتژیک

سطح استراتژیکفعالیت د ریک 
 سبد پروژه ی بسیاردر محیط یک

پیچیده

بسیارمسئول یک سبد پروژه ی 
که تأثیر استراتژیک برپیچیده 

سازمان دارد

 سطحی4- مراحل مختلف اخذ گواهینامه ی 6جدول 

IPMAسطح 

Level ALevel BLevel CLevel D
اقداماتمرحله

1
)درخواست(.

درخواست

×(CVرزومه)
خالصه گزارش

اجرایی
×

×خود ارزیابی کامل

×××خود ارزیابی. دانش

×معرف

2
)آزمون(

×آزمون 

3
)گزارش(

××گزارش 

4
)مصاحبه(

×مصاحبه 



5
)ارزیابی
نهایی(

ارزیابی. نهایی

تصمیم

صدور گواهینامه

بازخورد

بایگانی

شرح عالئم:
 = .اگر به نظر برسد که در اولین تالش از شایستگی برخوردار نیست، می توان مرحله را تکرار کرد

)با تأیید مرکز صدور گواهینامه(
توضیحات: مصاحبه در حالت کلی به روش مصاحبه ی فردی داوطلب توسط دو ارزیاب انجام می شود.
در شرایط خاص به تشخیص مرکز صدور گواهینامه ممکن است مصاحبه به روش تعریف سناریو . شبیه

سازی انجام گردد.

 سطحی4- زمانبندی مراحل مختلف اخذ گواهینامه ی 7جدول 

زمانبندی مراحل اخذ گواهینامه  

Level ALevel BLevel CLevel Dمرحله

1مرحله 
)درخواست

)

ارسال مدارک و
پرداخت وجه

توسط متقاضی

 ماه2حداقل 
قبل از آزمون

 ماه3حداقل 
قبل از آزمون

 ماه2حداقل 
قبل از آزمون

اعالم نظر مرکز
صدور گواهینامه از

طریق ایمیل

 ماه2حداقل 
پس از ارسال

مدارک و
پرداخت وجه

توسط
متقاضی

 هفته5حداقل 
قبل از آزمون

 هفته5حداقل 
قبل از آزمون

 هفته5حداقل 
قبل از آزمون

2مرحله 
)آزمون(

اعالم نتیجه از
طریق ایمیل از

طرف مرکز صدور
گواهینامه

بازه ی زمانی
ماه بعد2 تا 1

از آزمون

بازه ی زمانی
ماه بعد2 تا 1

از آزمون

بازه ی زمانی
ماه بعد2 تا 1

از آزمون

3مرحله 
)گزارش(

ارائه ی گزارش
توسط داوطلب

 ماه5حداکثر 
بعد از اعالم
نظر مرکز

صدور
گواهینامه

جهت ارائه ی
گزارش

 ماه4حداکثر 
بعد از اعالم
نتیجه آزمون

اعالم نظر مرکز
صدور گواهینامه و
تعیین روز مصاحبه

از طریق ایمیل

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
ارائه گزارش و

 هفته2حداقل 
قبل از وقت

مصاحبه

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
ارائه گزارش و

 هفته2حداقل 
قبل از وقت

مصاحبه

بعد از نتیجه
آزمون و

 هفته2حداقل 
قبل از وقت

مصاحبه



4مرحله 
)مصاحبه(

اعالم نظر مرکز
صدور گواهینامه از

طریق ایمیل

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
برگزاری
مصاحبه

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
برگزاری
مصاحبه

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
برگزاری
مصاحبه

5مرحله 
)ارزیابی
نهایی(

صدور گواهینامه

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
اعالم نتیجه

مصاحبه

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
اعالم نتیجه

مصاحبه

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
اعالم نتیجه

مصاحبه

در بازه ی
2 تا 1زمانی 

ماه بعد از
اعالم نتیجه

آزمون

معیارهای مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه- 8جدول 

Level ALevel BLevel CLevel D

تجربه مرتبط با
حوزه مورد

درخواست داوطلب

قابل کاربرد نیست ساله5 ماه تجربه ی عملی در طول دوره 30حداقل شواهد 

قابل کاربرد نیستپیچیدگی

قابل کاربرد نیستمدیریت دیگرانرهبری دیگران

175در هر سال، )کالً ( CPD ساعت شواهد پیشرفت حرفه ای مستمر )35حداقل 
ساعت( از زمان آخرین )تجدید( گواهینامه

مراحل ارزیابی جهت تمدید گواهینامه- 9جدول 

مرحل
ه

همه سطوحاقدام

1

Rدرخواست

Rرزومه

Rخود ارزیابی کامل

شواهد ساختار یافته جهت پیشرفت
حرفه ای مستمر

R

Rمعرف ها

Oمصاحبه2

Rارزیابی نهایی3



Rتصمیم

Rصدور گواهینامه

Rبازخورد

Rبایگانی

شرح عالئم:
Rالزامی =
Oانتخابی، در موارد تردید =










