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 خالصه اسناد و مراحل صدور گواهینامه
 مراحل مختلفتکمیل اسناد مربوط به  و IPMAسطحی  4ی مراحل مختلف اخذ گواهینامه  این سند به عنوان راهنمایی برای

می باشد. جهت دریافت فرم های مربوطه و همچنین سواالت متداول در این خصوص به وب سایت انجمن مدیریت گواهینامه 

 مراجعه نمایید. www.ipma.ir پروژه ی ایران به آدرس 

 
 سطحی 4ینامه عناوین مختلف گواه

 آشنا شوید. A,B,Cدر جدول زیر شما می توانید با عناوین مختلف گواهینامه برای سطوح 

 

 حوزه  

 سبد پروژه طرح پروژه  

L
e
v
e
l 

A 
 راهبر پروژه 

(Certified Project Director) 

 طرح  مدیر ارشد

(Certified Programme Director) 

 سبد پروژه ارشد  مدیر 

(Certified Portfolio Director) 

B 
 پروژه ارشد مدیر 

(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) 

  

 

معیار صالحیت فرد برای دستیابی به هر یک از سطوح فوق بر اساس سوابق کاری و میزان پیچیدگی پروژه ی مربوطه تشخیص 

 توضیحات مربوط به سند تجربه و رزومه ی کاری( داده می شود. )مراجعه شود به بخش

 

 سطحی  4مراحل صدور گواهینامه ی 

های  زمانبندیمدارکی که باید ارسال شود و ، گواهینامه ، فعالیت های مربوطهمراحل صدور شما می توانید ه زیر در خالص

  را دنبال کنید. مراحل مختلف

http://www.ipma.ir/
http://www.ipma.ir/
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 IPMAسطح   

  
Level A Level B Level C Level D 

 اقدامات مرحله

1 

 )درخواست(

     درخواست

 ×    (CVرزومه)

 ×    ش اجراییخالصه گزار

 ×    خود ارزیابی کامل

  × × × خود ارزیابی دانش

 ×    معرف

2 

 )آزمون(
  ×   آزمون 

3 

 )گزارش(
 × ×   گزارش 

4 

 )مصاحبه(
 ×    مصاحبه 

5 

 )ارزیابی نهایی(

     ارزیابی نهایی

     تصمیم

     صدور گواهینامه

     خوردباز

     بایگانی

 شرح عالئم:

  =.با تأیید مرکز صدور گواهینامه() اگر به نظر برسد که در اولین تالش از شایستگی برخوردار نیست، می توان مرحله را تکرار کرد 

ایط خاص به تشخیص مرکز توضیحات: مصاحبه در حالت کلی به روش مصاحبه ی فردی داوطلب توسط دو ارزیاب انجام می شود. در شر

 صدور گواهینامه ممکن است مصاحبه به روش تعریف سناریو . شبیه سازی انجام گردد.

بر اساس  بر مبنای تجربه ی مدیریت پروژه و پیچیدگی پروژه های مربوطه، IPMAصالحیت متقاضی برای هر سطح گواهینامه 

رایی ارائه شده توسط متقاضی، ارزیابی می شود. )ارزیاب ها درخواست، رزومه ی فردی، خود ارزیابی و خالصه گزارش اج

 ممکن است توضیحات بیشتر و یا اسناد اضافی را برای این امر در خواست و یا توصیه هایی به متقاضی/ داوطلب ارائه کنند(

گواهینامه فاقد درصورتی که  داوطلب در هر یک از مراحل قابل تکرار )آزمون ، گزارش و مصاحبه( از نظر مرکز صدور 

شایستگی الزم باشد در صورت موافقت مرکز، امکان تکرار مرحله )فقط یک بار( با پرداخت هزینه ی مجدد آن مرحله قابل 

 .انجام است
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 سطحی 4زمانبندی مراحل اخذ گواهینامه 

 رید:بدست آوزمانبندی مراحل مختلف را می توانید در جدول زیر  الزامات مرتبط باکلیه ی اطالعات مربوط به 

زمانبندی مراحل اخذ گواهینامه    

 Level A Level B Level C Level D  مرحله

1مرحله   

 )درخواست(

ارسال مدارک و پرداخت 

 وجه توسط متقاضی
 

ماه قبل از  2حداقل 

 آزمون

ماه قبل از  3حداقل 

 آزمون

ماه قبل از  2حداقل 

 آزمون

اعالم نظر مرکز صدور 

یمیلگواهینامه از طریق ا  

ماه پس از  2حداقل 

ارسال مدارک و 

پرداخت وجه توسط 

 متقاضی

هفته قبل از  5حداقل 

 آزمون

هفته قبل از  5حداقل 

 آزمون

هفته قبل از  5حداقل 

 آزمون

2مرحله   

 )آزمون(

اعالم نتیجه از طریق ایمیل 

از طرف مرکز صدور 

 گواهینامه

 
تا  1بازه ی زمانی 

ماه بعد از آزمون2  

تا  1ی بازه ی زمان

ماه بعد از آزمون2  

تا  1بازه ی زمانی 

ماه بعد از آزمون2  

3مرحله   

 )گزارش(

ارائه ی گزارش توسط 

 داوطلب

ماه بعد از  5حداکثر 

اعالم نظر مرکز 

صدور گواهینامه 

 جهت ارائه گزارش

ماه بعد از  4حداکثر 

 اعالم نتیجه آزمون
  

اعالم نظر مرکز صدور 

گواهینامه و تعیین روز 

احبه از طریق ایمیلمص  

ماه  2تا  1در بازه زمانی 

بعد از ارائه گزارش و 

هفته قبل از  2حداقل 

 وقت مصاحبه

ماه  2تا  1در بازه زمانی 

بعد از ارائه گزارش و 

هفته قبل از  2حداقل 

 وقت مصاحبه

بعد از نتیجه آزمون و 

هفته قبل از  2حداقل 

 وقت مصاحبه

 

4مرحله   

 )مصاحبه(

کز صدور اعالم نظر مر

 گواهینامه از طریق ایمیل

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از برگزاری  2

 مصاحبه

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از برگزاری  2

 مصاحبه

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از برگزاری  2

 مصاحبه

 

5مرحله   

 )ارزیابی نهایی(
 صدور گواهینامه

تا  1در بازه ی زمانی 

الم ماه بعد از اع 2

 نتیجه مصاحبه

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از اعالم  2

 نتیجه مصاحبه

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از اعالم  2

 نتیجه مصاحبه

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از اعالم  2

 نتیجه آزمون

ماه از زمان ارائه ی  18اکثر متقاضی/ داوطلب باید به نحوی برنامه ریزی کند که کل پروسه ی اخذ گواهینامه حد جه:تو

 درخواست انجام پذیرد در غیر این صورت کل پروسه ی مربوطه باید از ابتدا شروع شود.

 الزامات گزارش، آزمون و مصاحبه

 در جدول ذیل الزاماتی را که در هر مرحله متقاضی/ داوطلب باید به آن توجه داشته باشد قید گردیده است.
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  Level A Level B Level C 

1مرحله   

 )درخواست(

 2 2 2 تعداد ارزیاب

 حداقل شایستگی های پوشش داده شده 

 نظر ارزیاب اظهارداوطلب نظر ارزیاب اظهارداوطلب نظر ارزیاب اظهارداوطلب 

 2 3 2 3 3 4 منظر

 4 6 5 7 5 7 رفتار

 6 8 5 7 4 6 اجرا

 12 17 12 17 12 17 مجموع

2مرحله   

(آزمون)  

ارزیابتعداد   - 1 1 

تشریحی-دقیقه 180 - مدت زمان تشریحی -دقیقه 180   

 حداقل شایستگی های پوشش داده شده 

 نظر ارزیاب پوشش سواالت نظر ارزیاب پوشش سواالت نظر ارزیاب پوشش سواالت 

  5  5 - - منظر

  10  10 - - رفتار

  13  13 - - اجرا

 18 28 18 28 - - مجموع

3مرحله   

(گزارش)  

 - 2 2 تعداد ارزیاب
 حداقل شایستگی های پوشش داده شده 

 نظر ارزیاب اظهارداوطلب نظر ارزیاب اظهارداوطلب نظر ارزیاب اظهارداوطلب 

 - - 3 5 3 5 منظر

 - - 6 8 7 10 رفتار

 - - 7 9 9 12 اجرا

 - - 16 22 19 27 مجموع

4مرحله   

(مصاحبه)  

 2 2 2 تعداد ارزیاب

دقیقه 120 مدت زمان دقیقه 120  دقیقه 90   

 حداقل شایستگی های پوشش داده شده 

 نظر ارزیاب نظر ارزیاب نظر ارزیاب 

 3 4 5 منظر

 6 7 7 رفتار

 8 6 5 اجرا

 17 17 17 مجموع

5مرحله   
 )ارزیابی نهایی(

 2 2 2 تعداد ارزیاب
حداقل شایستگی تأیید 

 شده
23 22 22 



 

8 
 

تعداد حداقل شایستگی است که متقاضی/ داوطلب  "اظهار داوطلب"منظور از تعداد حداقل شایستگی بر اساس  3و  1 در مراحل

 بایستی در مدارک ارسالی هر مرحله به تفصیل به آن بپردازد. 

س از بررسی ها( پتعداد حداقل شایستگی است که ارزیاب) "نظر ارزیاب"در مراحل مختلف منظور از تعداد شایستگی بر اساس 

  مدارک ارائه شده در آن مرحله توسط متقاضی/ داوطلب، وی را در آن شایستگی ها دارای صالحیت می داند.

بدیهی است احراز شرایط حداقل تعداد شایستگی بر اساس نظر ارزیاب )ها( الزمه ی عبور از هر مرحله و آغاز مرحله ی بعدی 

 می باشد.

 

 محرمانه بودن 

به صورت محرمانه نزد انجمن مدیریت پروژه ی ایران نگهداری ر این سند )و سایر اطالعات ارسال شده شما( اطالعات موجود د

می شود. انجمن و ارزیاب های پرونده متعهد به حفظ محرمانگی اسناد می باشند. )به استثنای الزامات قانونی برای افشاگری 

 اطالعات(

 امحا می گردد. ،قانونی برای حفظ مدارک مدارک ارسالی پس از طی دوره ی حداقل زمان
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  (A,B,C) برای سطوح  رزومه ی کاریدرخواست و سند 

 هدف

 :سه هدف را دنبال می کند رزومه ی کاری سند

 سطوح در تجربه معیارهای از( شما) متقاضی آیا اینکه تشخیص  A,B,C  خیر یا است برخوردار . 

 باید اطالعات  "معرف ها" 3 بند شما را به عنوان مدیر پروژه، ارائه می دهد. در مورد در زمینه پیش این سند اطالعات

مرکز صدور گواهینامه  .افرادی درج شوند که با تجربه ی کاری متقاضی آشنا بوده و اظهارات وی را تأیید نمایند

(CB ) اهداف نتواند اول معرف اگر)  .می گیرد تماس با معرف ها متقاضی شایستگی اثبات برای لزوم صورت در 

 دیگر معرف تا یک می کند درخواست متقاضی از ( CBمرکز صدور گواهینامه ) سازد، برآورده را الذکر فوق

متقاضی  ( CBمرکز صدور گواهینامه ) سازند، برآورده را اهداف این نتوانستند دیگر معرف های اگر  .کند معرفی

 (.می کند رد را

 به ارزیاب ها کمک می کند تا  "ممکن اضافی توضیح" 6 بند گاه و "پیچیدگی" 5 بند ، "ها پروژه لیست" 4 بند

  پیچیدگی پروژه هایی که متقاضی در آن فعالیت داشته را جهت تعیین سطح گواهینامه تشخیص دهند.

 ساختار و طراحی

جعبه  بطور کلید. را پر کنی خالیی انید قسمت هااست که در آن می تو  wordتهیه شده در نرم افزار سند تجربه یک سند 

 فضایاگر متن بیشتری از   .های متنی موجود در این سند فضای کافی برای وارد کردن اطالعات مورد نیاز را ارائه می دهد

ری اگر می خواهید اطالعات بیشت  .مشاهده نخواهد بود و به همین دلیل در آن گنجانده نشده است؛ قابل ن وارد کنیدمتناسب با آ

 .استفاده کنید( "توضیحات اضافی ممکن " 6آخر )بند را به اشتراک بگذارید ، لطفاً از صفحه 

 

 سطح مورد درخواست 

 در این صفحه ضمن الصاق عکس خود، سطح مورد درخواست برای اخذ گواهینامه را نیز مشخص نمایید.

 

 فردیمشخصات  

  .را پر کنید قسمت هالطفا تمام 
 

 دوره هاآموزش و   :1بند 

 آموزش مقدماتی عمومی

آموزش حرفه ای  درمورد آموزش تمام وقت یا نیمه وقت شما در تحصیالت عالی بعد از دبیرستان است ، مانند بخش این

 .، دانشگاه یا موارد مشابه باالتر یامتوسط 



 

10 
 

 مرتبط با مدیریت پروژه های یا آموزش سایر دوره ها

 قدیم فهرست نمایید. آموزش های مرتبط با مدیریت پروژه را که گذرانده اید از جدید به دوره ها یا در جدول دوم این صفحه،

 در ستون آخر صرفاً به وجود یا عدم وجود مدرک/گواهینامه دوره اشاره شود.

 

 تجربه کاری : 2بند 

 شغل فعلی

 .اشاره کنید مشغول به کار هستیددر آن انجام می دهید و شرکت / شرکت هایی که  اکنونبه عملکردهایی که در این قسمت 

 سابقه کار قبلی

 ( در لیست قرار دهید.از جدید به قدیمبه ترتیب زمانی ) سوابق شغلی قبلی خود را

 سایر فعالیتهای مرتبط با مدیریت پروژه

 فعالیت ، مقاله ننوشت ، آموزش ، پروژه های سازمان اندازی راه مثالً ، پروژه مدیریت به مربوط که تجربیات دیگری صورتی در

  ؛ را در این قسمت درج کنید.خصوصی، عضویت در نهادهای علمی و ... دارید های
 

 معرف ها:  3بند 
در زمینه مدیریت  متقاضی کاری تجربه و فعالیت های با که حرفه ای معرفسه  حداقل تماس جزئیات و نام باید متقاضی هر

پروژه، مدیر مستقیم شما و حداقل یکی از همکاران شما، سه معرف شما خواهند دهد. مجری/مشتری  ارائه را آشنا هستندپروژه 

. از معرف ها خواسته می شود طی یک ارزیابی مکتوب یا شفاهی )طی تماس تلفنی( نظرشان را در خصوص عملکرد شما بود

 ارزیابی قرار دهید. به عنوان مدیر پروژه در اختیار ما قرار دهند. لذا لطفاً معرف های خود را در جریان این

 :کند استفاده می زیر موارد برای معرف ها از حاصل اطالعات از ( CBمرکز صدور گواهینامه )

 متقاضی اظهارات تأیید -1

 ارزیابی برای متقاضی شایستگی با رابطه در تردید هرگونه بردن بین از -2

را به عنوان معرف در  2تری پروژه ی شماره ، می توانید مجری/مش1در صورت در دسترس نبودن مجری/مشتری پروژه شماره 

 نیز به همین منوال عمل نمایید.  1این بخش معرفی نمایید. در خصوص مدیر مستقیم پروژه ی شماره 

 نکته ی مهم اینکه اگر اظهارات شما توسط معرف ها تأیید نگردد؛ پروسه ی ارزیابی ادامه نخواهد یافت.

 

 ها پروژه لیست :  4 بند

 معیارهای ،در پروژه شما تجربه و شما های پروژه آیا که کنید تعیین توانید می( ما و) شما ،ها پروژه لیست این از هاستفاد با

 . خیر یا کنند می رعایت را IPMA صالحیت
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 4معیاری برای تشخیص صالحیت شما در سطح مورد درخواست برای گواهینامه ی  ،میزان سوابق شما و پیچیدگی هر پروژه

 ی باشد. سطحی م

 حداقل سوابق و نوع پیچیدگی مربوطه برای هر سطح در جداول زیر آمده است:

IPMA Level A 

 سال اخیر بدست آمده باشد 12باید در  Aهمه ی تجربه ی سطح 

 شایستگی توضیح نقش حوزه

مدیریت 

 پروژه

 راهبر پروژه       

ری در پروژه سال تجربه به عنوان مدیر پروژه با مسئولیت رهب 5حداقل 

 سال آن در سطح استراتژیک باشد 3های بسیار پیچیده که حداقل 

در  سطح استراتژیکیک  رلیت دفعا

 پروژه ی بسیار پیچیده محیط یک

که  بسیار پیچیده مسئول یک پروژه ی

 تأثیر استراتژیک بر سازمان دارد

مدیریت 

 طرح

طرح با مسئولیت رهبری در طرح سال تجربه به عنوان مدیر  5حداقل  مدیر ارشد طرح

 های بسیار پیچیده  در سطح استراتژیک     

 یا                                                              

سال تجربه به عنوان مدیر طرح با مسئولیت رهبری در طرح  4حداقل 

 های بسیار پیچیده    

                         و                                         

سال تجربه به عنوان مدیر پروژه با مسئولیت رهبری در پروژه  3حداقل 

 های بسیار پیچیده در سطح استراتژیک

در  سطح استراتژیکیک  فعالیت در

 طرح ی بسیار پیچیده محیط یک

ه که تأثیر بسیار پیچیدمسئول یک طرح ی 

 استراتژیک بر سازمان دارد

مدیریت 

 سبد

سال تجربه به عنوان مدیر سبد پروژه با مسئولیت رهبری در  5حداقل  مدیر ارشد سبد پروژه

 طرح های بسیار پیچیده  در سطح استراتژیک    

 یا                                                                  

در  سال تجربه به عنوان مدیر سبد پروژه با مسئولیت رهبری 4حداقل 

 طرح های بسیار پیچیده    

 و                                                                   

سال تجربه به عنوان مدیر پروژه یا مدیر طرح با مسئولیت  3حداقل 

 رهبری در پروژه های بسیار پیچیده در سطح استراتژیک

در  سطح استراتژیکفعالیت د ریک 

 ه ی بسیار پیچیدهسبد پروژ محیط یک

که بسیار پیچیده مسئول یک سبد پروژه ی 

 تأثیر استراتژیک بر سازمان دارد
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IPMA Level B 

 سال اخیر بدست آمده باشد. 8باید در  Bهمه ی تجربه ی سطح 

 سال می باشد. 4بازه ی زمانی با توجیه قابل افزایش تا 

 شایستگی توضیح نقش حوزه

 مدیریت پروژه

 پروژه ارشد  مدیر

سال  3سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در پروژه های پیچیده که حداقل  5حداقل 

 آن مسئول رهبری پروژه های پیچیده باشد.

 فعالیت در محیط یک

 پروژه ی  پیچیده

پروژه ی مسئول یک 

 در سازمان  پیچیده 

 مدیریت طرح

 مدیر طرح   

سال  3روژه در طرح های پیچیده که حداقل سال تجربه به عنوان مدیر پ 5حداقل 

 آن مسئول رهبری طرج های پیچیده باشد.

طرح   فعالیت در محیط یک

 پیچیده

 طرح پیچیده مسئول یک 

 در سازمان 

مدیریت سبد 

 پروژه

 مدیر سبد پروژه      

 3سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در سبد پروژه های پیچیده که حداقل  5حداقل 

 ل آن مسئول رهبری سبد پروژه های پیچیده باشد.سا

سبد  فعالیت در محیط یک

 پروژه  پیچیده

سبد پروژه مسئول یک 

 در سازمان  پیچیده 
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IPMA Level C 

 سال اخیر بدست آمده باشد. 6باید در  Cهمه ی تجربه ی سطح 

 سال می باشد. 4بازه ی زمانی با توجیه قابل افزایش تا 

 شایستگی توضیح نقش وزهح

مدیریت 

 پروژه

 مدیر پروژه       

 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در پروژه های نسبتاً پیچیده       3حداقل 

 یا                                                    

سال تجربه به عنوان مسئول مدیریت پروژه به مدیر پروژه های  3حداقل 

 ی کند.پیچیده کمک م

پروژه ی نسبتاً  فعالیت در محیط یک

 پیچیده

 پروژه ی نسبتاً پیچیده مسئول یک 

 در سازمان 

 

 

 

 در. کنید می رعایت را تجربه حداقل معیارهای شما که دهد نشان تا گردد می ارائه ها پروژه مورد در توضیحات سند این در

 دارید نیاز تجربه الزامات تحقق برای را پروژه 5 فقط شما مثال عنوان به اگر اام. دارد وجود پروژه 10 برای کافی فضای سند این

  .بگذارید خالیرا  10 تا 6 های پروژهمربوط به  هایقسمت  توانید می ،

 (سوم و دوم ، اول مرجع پروژه) 3 و 2 ، 1 های پروژه

 گزارشخالصه  در پروژه ها این .هستند "مرجع های پروژه" اصطالح به 3 و 2 ، 1 های پروژه در شده داده شرح های پروژه

. همچنین ( توسط شما مورد استفاده قرار می گیردBو A، تکمیل فرم خود ارزیابی و گزارش کامل پروژه )برای سطوح اجرائی

 در نام ثبت مانز در باید( 3 و 2 های پروژه نیز قوی اولویت با و) 1 پروژه. دنباش می ارزیابی مصاحبه اساس و ایه، پها پروژه این

خالصه  در موجود اطالعات با اینجا در شده وارد اطالعات که کنید بررسی دقت با لطفاً. شوند تکمیل IPMA گواهینامه

 مطابقت داشته باشد.  Bو  Aداشته و بعدا نیز در گزارش کامل شما برای سطوح  مطابقت شما اجرایی گزارش

صورتی که داوطلب دریافت گواهینامه در حوزه ی طرح و یا سبد پروژه هستید؛ کلیه موارد بر اساس طرح یا سبد پروژه ی در )

 شود( مدنظر تکمیل

 از بخشی) برای فقط . در نظر داشته باشید که اطالعات(کنید تکمیل را مربوطهی قسمت ها تمام و) دهید پاسخ سواالت تمام به

ید؛ تکمیل ا داده انجام را پروژه مدیریت که ای دوره برای و اید گرفته عهده بر را آن مسئولیت که ای پروژه( زیر( )پروژه

 گردد.
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 ،دالیل کوتاه توضیحات در بنابراین ، دهید ارائه را خود پروژه از ای خالصه اطالعات توانید می "مختصر توضیحات"در بخش

 در) زمانی چه ؛ توضیح دهید کهاید نکرده مدیریت را پروژه انتها تا ابتدا از شما اگر  و دهید می شرح را پروژه هدف وبستر 

  تحویل هنگام یا آن به ورود هنگام پروژه اینکه یا و( یده اداد تحویل یا) گرفتید دست به را پروژه این مدیریت( مرحله چه

 صدق می کند( 10تا  1)کلیه ی موارد فوق برای همه ی پروژه های 

. چیست پروژه نوع و داده اید انجام ای حوزه چه در را پروژهعنوان کنید؛  که شود می خواسته شما از 1 پروژه برای :توجه

 آگاهی ها پروژه نوع آن از یا/  و حوزه آن در هایی پروژه از که گردد انتخاب سعی می شود که ارزیابی ، اطالعات این براساس

 (.ارزیاب دوم ممکن است در آن حوزه از پروژه آگاهی نداشته باشد و) باشد داشته

 10 تا 4 های پروژه
 برای فضایی سند این در. دهید نشان را تجربه معیارهای حداقل بتوانید که کنید می توصیف یی راها پروژه شما سند این در

های  قسمت توانید می ، دارید نیاز تجربه معیارهای تحقق برای پروژه 5 فقط مثال برای اگر اما. دارد وجود پروژه 10 فتوصی

 .بگذارید خالی 10 تا 6 های پروژه مربوط به

 

 پروژه پیچیدگی : 5 بند

 نمره( باال بسیار پیچیدگی) 4 تا( کم ربسیا پیچیدگی) 1 مقیاس در خود های پروژه از یک هر برای شود می خواسته شما از

 .است x 4 = 40 10 هر پروژه برایپیچیدگی  امتیاز حداکثر. را تکمیل نمایید پیچیدگی

 . سازد برآورده را 16 حداقل پیچیدگی اگر امتیاز شود می گرفته نظر در IPMA C برای پروژه یک

 .سازد برآوردهرا  25 حداقل چیدگیپی امتیاز اگر شود می گرفته نظر در IPMA B برای پروژه یک

 .سازد را برآورده 32 حداقل پیچیدگی امتیاز اگر شود می گرفته نظر در IPMA A برای پروژه یک 

 .دهید توضیح اجرائی خالصه گزارش 9-1 بند در را 1 پروژه پیچیدگی نمرات باید شما

 نشان شما به پیچیدگی سطح از تصویری اینکه یبرا. است شده آورده پیچیدگی بعد ده مورد در توضیحی زیر صفحات در

 .آورد می دست به را 4 یا 3 ، 2 ، 1 های نمره که است شده ارائه پروژه یک خصوصیات از نشانگر توضیحی بعد هر در ، دهیم

 یا خیر. هستند موافق شما نمرات با آیا که گیرند می نتیجه و کنند می مطالعه را شما استدالل ارزیابان ، البته

 

 

 

 



 

15 
 

 پیچیدگی بسیار کم شاخص

1 

 پیچیدگی کم

2 

 پیچیدگی باال

3 

 پیچیدگی بسیار باال

4 

 مربوط پیچیدگی ( نتایج ارزیابی و اهداف -1

 خروجی( : به

 اهداف، از ناشی پیچیدگی باید شاخص این

 مبهم، متناقض، انتظارات و الزامات مقاصد،

 دهند. نشان را متقابل و دقیق

مبهم ،  اهداف و یا خواسته های

ناسازگار و یا در حال تغییر در پروژه 

 وجود دارد.

 

این پروژه در اثر اهداف مبهم ، ناسازگار 

و  یا تغییر اهداف و یا خواسته های سطح 

یا بخش در سازمان خود دچار مشکل 

 است

 

این پروژه به طور جدی تحت تأثیر اهداف 

مبهم ، ناسازگار و  یا تغییر اهداف یا خواسته 

از باالترین  ر گرفته است. که این مواردها قرا

 سطح در سازمان خود سرچشمه می گیرد

 

این پروژه به طور جدی تحت تأثیر 

اهداف مبهم ، ناسازگار و / یا تغییر 

اهداف یا خواسته ها قرار گرفته است. 

که این موارد از باالترین سطوح چندین 

سازمان که عالقه یا تأثیرگذاری بر 

 شا گرفته اندپروژه دارند من

ها ها، ابزار و تکنیکفرایندها، روش - 2

 :)پیچیدگی مربوط به فرایند(

این شاخص باید پیچیدگی مربوط به تعداد  

ها و روابط متقابل وظایف، فرضیات و محدودیت

ها، الزامات کیفیت فرایند و فرایندها، میان آن

ها، ساختار تیمی و ارتباطات و دسترسی به روش

 .های پشتیبان را توضیح دهدتکنیک ابزار و

 

سازمان فرآیند ها و سیستم های 

کیفیت و ... مشخصی دارد که برای 

  پروژه قابل استفاده و کافی است.

ابزارها و تکنیک های مختلف  فرآیند ها،

 وجود دارد
 

ابزارها و تکنیک های مختلف  فرآیند ها،

لیکن در بخش های مختلف  وجود دارد

روش ها و تکنیک های  پروژه نیاز به

  متفاوتی است

ابزارها و تکنیک های  فرآیند ها،

 در بخش های مختلف پروژهمختلف 

و فرآیندهای حاصل شده   وجود دارد

از این پروژه به صورت دانش سازمان 

 در آمده است.
 

منابع، از جمله منابع مالی )پیچیدگی مربوط  - 3

 : به ورودی(

مربوط به  هایاین شاخص باید پیچیدگی

اکتساب و تامین مالی بودجه ضروری )از منابع 

متعدد (، تنوع یا فقدان دسترسی به منابع )منابع 

های الزم انسانی و سایر منابع( و فرایندها و فعالیت

های مربوط های مالی و جنبهبرای مدیریت جنبه

 .به منابع از جمله تهیه و تدارکات را توضیح دهد

ه توسط سازمان ودجه ، خرید و تهیب

دائمی انجام می شودو تأمین نیروی 

انسانی نیز به عهده ی سازمان دائمی 

 است

وجود أمین بودجه پروژه تنگرانی برای 

استراتژی های سازمان دائمی دارای  ندارد.

و تجربه ی کافی در این زمینه است. خرید 

مناسب  در دسترس بودن اعضای لیکن

 تیم یک چالش است برای

 

ا بودجه مشخص نیست و یا باید در در ابتد

حین پروژه تا حدی تأمین شود. استراتژی 

 و تجربه ی کافی در این زمینههای خرید 

 در دسترس بودن اعضایوجود دارد. 

  تیم یک چالش است مناسب برای

در ابتدا بودجه مشخص نیست و یا باید 

در طول پروژه تأمین شود. بودجه 

ارد. خارجی )حداقل تا حدی( وجود د

با مشکل مواجه استراتژی های خرید 

 شده و نیاز به ابتکار دارد
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ها )پیچیدگی مربوط به ریسک و فرصت - 4

 : ریسک(

های مربوط به ریسک این شاخص باید پیچیدگی

وژه را و عدم قطعیت پروژه، طرح و سبد پر

  .توضیح دهد

 HSE)از جمله جنبه های  ها ریسک

به طور فعال در داخل پروژه ( 

مدیریت می شود. مهمترین خطرات 

در ابتدای پروژه به خوبی شناخته شده 

 اند.

 

به (   HSE)از جمله جنبه های  هاریسک 

طور فعال در داخل پروژه مدیریت می 

به عنوان بخشی از پروژه شود و 

در ابتدای پروژه  ی گردند.سازماندهی م

 شناخته نشده بودند. ریسک هاهمه 

 

به (   HSE)از جمله جنبه های  هاریسک 

طور فعال در داخل پروژه مدیریت می شود 

به عنوان بخشی از پروژه سازماندهی می و 

ریسک های شناخته شده در سطح  گردند.

در ابتدای پروژه سیاسی و اجتماعی هستند. 

 خته نشده بودند.شنا ریسک هاهمه 

(   HSE)از جمله جنبه های  ها ریسک

به طور فعال در داخل پروژه مدیریت 

می شود و تأثیر مستقیمی در استراتژی 

سازمان و / یا موضوع سیاست و رسانه 

مهمترین  دارد. شناساییدر سطح ملی 

 است.خطرات در شروع پروژه دشوار 

نفعان و ادغام )پیچیدگی مربوط به ذی - 5

 : ستراتژی(ا

این شاخص باید تاثیر استراتژی رسمی سازمان 

ها حمایت کننده، استانداردها، قوانین، استراتژی

های غیر رسمی را توضیح دهد که و سیاست

توانند بر پروژه، طرح و سبد پروژه اثرگذار می

باشند. عوامل دیگر شامل اهمیت پیامدها برای 

قدرت غیر نفعان، سازمان، سنجش توافق میان ذی

رسمی، منافع و مقاومت مربوط به پروژه و 

 .باشدهرگونه الزامات قانونی می

ین پروژه از استراتژی برخوردار ا

است که هیچگونه نفوذ یا مقاومت 

غیر رسمی یا سیاسی در آن وجود 

 ندارد.

این پروژه از استراتژی برخوردار است 

لیکن از نفوذ یا مقاومت غیر رسمی یا 

 می برد.سیاسی رنج 

این پروژه بر اجرای یک استراتژی جدید 

متمرکز است، که در آن نفوذ و مقاومت 

سیاسی و غیر رسمی زیادی در سازمان 

 وجود دارد.

یک استراتژی جدید توسط این پروژه 

تعریف و اجرا می شود ، که در مورد 

آن تأثیر و مقاومت سیاسی و غیر رسمی 

ن زیادی در باالترین سطح چندین سازما

 وجود دارد.

 

)پیچیدگی  دائمیهای ارتباط با سازمان - 6

 : مربوط به سازمان(

این شاخص باید مقدار و روابط متقابل پروژه، 

ها، ساختارها، یستمسطرح و سبد پروژه با 

گیری سازمان دهی و تصمیم فرایندهای گزارش

 را توضیح دهد

این پروژه فقط به صورت سطحی 

ساختارها و /  تحت تأثیر سیستم ها ،

یا فرآیندهای گزارش گیری و 

تصمیم گیری در سازمان قرار می 

 گیرد.

 

این پروژه تحت تأثیر سیستم ها ، ساختارها 

و / یا فرآیندهای گزارش گیری و تصمیم 

 گیری در سازمان است

 

این پروژه سیستم ها ، ساختارها و / یا 

فرآیندهای گزارش گیری و تصمیم گیری 

 می کند. ایجادزمان جدید را در سا

 

این پروژه سیستم ها ، ساختارها و / یا 

فرآیندهای گزارش گیری و تصمیم 

گیری جدید را در چندین سازمان 

ای  معرفی می کند که دارای رابطه

 متقابل هستند
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 تماعی )پیچیدگیزمینه فرهنگی و اج - 7

 : اجتماعی(-فرهنگی

این شاخص باید پیچیدگی حاصل از پویایی 

فرهنگی اجتماعی را توضیح دهد. این موارد 

نفعان و کنندگان، ذیشامل روابط با شرکت

ها با پیشینه فرهنگی اجتماعی مختلف و یا ناسازم

 .های توزیع شده استنیاز با مقابله با تیم

پروژه از پیشینه در این  ذینفعانهمه 

یکسانی  فرهنگی-اجتماعی

برخوردارند و یا فقط یک مکان در 

 آن وجود دارد.

 

-با پیشینه اجتماعی ذینفعانبرخی از 

فرهنگی متفاوت و / یا مکانهای مختلفی 

 وجود دارند

 

فرهنگی -با پیشینه اجتماعی ذینفع چندین 

بسیار متفاوت و / یا مکانهای مختلفی در 

 مناطق زمانی وجود دارندچندین کشور یا 

 

با پیشینه اجتماعی و  ذینفعانبسیاری از 

فرهنگی بسیار متفاوت و / یا مکانهای 

مختلفی در چندین کشور در مناطق 

 زمانی بسیار متفاوت وجود دارند

 

رهبری، کار تیمی و تصمیمات )پیچیدگی  - 8

 : مربوط به تیم(

این شاخص باید الزامات مدیریتی و رهبری در 

ها، طرح و سبد پروژه را توضیح داخل پروژه

د. این شاخص بر پیچیدگی ناشی از روابط با نده

د و از این رو نباشها متمرکز میها و تکامل آنتیم

انداز، دستورالعمل ها چشمالزم است تا برای تیم

 .و راهنما تعیین شود

در این پروژه یک تیم وجود دارد یا 

اری تیمهایی هستند که باید همک

کنند. تیم ها به وظایف خود عمل می 

 کنند

 

در این پروژه تیم های مختلفی وجود 

گاهاً در ارتباطات با یکدیگر دارند که 

 .مشکل دارند

 

وجود دارد که در این پروژه چندین تیم 

 گاهاً وظایفشان با هم تداخل دارد.

 

در این پروژه تیم های زیادی از چندین 

گاهاً ه سازمان مختلف وجود دارد ک

نیاز به  وظایفشان تداخ داشته و 

 همکاری دارند

 

میزان نوآوری و شرایط کلی )پیچیدگی  - 9

 : مربوط به نوآوری(

این شاخص باید پیچیدگی ناشی از نوآوری فنی 

د. این نپروژه، طرح یا سبد پروژه را توضیح ده

شاخص بر یادگیری و جامعیت منابع الزم برای 

مدها، رویدادها، فرایندها، نوآوری و کار با پیا

 .دنباشهای غیرمعمول متمرکز میابزار و روش

ها و این پروژه عمدتا از تکنیک 

 های موجود استفاده می کند روش 

شخصیت این پروژه نوآورانه است و 

سازمان با این فناوری یا روش کار 

 تجربیاتی کسب کرده است.

 

 ، اما لین پروژه نوآوری خاصی داشته 

در خارج از سازمان شناخته  مذکور  نوآوری

 .شده است

 

این پروژه نوآوری خاصی داشته که در 

خارج از این سازمان هم قبال اجرا نشده 

 بوده است.
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ربوط به متقاضا برای هماهنگی )پیچیدگی  - 10

 آزادی عمل(:

ین شاخص باید مقدار آزادی عمل و مسئولیت ا 

رهبر یا مدیر پروژه، طرح و سبد پروژه را نشان 

دهد. این شاخص بر هماهنگی، ارتباطات، ترویج 

و حفاظت از منافع پروژه، طرح یا سبد پروژه 

 .متمرکز است

مدیر پروژه به کمیته اجرایی / رهبری 

. مدیر پروژه دهدپروژه گزارش می 

محدودی در تصمیم  هفقط در محدود

گیری و دفاع از منافع پروژه در جای 

 ددیگر شرکت می کن

 

مدیر پروژه به کمیته اجرایی / رهبری 

بر تصمیم پروژه گزارش می دهد و اغلب 

. مدیر پروژه از گیری تأثیر می گذارد

 منافع پروژه در داخل سازمان دفاع می کند

 

به سطح مدیریتی باالیی در  مدیر پروژه

سازی سازمان گزارش می دهد و بر تصمیم 

. مدیر پروژه از منافع پروژه در می کند

 سازمان )های( شرکت درگیر دفاع می کند

 

مدیر پروژه مستقیماً به باالترین سطح 

گزارش می دهد و تأثیر متقابل آن 

آشکار است. مدیر پروژه از منافع پروژه 

در سازمان )های( در باالترین سطح 

 درگیر دفاع می کند
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  اضافی توضیحات:  6 بند

سطوح  با مطابقی شما علی رغم عدم کسب امتیاز الزم؛  پروژه چند یا یک چرا اینکه توضیح برای فضا این از توانید می شما

A,B  یاC  ا می تواند به ارزیابان . همچنین هر مورد دیگری که فکر می کنید در تشخیص صالحیت شمدهید توضیحرا  هستند

 کمک نماید اما در جداول قبلی دیده نشده است را ذکر کنید.
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 (A,B,C) برای سطوح  اجرایی گزارش خالصهسند 
 هدف

 :شود می ارائه هدف دو به اجرایی گزارش خالصه

 سطوح درالزم  از حداقل شایستگی( شما) متقاضی آیا اینکه تشخیص  A,B,C  خیر یا است برخوردار . 

 کنید می اجرا را ها پروژه آن در که سازمانی مورد در طالعاتا. 

 ی شما و نقش شما در اجرای این پروژه ها. تجربه سند از 3 و 2 ، 1 های پروژه به مربوط اطالعات 

صورتی که داوطلب دریافت گواهینامه در حوزه ی طرح و یا سبد پروژه هستید؛ کلیه موارد بر اساس طرح یا سبد پروژه ی در )

 شود( مدنظر تکمیل

 

 طراحی و ساختار

 است شده خواسته شما از. کنید می ارائه خود هپروژ سه و خود سازمان مورد در بیشتری اطالعات ، اجرایی گزارش خالصه در

 .نکنید ایجاد فایل و فرمت طراحی در تغییری هیچ و بگذارید احترام سند ساختار به که

 با مشخصات زیر: است سندی ،اجرایی گزارش خالصه: توجه

  فونتB Zar 11  برای متن گزارش 

  فونتB Zar 11 (bold)  برای تیتر ها 

  1فاصله ی بین خطوط 

  سانتیمتری برای هر طرف صفحه 2حاشیه ی 

  صفحه  15حداکثر تعداد صفحات گزارشA4  می باشد 

  صفحه  10حداکثر تعداد صفحات پیوستA4  می باشد 

 صفحات اصلی گزارش و صفحات پیوست به تفکیک شماره گذاری گردد 

 

 فردی مشخصات

 ا دارید مشخص می کنید. در این قسمت مشخصات خود و سطحی را که درخواست اخذ گواهینامه ر

 

 کنید می مدیریت را ها پروژه آن در شما که سازمانی
 خود موقعیت و کنید رسم راخود  سازمانی نمودار لطفاً 4 سوال برای. دهید کوتاه پاسخ سؤاالت به که است شده خواسته شما از

 .دهید نشان سازمان در را
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 های سازمان در 3 و 2 ، 1 های پروژه اگر. اید داده انجام را 3 و 2 ، 1 های پروژه شما که است سازمانی به مربوط سواالت

 .دهید پاسخ(  مرجع اولین) 1 پروژه اجرای محل سازمان به مربوط سؤاالت به لطفاً ، است افتاده اتفاق مختلفی

 پیوست در است ممکن نسازما نمودار. نکنید استفاده صفحه نیم و یک از بیش از ،سازمان نمودار و  4 تا 1 سؤاالت برای: توجه

 .کنید استفاده 3 تا 1 سؤاالت به پاسخ برای( 1 صفحه) صفحه یک از حداکثر حالت این در. گیرد قرار

 تحقق و برنامه ، خالصه - 1 پروژه |  1 فصل

 برنامه به مربوط اطالعات باید قسمت این در. دهد میارائه  ارزیاب ها به را شما پروژه ی پیشینه به مربوط اطالعات فصل این

 .دهید ارائه پروژه طول در را آن در تغییرات و( بودجه و ساعت تخمین ، ریزی برنامه ، ذینفعان ، نتایج ، هدف) خود اصلی

 و مربوط به پروژه ی خود شما باشد.  کردید مدیریت شما که ای دوره به باید فقط اطالعات تمام

 نکنید تفادهاس 1 پروژه برای صفحه 7 از بیش لطفاً: توجه

 1 پروژه در اصلی نتایج و هدفا  1.1

 اشاره ( pmpیا طرح مدیریت پروژه ) پروژه منشور در شده ذکر و خود پروژه ابتدای در توافق مورد نتایج به اینجا در لطفاً

 .کنید

 انجام که کارهایی ااینج در ، کنید توصیف شتیددا را( خدمات/  محصوالت) تحویل قصد که آنچه حسب بر را نتایج باید شما

. کنید می مشخص را نتایج مهمترین عدد از 5فقط  نتایج لیست بودن طوالنی صورت در. ندهید شرح را( ها فعالیت) اید داده

 ذکر 2.1در بند  را تغییرات این توانید میو در صورت تغییر در اهداف، شما . نکنید ذکر نتیجه این در را تغییری هیچ اینجا در

 . کنید

 شده گرفته نظر در نتایج به نسبت یافته تحقق نتایج انحراف 2.1

 پروژه پایان در 1.1 پاراگراف  قسمت در شده گرفته نظر در پروژه ایجنت از یک کدام که کنید مشخص ، مختلف جداول در

 .اید آورده دست به دیگری نتایج چه و. دیگر طریقی به یا جزئی فقط یا ، است نشده داده تحویل شما

یا دلیل دیگری دارد؛  است، شده تأیید تغییر درخواست یکی  نتیجه ،انحراف این آیا که کنید اعالم - لزوم صورت در - فاًلط

 .بگذارید خالی را سلول این ، نه اگر

 زمان در پیشرفت 3.1

 ذکر ، اید بوده پروژه این پروژه مدیر که( واقعی و شده ریزی برنامه) دوره از " پروژهشما در  مدیریت"( اجباری) ردیف در

 .کنید

 شما که ای پروژه در مشخص مرحله هر واقعی پایان و شروع تاریخ و شده ریزی برنامه پایان و شروع تاریخ زیر خطوط در

 هنگام. است مجاز نیز( کاری های بسته یا فرعی های پروژه توسط مثالً) دیگری زیرمجموعه. کنید ذکررا  اید کرده مدیریت

آن  زیرمجموعه عنوان به نیز 4.1 های جدول درزیر مجموعه ی انتخاب شده  که کنید حاصل اطمینان خود جموعهزیرم انتخاب

ها روشن  ارزیابی برای 8.1بند  در تغییرات و پیشرفت مورد در شما توضیحات شود می باعث این . است استفاده قابل قسمت،

 .تر باشد
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 !باشند داشته مطابقت شما تجربه سند در ارائه شده مشابهاطالعات  با باید ها تاریخ این: توجه

 .یدکن وارد "علت" ستون آخرین در را "علت کد" ، اند شده منحرف شما اصلی برنامه از واقعی تاریخ های اگر

 .دباش داشته خط هر در عدد یک از بیش تواند می ستون این بنابراین ، باشد داشته مختلفی دالیل تواند می انحراف یک البته

 8.1توانید دلیل انحرافات را در بند  می لزوم صورت ردلیل انحرافات. د توضیح بدون ، کنید ذکر را ستون این های شماره فقط

 ذکر کنید.

 :از عبارتند احتمالی دالیل کد

  زمان از غلط تخمین . 1

 اند نبوده دسترس در موقع به منابع . 2

 تجربه ی ناکافی برای تخمین منابع . 3

 رفت نمی انتظار این زا پیش که کارهایی . 4

 محدوده پروژه تغییر . 5

 "تر مطلوب" زمانبندی انتخاب . 6

  گیری تصمیمضعف  . 7

 ریسک ها یا فرصت ها . 8

 تأخیر در پایان مرحله قبلی . 9

 دیگر علل . 10

 دسترس در موقع به منابع) بیفتد تاخیر به 2 علت دلیل به 2 فاز اگر. کنید ذکر را کد ، دهد می رخدلیل تأخیر  که باری اولین فقط

 ردیف در را "2" فقط شما ، رسد می پایان به با تأخیر و شود می شروعدیر  نیز 3 مرحله که است معنی بدان تأخیر این و( نیستند

 .دهید قرار 2 فاز

 . باشید داشته  4.1و  3.1 بندهای در انحراف دالیل هماهنگ گذاری شماره به کامل توجه: توجه

 بودجه 4.1

 . کنید می اشاره هزینه ی واقعی و برآورد شده بودجه به شما اینجا در. کنید هدهمشا 1.3 بند در را توضیحات

 :از عبارتند احتمالی دالیل کدهای اینجا در

 هزینه از پایین/  باال حد از بیش تخمین . 1

 عدم تأمین به موقع نقدینگی . 2

 منابع مورد نیاز از اشتباه تخمین . 3

 رفت نمی انتظار این از پیش که کارهایی . 4

 حدوده ی پروژهتغییر م . 5

 تر پایین قیمت مهندسی ارزش برای دستیابی به . 6
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 ریسک ها یا فرصت ها.   8

 دیگر دالیل  .10

 .کنید می وارد کلیه ردیف ها را جمع " بودجه کل " سطر آخرین در

 !باشند داشته مطابقت شما تجربه سند در اطالعات مشابه ارائه شده با باید ها رقم این: توجه

 )دامنه تغییر / ی تغییر ها درخواست) قراردادی های انحراف مهمترین 5.1

بندهای  ستونهایاعداد درج  شده در  با اعداد این. کنید می اشاره آنها تأثیر و تغییر های درخواست مهمترین به جدول این در

 .هستند ردیابی قابل 4.1 و 3.1

 پروژه اطراف و داخل در ذینفعان مهمترین6.1

 خلی شامل مدیران مرتبط، مجری و ... ذکر گردد.ذینفعان دا اول جدول در

؛ را نام اند داشته شما پروژه در بزرگی نقش که( کنندگان تهیه مثال عنوان به) سازمانها یا ادارات ، اشخاص  دوم جدول در

 .ببرید

 .شود ذکراصلی  مرتبط ذینفع 10الی 5 باید فقط اگر تعداد ذینفعان هر دسته زیاد است؛: توجه

 انوگرامگرا 7.1

یک ارگانوگرام رسم کرده و موقعیت خود، مدیر مستقیمتان و تیم خود را در آن مشخص کنید. اگر که احتیاج به فضای بیش 

 دارید؛ آن را به صفحات پیوست منتقل کنید. A4از نصف 

 مثال:

 
 پیچیدگی پروژه 8.1

 5( به صورت خالصه توضیح دهید )حداکثر دالیل)قرار دهید. در زیر  سند تجربه را در این جدول 5بند نمرات مربوط به 

 چرا به نظر شما این پروژه لیاقت این نمره پیچیدگی را دارد.  بخشسطر( در هر 

(من)مدیر پروژه 

مدیر اجرایی

تیم طراحی تیم تأسیسات تیم اجرایی

Po
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است که شما تجربه کرده اید ، و نه هیچ گونه پیچیدگی فنی که اعضای ا توجه داشته باشید که این مربوط به پیچیدگی لطف

 .تیم شما تجربه کرده اند

  1فت پروژه پیشر9.1

در ارائه می کنید. پروژه را )تا حد ممکن( شرح مهمترین چالش ها و فعالیت های خود در هر یک از مراحل  قسمتدر این 

 توصیف کنید. STARچالش ها و فعالیت های خود را به صورت 

 نکنید استفاده 1 پروژه برای صفحه 7 از بیش لطفاً: توجه

 تحقق و مهبرنا ، خالصه - 2 پروژه |  2 فصل

 تحقق و برنامه ، خالصه - 3 پروژه |  3 فصل

 برنامه به مربوط اطالعات باید قسمت این در. دهد ارائه می ارزیاب ها به را شما پروژه ی پیشینه به مربوط اطالعات فصل این

 .دهید ارائه پروژه طول در را آن در تغییرات و( بودجه و ساعت تخمین ، ریزی برنامه ، ذینفعان ، نتایج ، هدف) خود اصلی

 کردید و مربوط به پروژه ی خود شما باشد.  مدیریت شما که ای به دوره باید فقط اطالعات تمام

 .نکنیداستفاده  3 پروژه سه صفحه نیز برای  و 2 پروژه برای صفحه سه از بیش: توجه

 صفحه را به آن پروژه اختصاص دهید. 15کل  توصیف می کنید می توانیدرا در گزارش خود  1نکته: در صورتی که تنها پروژه 
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 (A,B,C) برای سطوح  ارزیابی خود
 

 هدف

 یدبرخوردار  A,B,C  سطوح الزم در از حداقل شایستگی( شما) متقاضی آیا اولین هدف در ارائه ی خود ارزیابی این است که

 . خیر یا

 را واقعی ییها نمونه و دهید می نمره( 10-0) امتیاز یازده مقیاس در را خود تجربه و مهارت ، دانش ؛خود شخصی ارزیابی در

 .کنید می ارائه شایستگی  28 از یک هر در خود توانایی/  تجربه از

 شما برای ارزیابی و جلسه ی مصاحبه استفاده می کنند. ارزیابی خود از ها ارزیاب ، C سطح در IPMA  برای

و تجربه ی موثر شما  ها پروژه پیچیدگی میزان تا کنند می استفاده اطالعات این از ها یابارز ، B و A حوسط IPMA برای

 در پروژه ها را تشخیص دهند.

 متونی شامل این(. ندارد وجود صفحات تعداد در حداکثر) کلمه 6000  اندازه حداکثر با است سندی یک ارزیابی خود اندازه

 این اگر. و مثال هایی که شما ذکر می کنید نکنید حذف راآن ها که است شده خواسته شما ازو  اند شده وارد قبل از که است

 .شود نمی پذیرفته IPMA گواهینامهمرکز توسط ، باشد داشته کلمه 6000 از بیش سند

 

 طراحی و ساختار

ای دانش، مهارت و امتیاز خود را بر   ICB4 شایستگی عنصر 28 از یک هر برای. است ای  ساده طرح دارای ارزیابی خود

 درج کنید.  ( 10تا  0خود ) از  توانایی

 فرمت با خود را واقعی تجربه ی  از نمونه یک حداقلمی باشید  تواناییی مهارت و برای هر شایستگی که معتقدید دارا 

STAR  توضیحات نحوه ی نگارش )بدست آورده اید. ( 3یا  2 پروژه یا) 1 پروژه از که دهید ارائهSTAR ادامه آمده  در

  (در بخش خود ارزیابی –است 

)یک مثال می تواند شامل است.  (KCI) شایستگی کلیدی های شاخص از یک کدامکنید که مثال شما مرتبط با  گذاریعالمت

 باشد( KCIچند 

 .نشود تجاوز( کلمه 6000) سند اندازه حداکثر از آنکه شرط به ، است مجاز شایستگی یک برای نمونه یک از بیش ارائه: توجه

 

 ارزیابی خود امتیازدهی

 ادامه نحوه ی امتیاز دهی به هر یک از جنبه های دانش، مهارت و تجربه توضیح داده شده است. در

 دانشامتیاز دهی  برای راهنما

ات شما دهی شما به دانش صرفا بر اساس معلومامتیاز. دهید انجام شایستگی 28 از یک هر مورد در را خود دانشامتیاز دهی 

 بوده و در ارتباط با پروژه هایی که در آن سابقه کار دارید نمی باشد.
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مجموعه ای از اطالعات و تجربه است که یک فرد آن را در اختیار دارد. به عنوان مثال درک مفهوم نمودار )تعریف دانش: 

 (گانت به عنوان دانش فرد در نظر گرفته می شود.

 امتیاز تکنیک ها ، تئوری های این شایستگی(سطح دانش )در مورد اصطالحات ، 

 1-0 دانش بسیار محدود دارید

 3-2 دانش محدود دارید

 5-4 دانش معقول دارید

 7-6 دانش گسترده دارید

 9-8 دانش بسیار گسترده دارید

 10 به عنوان یک متخصص هستید

 

  مهارت امتیاز دهی  برای راهنما

 خود نمره(. کنید مدیریت را شایستگی آن توانید می خوب چقدر) دهید انجام شایستگی 28 زا یک هر برای را خودامتیاز دهی 

 مدیریت را مهارت این پروژه هایی که در آن حضور داشتید که دارد این به بستگی شایستگی هر برای شما مهارت ارزیابی

 .اید داده نشان و اید کرده

که افراد را قادر می سازند تا یک یا چند وظیفه را انجام دهند. به عنوان مثال: توانمندی های فنی خاصی هستند )تعریف مهارت: 

 (داشتن مهارت ایجاد نمودار گانت، مهارت آن فرد به شمار می رود.
 در پروژه نسبتا پیچیده

(IPMA-C) 

 در پروژه پیچیده
(IPMA-B) 

 در پروژه بسیار پیچیده
(IPMA-A) 

 امتیاز

 0 ن مهارتبدو بدون مهارت بدون مهارت

 N/A N/A 1 مهارت بسیار محدود

 N/A N/A 2 مهارت محدود

 N/A 3 مهارت بسیار محدود مهارت معقول

 N/A 4 مهارت محدود مهارت گسترده

 5 مهارت بسیار محدود مهارت معقول مهارت بسیار گسترده

 6 مهارت محدود مهارت گسترده به عنوان یک متخصص
N/A 7 رت معقولمها مهارت بسیار گسترده 
N/A 8 مهارت گسترده به عنوان یک متخصص 
N/A N/A 9 مهارت بسیار گسترده 
N/A N/A 10 به عنوان یک متخصص 

N/Aقابل کاربرد و الزام آور نیست : 
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  توانایی امتیاز دهی  برای راهنما

  تواناییارزیابی  خود نمره(. دارید ناییتوادر آن شایستگی  چقدر) دهید انجام شایستگی 28 از یک هر برای را امتیاز دهی خود

 تجربه را در آنجا پیاده کرده اید. این پروژه هایی که در آن حضور داشتید که دارد این به بستگی شایستگی هر برای شما

تحویل موثر دانش و مهارت ها در یک بستر مشخص است. به عنوان مثال داشتن توانایی ایجاد و مدیریت )تعریف توانایی: 

 (موفق برنامه  زمانی یک پروژه، توانایی آن فرد به شمار می رود.

 در پروژه نسبتا پیچیده
(IPMA-C) 

 در پروژه پیچیده
(IPMA-B) 

 در پروژه بسیار پیچیده
(IPMA-A) 

 امتیاز

 0 بدون تجربه بدون تجربه بدون تجربه

 N/A N/A 1 تجربه بسیار محدود

 N/A N/A 2 تجربه محدود

 N/A 3 تجربه بسیار محدود تجربه معقول

 N/A 4 تجربه محدود تجربه گسترده

 5 تجربه بسیار محدود تجربه معقول تجربه بسیار گسترده

 6 تجربه محدود تجربه گسترده به عنوان یک متخصص
N/A 7 تجربه معقول تجربه بسیار گسترده 
N/A 8 تجربه گسترده به عنوان یک متخصص 
N/A N/A 9 هتجربه بسیار گسترد 
N/A N/A 10 به عنوان یک متخصص 

N/Aقابل کاربرد و الزام آور نیست : 

 

  STAR واقعی مثالهای

کنید. مثال های  توصیف STAR قالب در ترجیحاً را مثال چند یا یک که است شده خواسته شما از شایستگی هر برای

STAR  ارزیاب  به ،(3و  2یا پروژه های  1ای مرجع )پروژه ی ه پروژه موفقیت و مسیر در آنها تأثیر و شما اقدامات مورد در

ها کمک می کند تا تصویر روشن تری از چالش هایی که با آن روبرو بوده اید، میزان شایستگی شما در حل آن چالش و 

  همچنین پیچیدگی پروژه ی شما بدست آورند.

 :است شده تشکیل بخش چهار از STAR توضیحات

 S است پروژه مدیر عنوان به شما از طرف اقدام خواستار که پروژه در چالش ایجاد شده /وضعیت )موقعیت(: شرح. 
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 T  وظیفه(: )با توجه به اینکه موقعیت و جایگاه شما در بخش های دیگر مشخص شده است نیاز یه توضیح مجدد این(

 قسمت نیست(

 A  :)انجام دادید. شما که عملیاتی( های) اقدام از توضیحی )اقدام 

 R (بیان کردن نتیجه ی اقداماتی که انجام دادید.تیجهن :) 

 بیشتر توضیحات
  و تیم اعضای در انگیزه ایجاد ، بودجه تأمین ، ریزی برنامه مانند ، باشد پروژه مدیر روزانه فعالیت یک است ممکنموقعیت 

 جدید فرصت یک ، مشتری جدید تقاضای ، بودجه از فراتر برای تهدید ، وقوع حال در ریسک یک همچنین ممکن است ، غیره

 باشد. غیره و

 بنابراین. هستند پروژه طول در شما کلی رفتار از هایی نمونه آنها. هستند خاص و مشخص همیشه شده توصیف های موقعیت 
 تیم یک یا و ذینفعان از گروهی یا یک ، چالش ، مشکل یک ، خاص وضعیت یک با چگونه که کنید می توصیف هربار شما ،

 .اید کرده مقابله( عضو)

 ًتوضیح در مورد موقعیت . کنید تمرکز خود اقدامات روی باید شما. کنید خالصه امکان حد تا را نتایج و ها موقعیت لطفا
 .باشد درک قابل شما اقدامات زمینه و دالیل کهصرفا به اندازه ای الزم است 

 لطفاً بیان کنید. ( "هستم من/ دادم انجام من") "منبه " و "من" عبارات از استفاده با را خود اقدامات شود می خواسته شما از 
زیرا ارزیاب ها عالقه مند  ، کنید محدود را آن یا کرده اجتناب "است شده انجام کار این" ، "دارد وجود") شخصی غیر افعال از

 هستند در مورد نقش شما در پروژه اطالعات کسب کنند.

 نتیجه اگر موقعیت، مشکل ایجاد شده در بودجه است؛ : مثال عنوان به) مرتبط باشد  دموجو موقعیت به باید نتایج توصیف 
 )باشد انگیزه به مربوط نباید

 مثال هایSTAR   باشد واقعه این تأثیر تحت شما پروژه اینکه مگره است را ذکر نکنید؛ بود ناچیز آن در شما نقش که را .
 ر پیامد های آن انجام داده اید بپردازید.به اقداماتی که در اث آخر حالت در  این در

 هر STAR محدود برای اید داده انجام شما که را آنچه ، است چنین اگر(. پروژه یا شما برای) ندارد موفق خروجی به نیازی 
 )دیدش موفق ای اندازه چه تا ، آیا که کنید گزارش را نتیجه و) کنید ذکر پروژه این برای احتمالی منفی پیامدهای کردن
 ابتدای در کنید می استفاده 3 یا 2 پروژه از ذکر شده  مثال برای اگر . شود می ناشی 1 پروژه از واقعی های مثال ترجیحاً: توجه

 .کنید ذکر STAR توضیحات

 

 بزنید عالمت را KCI (es) مربوطه داخل مربع جعبه
ذکر شده ( های مثال)که مرتبط با مثال  را( KCI) کلیدی شایستگی های شاخص کنار( های) کادر لطفاً ، صالحیت هر برای

ها مالکی برای تشخیص صالحیت شما است؛ پیشنهاد می گردد آن ها را در  KCI. از آن جایی که این تیک بزنید را است
 باشید.ذهن داشته زمانی که به دنبال مثال برای شایستگی خودتان هستید در 
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 ( A, B برای سطوح  فقط) پروژه سند گزارش
 طراحی و ساختار

 بنابراین. نکنید اعمال ساختار این در تغییری هیچ که خواهیم می شما از ما. است برخوردار مشخصی ساختار از پروژه گزارش

 .شوند پر باید ها پاراگراف همه. نکنید حذف را پاراگراف هیچ لطفا

 2ی باشد ودر صورتی که در مواردی از پروژه ی ارائه شده در خالصه گزارش اجرای 1گزارش پروژه باید مربوط به پروژه ی 

 استفاده می شود باید به صراحت مشخص گردد. 3یا 

صورتی که داوطلب دریافت گواهینامه در حوزه ی طرح و یا سبد پروژه هستید؛ کلیه موارد بر اساس طرح یا سبد پروژه ی در )

 شود( مدنظر تکمیل

 .است فصل 3کلی گزارش شامل  ساختار

 

 اندازه

 با مشخصات زیر: است سندی ،پروژه زارشگ

  فونتB Zar 11  برای متن گزارش 

  فونتB Zar 11 (bold)  برای تیتر ها 

  1فاصله ی بین خطوط 

  سانتیمتری برای هر طرف صفحه 2ی حاشیه 

  صفحه  25حداکثر تعداد صفحات گزارشA4  می باشد 

  صفحه  15حداکثر تعداد صفحات پیوستA4  می باشد 

 صفحات اصلی گزارش و صفحات پیوست به تفکیک شماره گذاری گردد 

 

 ارشنگ
 گزارشی خوانا بنویسید: کنید سعی

 . بسازید را طوالنی نه و کامل تجمال. بنویسید مناسب و واضح فارسی زبان به •

 می استفاده شما شرکت در مکرر بطور که است خاصی اصطالحات شامل این. نکنید استفاده زیاد خیلی فنی اصطالحات از •

 استفاده کلی بطور پروژه که مدیریت مفاهیم و اصطالحات البته. نباشند آشنا ها ارزیاب برای موارد این است ممکن زیرا ، شود

 .کند نمی ایجاد مشکلی استفاده می شود( ICB4اصطالحاتی که در مبانی شایستگی فردی  مثال عنوان به) شود می

 ،( شما پروژه نام مثال عنوان به) موارد این از استفاده برای لزوم صورت در. کنید محدود امکان حد تا را اختصارات تعداد •

 . دهید توضیح را آنها مورد اولین در لطفاً
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 ، ، ذکر کنید. مثالً خودشان نام به نه و ، آن اطراف یا پروژه در خود عملکرد یا نقش به توجه با را افراد همه ارشگز طول در •

 "مرادی آقای" نه ، "بخش طراحی رئیس" یا "پروژه مجری". کنید ذکر

 نوشته شود. STARکلیه قسمت های گزارش با فرمت  •

 از مواردی یا "پروژه مدیر" عنوان به به صورت شخص ثالث نه) اشاره کنید "من" عنوان به خودتان به گزارش این در :توجه

 ارزیاب ها می گردد. سردرگمی باعث امر این زیرا ، دست این

 

 عمومی مشخصات

 عمومی خود و پروژه را تکمیل نمایید.  مشخصاتاز شما می خواهیم جدول مربوط به 

 متفاوت مرتبط تصویر یک یا تیم ، پروژه آرم ،( پروژه نتیجه) خود محصول از تصویر برایاز فضای پایین این صفحه می توانید 

 .استفاده کنید

 

 پروژه پیشینه | 1 فصل

 .باشد شما پروژه به مربوط باید اطالعات تمام. دهد می کننده ارزیابی به را پروژه به مربوط پیشین اطالعات 1 فصل

 می تکرار ، اید آورده نیز پروژه این مورد در اجرایی گزارش خالصه در هک را پروژه اهداف به مربوط اطالعات شما 1 بند در

 مشتری) استراتژی با متناسب شما نتایج پروژه ی که دهید توضیح تا دهید می گسترش اضافی اطالعات با را کار این شما. کنید

 طرفهای سایر استراتژیرای پروژه با بوده است. باید توضیح دهید که چگونه استراتژی سازمان خود را برای اج ،(اجرایی /

 (.کنید مراجعه  "راهبرد" 1.3.4، شایستگی ICB4 )به  .هم راستا نموده اید و نقش شما در این زمینه چه بوده است درگیر

 آورده پروژه این مورد در اجرایی خالصه گزارش در قبالً که را نظر مورد نتایج به مربوط اطالعات توانید می شما 2 بند در

محدوده ی پروژه ی شما چگونه  که دهید توضیح تا دهید می گسترش اضافی اطالعات با را کار این شما. کنید تکرار ، اید

 محصول تجزیه ساختار) محصول تجزیهبرای این کار می توانید از توضیح . تعریف شده است و برای آن چگونه به توافق رسیدید

 مراجعه  "محدوده" 3.4.4، شایستگی ICB4 )به استفاده کنید.  خود پروژه ساختار رد آنها از شما استفاده نحوه و( کار یا

  (.کنید

 های پروژه سایر به توجه با یایا طرح و  و برنامه یک در احتماالً ، را خود پروژه موقعیت پروژه از صحیح درک برای 3 بند در

در  شما مدیریت یا پروژه بهتر از درک برای که مواردی فقط ، شود ذکر روابط همه نیست الزم. کنید می توصیف ، سازمانتان

 ؛ ذکر شود.هستند مرتبط پروژه

 به مربوط رسمی غیر منابع روی شما اینجا در. دهید می شرح را پروژه پیرامون محیط تأثیرگذاریعالقه و  ،قدرت 4 بند در

، ICB4 )به (. اید کرده مشخص خود اجرایی صهخال گزارش در را رسمی موارد قبالً) کنید می تمرکز تأثیرگذاری و قدرت

  (.کنید مراجعه  "قدرت و عالقه" 4.3.4شایستگی 
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 نتایج تحویل و پروژه روزانه مدیریت مسئولیت من" مثال عنوان به) کنید می بیان را خود وظایف از مختصری شرح 5 بند در

 گزارش ، تیم اعضای مدیریت ، ریزی برنامه مانند ، لزوم صورت در را خاص مسئولیتهای و وظایف(. "داشتم عهده بر را پروژه

 .کنید اضافه غیره و

خارج از  کارمندان استخدام ، خود تیم اعضای انتخاب به قادر مثال برای) کنید اشاره نیز خود اختیارات به ، موارد این بر عالوه

نه موارد رسمی  کنید توصیف را خود واقعی قدرتهای لطفاً. (بودم آنها تهیه و ها هزینه تأیید ، مواد خرید/  دادن سفارش ،سازمان

 را.

 .کنید می بیان اند شده مدیریت شما توسط که را افراد و بخش هایی  6 بند در

 در که( کنندگان آزمایش ، سازندگان ، طراحان مثال عنوان به( )مختلف گروههای) مختلف متخصصان به شما اول جدول در

 .مورد از مهمترین ها را ذکر کنید 12تا  10حداکثر  کنید سعی. کنید می اشاره ، اید کرده مدیریت خود پروژه

 آنها نقش تفسیر ازگروه ها وکارشناسانی که خارج از تیم شما بوده اند و آن ها را مدیرت کرده اید را نام ببرید.  دوم جدول در

 را شخصی هیچ ،خود پروژه های تیم از خارج در اگر. ردازیدبپ آنتفسیل به  به توانید می 2 فصل در. کنید خودداری اینجا در

 (.نکنید حذف را آن اما) بگذارید خالی را جدول این لطفاً ، نکردید مدیریت

 .دهید نشان سازمان در را خود موقعیت و کنید رسم خود را سازمانی نمودار 7 بند در

 توانید آن را به پیوست منتقل کنید.اگر نمودار سازمانی بیشتر از نصف صفحه فضا نیاز دارد می  

 

 پروژه این در شما های چالش | 2 فصل

 فعالیت نیز اینجا در. دهید می شرح را پروژه این پیچیدگی بر تسلط نحوه و پروژه مدیریت نحوه شایستگی هر برای فصل این در

 . دهید می شرح STAR قالب در را خود های

 از شما مدیریت مورد در 5 گروه. هستند پروژه آغاز مرحله مورد در 3 و 2 ، 1 های گروه. است شده تقسیم گروه 7 به 2 فصل

شرح موارد در گروه های . است پروژه طول در( دیگر موارد و محدوده ، بودجه ، زمان ، ریزی برنامه) فنی های شایستگی

 .دباشن مربوط پروژه کل طول دربه موقعیت هایی  است ممکن STARباقیمانده در قالب 

 فصل تا. کنید توصیف( دیگر شخص یا) شما اقدامات مورد در داوری گونه هیچ بدون و طرفانه بی را خود اقدامات لطفاً: نکته

 .کرد نخواهید بیان پروژه این در خود عملکرد مورد در را خود دیدگاه و نظر شما 3

 . کنید استفاده مجدداً ، خود آورده اید توصیف در ارزیابی در خود که STARمثال های  از توانید می ، لزوم صورت در: نکته

 میسر است. 5نکنید ولی این امر در گروه  ذکر غیره و دامنه ، بودجه ، ریزی برنامه در را تغییراتی ، 3 گروه در بنابراین: نکته

 نیستید خود 1 پروژه از( "مذاکره" مثال عنوان به) شایستگی چند یا یک برای  STAR مثالارائه ی یک  به قادر شما اگر: نکته

ی که مثال های خود صورت در لطفاً(. . کرده اید ذکر خود مرجع سند در که همانطور) هستید 3 یا 2 پروژه از ای نمونه به مجاز ،

 می آورید در ابتدای مثال ذکر کنید. 3یا 2را از پروژه های 
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 ICB4 در است ممکن. کنند می تمرکز  ICB4 مهارت کی از آنها از یک هر که شود می تقسیم پاراگرافهایی در گروه هر

 خواهید پیدا بخش زیر هر برای مختصری توضیحات زیر در. کنید پیدا مهارتها این همه درباره اساسی توضیحی و اطالعات

 .کرد

 پروژه چرا | 1 گروه

  کنید می توصیفهر یک از شایستگی های بند های مختلف را شما اینجا در

  "تغییر و تحول " 13.5.4با شایستگی مرتبط  1.1 بند

 های فناوری یا محصوالت ، ها سیستم و( پروژه/  مشتری مدیر) اولیه فرآیند در تغییر به منجر چگونه شما نظر مورد پروژه نتایج

 است؟توسط شما تأمین شده  تغییرات این( تحقق یا تهیه) از سهمی چه و شده مرتبط

  "حاکمیت، ساختارها و فرآیندها  " 2.3.4مرتبط با شایستگی  2.1 بند

پروژه ی شما چه تأثیری از محیط سازمانی که در آن پروژه اجرا می شود گرفته است و چه ارتباطی بین این دو  که دهید نشان

 ایپیامده کدام و. اید کرده استفاده و تنظیم خود سازمانی اهداف به دستیابی برای را پروژه مدیریت شما چگونهبوده است و 

 .است داشته نتایج تحقق و پروژه مدیریت برای( منفی مثبت)

 "انطباق، استانداردها و مقررات  " 3.3.4مرتبط با شایستگی  3.1 بند

 ، مشتری با قرارداد مثال عنوان به را بیان کنید. پروژه در مقررات سایر و قانونی های جنبه به توجه با شما مشارکت و ها فعالیت

 .کنندگان تأمین و همکاری طرفین

 پروژه در شما رویکرد | 2 گروه

 " الزامات، اهداف و منافع " 2.5.4مرتبط با شایستگی  1.2بند 

و  ارزیابی را اینها چگونه ، در پروژه داشته اند هایی خواسته چه( کاربران مانند ، ثالث اشخاص و) پروژه مشتری، اجرایی مدیر

 .اید کرده برخورد آنها با چگونه و اید کرده اولویت بندی

 "طرح ریزی پروژه  " 1.5.4مرتبط با شایستگی  2.2بند 

 دهی وزن و تعیین چگونگی، از نظر ذینفعان مختلف چه بوده و  پروژه موفقیت ارزیابی برای استفاده مورد معیارهای مهمترین

 . است بوده چگونه پروژه در شما رویکرد/  طراح ریزی بر آنها تأثیر همچنین و آنها

 استفاده چگونگی و آنهادهی  وزن و تعیین چگونگی ، گذارد می تأثیر پروژه موفقیت در که عواملی مهمترین از شما برآورد

 .چیست پروژه طراحی در آنها از

 "کیفیت  " 6.5.4مرتبط با شایستگی  3.2بند 

 .اید کرده تضمین را پروژه نتایج همچنین و پروژه فرایند کیفیت چگونه

 دهی شما در پروژه زمانسا | 3 گروه

 "سازمان و اطالعات  " 5.5.4مرتبط با شایستگی  1.3بند 
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 ... گرفتید. و( اعضا) تیم های شایستگی و ها نقش ، مستندسازی و ارتباطی ساختارهای چه تصمیماتی در خصوص

 " منابع " 8.5.4مرتبط با شایستگی  2.3بند 

 آن تشریح کنید. مدیریت و یصتخص ، منابع ریزی برنامه در خود را فعالیتهای

 " زمان " 4.5.4مرتبط با شایستگی  3.3بند 

 چه بوده است. ،زمان های کلیدی پروژه وکلی  زمان تعیین هنگام شما انتخابهای و تأثیر ، اقدامات

 " مالی " 7.5.4مرتبط با شایستگی  4.3بند 

 در یرویکرد احتیاطی و ... چه بوده و چه ذخایر و بندی هبودج، اولیه برآورد در شما های انتخاب و تأثیرگذاری ، اقدامات

 داشته اید.  بودجه گزارش و کنترل

 پروژه در تدارکات و تعامالت | 4 گروه

 " تدارکات " 9.5.4مرتبط با شایستگی  1.4بند 

 ه چگونه بوده است.پروژ طول در مختلف طرفهای قرارداد عقد و تهیه در شما مشارکت و ها فعالیت

 " مذاکره " 9.4.4مرتبط با شایستگی  2.4بند 

 تهیه با چنین هم و داخل سازمان هم و داخل پروژه هم ، مذاکره های موقعیت در آن نتایج و استراتژی خود از هایی نمونه

 بیان کنید.را  ها مشتری یا/  و کنندگان

 " کاردانی " 8.4.4مرتبط با شایستگی  3.4بند 

 چه بوده است و چه نتایجی را به دنبال است.  حل راه افتنی و مشکالت حل در شما  رویکرد

 کنترل و ریسک مدیریت | 5 گروه

 "نتیجه محوری  " 10.4.4مرتبط با شایستگی  1.5بند 

 .کنید مشخص پروژه نتایج تحقق برای را خود( های) تیم تمرکز نحوه ، مثال یک( حداقل) ارائه با لطفاً

 " برنامه و کنترل " 10.5.4مرتبط با شایستگی  2.5بند 

  دادید؟ ترتیب را دهی گزارش و کنترل مراحل چگونه ؟توضیح دهید که چگونه پروژه را شروع کرده اید

 پیش مشکالت از نمونه چند یا یک ، امکان صورت در. تغییرات را مدیریت کردید چگونه که دهید توضیح خالصه طور به

 مربوط تغییر مورد در نیز را خود اقدامات از نمونه چند یا یک ، امکان صورت در. نیدک بیان را موارد این با برخورد نحوه و آمده

 .کنید بیان ، اید کرده گزارش اجرایی گزارش در خالصه که انحرافاتی یا تغییر درخواستهای از یکی به

 نتیجه تحویل ، ارزیابی ، پروژه تکمیل گزارش تهیه مثالً) پروژه شدن بسته به مربوط های رویه سازماندهی چگونگی ، سرانجام

 .دهید شرح را( پیگیری اقدامات احتماالً و

 " ریسک ها و فرصت ها " 11.5.4مرتبط با شایستگی  3.5بند 
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 ،( ها) تیم چگونه اینکه وچه بوده ( کنترل و ثبت ، کاهش ، تحلیل و تجزیه ، شناسایی) ریسک مدیریت مورد در شما رویکرد

 یک( حداقل) و خطر از نمونه یک( حداقل) اید؟ کرده درگیر امر این در را ثالث اشخاص و دگانکنن مصرف ، پروژه مجری

 .دهید ارائه را موارد این مدیریت نحوه و اید کرده شناسایی که را فرصتی

 قبالً شما زمانسا آنچه از جدا ،و سالمت زیست محیط مرتبط با حفظ  مدیریت نحوه از نمونه چند یا یک ، امکان صورت در

 .کنید بیان بود، کرده تنظیم

 " تعارض و بحران " 7.4.4مرتبط با شایستگی  4.5بند 

 پروژه این در: کنید بیان را درگیری یک از مشخص مثال یک. کنید مقابله ها درگیری با دهید می ترجیح چگونه که دهید نشان

 دادید؟ انجام را اقدامات از یک کدام

 ذینفعان و ارتباطات | 6 گروه

 " ارتباطات فردی " 3.4.4مرتبط با شایستگی  1.6بند 

 کرده بازی مختلف ذینفعان ارتباط با در نقشی چه پروژه مدیر عنوان به شما تاکنون کنید بیان مثال یک( حداقل) از استفاده با

 .چگونه با ایشان ارتباط برقرار می کردید و اید

 " ذینفعان " 12.5.4مرتبط با شایستگی  2.6بند 

 ارتباطات استراتژی شما چگونه و. کنید بیان ، اید کرده درگیر پروژه در را ذینفعان چگونه اینکه از مثال یک( حداقل) ذکر اب

 کردید. سازی پیاده و ترسیم را با ذینفعان

 "فرهنگ و ارزش ها  " 5.3.4مرتبط با شایستگی  3.6بند 

 و احترام چگونه و اید کرده برخورد فرهنگی اختالففرهنگ و نههرگو با شما چگونه که بگویید مثال یک( حداقل) ذکر با

 . اید داده نشان را خود همدلی

 شما تیم و رهبری | 7 گروه

 "درستی و تعهد شخصی " 2.4.4مرتبط با شایستگی  1.7بند 

 در مثالً) ذینفعان با القیاخ های جنبه مورد در لطفاً. یدبخشید بهبود خود پروژه اطمینان را در و اعتماد چگونه که کنید توصیف

 .دهید شرح است داده رخ پروژه طول در که را اخالقی معضل یک. کنید بحث( شروع هنگام

 "رهبری " 5.4.4مرتبط با شایستگی  2.7بند 

(. مثال ارائه با) دهید توضیح اساسی های چالش/  مشکالت طول در خود را عملکرد نحوه و پروژه مدیریت و نظارت نحوه

  کنید تنظیم را خود مدیریت روش مجبورید که جایی آن از نمونه یک و کنید مشخص را خود نظر مورد رهبری شیوه همچنین

 ذکر نمایید.

 "کار تیمی " 6.4.4مرتبط با شایستگی  3.7بند 

 بیان کنید. خود تیم اعضای مدیریت نحوه از مثال یک حداقل
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 "روابط و تعامل " 4.4.4مرتبط با شایستگی  4.7بند 

تعامل را در تیم  وروابط  چگونه و اید کرده درگیر مشتری اهداف در را خود تیم چگونه که بگویید مثال یک( حداقل) ذکر با

 توسعه دادید.

 

 پروژه این در شما عملکرد مورد در نگاهی به گذشته 3 فصل

 چیز خوب پیش رفت؟ چه 1 بند

 STARبرای بیان موارد از روش  بودید؛ بیان کنید. راضی پروژه این در دخو عملکرد از آن در که جنبه هایی از را خود ارزیابی

 (.کنید مراجعه  "خویش اندیشی و مدیریت خویش" 1.4.4، شایستگی ICB4 )به . استفاده کنید

 نرفت؟ پیش خوبیآن  به چیزی چه 2 بند

برای بیان موارد از روش  نبودید؛ بیان کنید. راضی پروژه این در خود عملکرد از آن در که جنبه هایی چند از را خود ارزیابی

STAR به . استفاده کنید( ICB4 کنید مراجعه  "خویش اندیشی و مدیریت خویش" 1.4.4، شایستگی.) 

 درگیر طرفهای سایر و پروژه مجری ارزیابی 3 بند

 بوده موفق پروژه یک این که ندک می فکر او آیا چگونه ارزیابی می کنند. ه ) و در صورت نیاز ذینفعان( شما رامجری پروژ

و در صورتی که ایشان از  اید؟ کرده مدیریت را خود نقش پروژه مدیر عنوان به چگونه شما که دارد رضایت او آیا و است

 پروژه راضی نبودند دلیل آن را بیان کنید.

 پروژه این در خودتان عملکرد مورد در نظر نهایی شما 4 بند

د خود را ارزیابی کنید. بیان کنید که از این پروژه چه یاد گرفته اید و پس از این پروژه چه کارهای با نگاهی به گذشته، عملکر

 متفاوتی انجام می دهید. 

 

 

 

 مصاحبه و ها با آرزوی موفقیت برای شما در نوشتن گزارش


