
 
 

 

 

 

 

 ICB4سطحی  4راهنمای شرکت در سطوح مختلف گواهینامه ی 

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

 

 

 

 نسخه تاریخ اعتبار

 V1.0 1/6/98 تا ... 1/6/98از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ICB4گواهینامه ی چهار سطحی بر اساس استاندارد 

( منتشر شده است؛ استانداردی است جهانی در خصوص شایستگی های IPMA( که توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه )ICBمبانی شایستگی فردی )

لی از اجزای شایستگی در پروژه ها، طرح ها و سبد لیست کاممورد نیاز افراد در مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه ها. این استاندارد از طریق ارائه ی 

 پروژه ها، از توسعه ی شایستگی فردی حمایت می کند.

افراد آن را  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

 کنند، نشان دهنده ی تسلط کامل آن ها در این حوزه های مدیریتی است.به طور کامل درک 

 درج شده است( 1)توضیحات کامل در جدول اعطا می گردد.  Aو  D، C ،B سطح  4گواهینامه های این استاندارد در 

به ی کاری برای شرکت در مراحل اخذ نیاز تجر می باشد؛ هیچگونه پیش ICBکه پایین ترین سطح گواهینامه ی  D در سطح  : Dگواهینامه سطح 

. فرد باید مورد ارزیابی  قرار می گیرد)تستی و تشریحی( شایستگی این استاندارد طی یک آزمون کتبی  27گواهینامه وجود نداشته و صرفاً دانش فرد از 

 درصد دانش شایستگی های این استاندارد را دارا می باشد.  80بتواند نشان دهد که 

سال  3سال اخیر دارای حداقل  6صرفا در حوزه ی پروژه صادر می گردد. در این سطح،  فرد متقاضی باید در  Cگواهینامه ی سطح  : Cسطح گواهینامه 

 مرحله را طی نماید.  5در این سطح متقاضی باید  تجربه ی مدیریت پروژه در یک پروژه ی نسبتاً پیچیده را دارا باشد.

سال اخیر  8در هر سه حوزه ی پروژه، طرح سبد پروژه صادر می گردد. در این سطح،  فرد متقاضی باید در  Bگواهینامه ی سطح  : Bگواهینامه سطح 

 سال تجربه ی مدیریت در یک پروژه، طرح و سبد پروژه ی پیچیده را دارا باشد. 5دارای حداقل 

سال اخیر  12طرح سبد پروژه صادر می گردد. در این سطح،  فرد متقاضی باید در  در هر سه حوزه ی پروژه، Aگواهینامه ی سطح  : Aگواهینامه سطح 

 سال تجربه ی مدیریت در یک پروژه، طرح و سبد پروژه ی بسیارپیچیده را در سطح استراتژیک دارا باشد. 5دارای حداقل 

 درج شده است( 5و 4، 3، 2)توضیحات کامل برای شرایط حداقل تجربه ی الزم برای سطوح مختلف در جداول 

و دستورالعمل توضیحات  "سند  14در صفحه ی  "پیچیدگی پروژه"بخش  ؛) برای آشنایی بیشتر در خصوص نحوه ی تشخیص میزان پیچیدگی پروژه

 مطالعه شود( "اسناد گواهینامهتکمیل 

 

 A, B , Cبرای سطوح  مراحل مختلف صدور گواهینامه

بر اساس فرمت های ارائه شده توسط انجمن مدیریت پروژه ی ایران، متقاضی باید درخواست، رزومه ی کاری، خالصه گزارش اجرایی  در مرحله ی اول

ارزیابی کامل خود را ارائه دهد. بر اساس مدارک ارائه شده توسط متقاضی و سوابق کاری؛ حداقل صالحیت فرد برای شرکت در سطح مورد و خود 

و در صورت پذیرش در این مرحله متقاضی تبدیل به یک داوطلب گردیده و می درخواست و همچنین پیچیدگی الزم پروژه ی مربوطه، ارزیابی شده 

گردد. در غیر این صورت بر اساس تشخیص مرکز صدور گواهینامه، متقاضی باید نسبت به تکمیل اسناد خود اقدام و یا در سطح  2مرحله ی تواند وارد 

 پایین تری درخواست خود را ارائه دهد.

می باشد. در صورت قبولی در  داوطلب بایستی در آزمون کتبی شرکت نماید. این آزمون شامل سواالت تشریحی و نمونه ی موردی در مرحله ی دوم

برای آزمون، داوطلب می تواند به مرحله ی بعدی ورود نماید و در صورت عدم قبولی می تواند مجدداً در آزمون بعدی شرکت کند.)این مرحله صرفا 

 الزامی نیست( Aبوده و برای سطح  B,Cسطوح 



 
اس فرمت ارائه شده توسط انجمن مدیریت پروژه ی ایران تهیه و ارائه دهد. گزارش داوطلب بایستی گزارش کاملی از پروژه ی خود بر اس در مرحله سوم

ارزیاب بررسی گردیده و در صورتی که از حداقل شرایط الزم  برخوردار باشد داوطلب می تواند وارد مرحله ی بعدی گردد. در غیر  2ارائه شده توسط 

رش به داوطلب ارائه می گردد و پس از تکمیل موارد؛ گزارش مجدداً مورد ارزیابی قرار می این صورت پیشنهاداتی از طرف ارزیابان جهت تکمیل گزا

 الزامی نیست( Cبوده و برای سطح  B,Aگیرد. )این مرحله صرفا برای سطوح 

شده توسط داوطلب )خود ارزیاب مصاحبه می شود. در مصاحبه موارد ارائه شده در گزارش وسایر مستندات ارائه  2داوطلب توسط   در مرحله چهارم

می گیرد. در ارزیابی، رزومه و ...( مورد راستی آزمایی قرار گرفته و با سواالت تکمیلی، اثبات شایستگی فرد جهت اخذ گواهینامه مورد ارزیابی قرار 

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

توسط ارزیابان در مراحل مختلف مورد بررسی قرارگرفته و در صورتی که داوطلب در مجموع مراحل مختلف نتایج و نظرات ارائه شده  در مرحله پنجم

در سطح مورد درخواست برخوردار است؛ گواهینامه ی مربوطه برای وی صادر  ICBدرصد شایستگی های استاندارد  80نشان داده باشد که حداقل از 

 شنهادات الزم توسط مرکز صدور گواهینامه به داوطلب ارائه می گردد.گردد. در غیر این صورت بازخورد و پیمی

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

 

  پذیرد ماه از زمان ارائه ی درخواست انجام  18متقاضی/ داوطلب باید به نحوی برنامه ریزی نماید که کل پروسه ی اخذ گواهینامه حداکثر : 1نکته

 درج شده است( 7)زمانبندی مراحل مختلف در جدول شماره  در غیر این صورت کل پروسه ی مربوطه باید از ابتدا شروع شود.

  درصورتی که داوطلب در هر یک از مراحل قابل تکرار )آزمون ، گزارش و مصاحبه( از نظر مرکز صدور گواهینامه فاقد شایستگی الزم : 2نکته

 فقت مرکز صدور گواهینامه، امکان تکرار مرحله )فقط یک بار( با پرداخت هزینه ی مجدد آن مرحله قابل انجام است.باشد در صورت موا

  در صورتی که متقاضی/ داوطلب، به تصمیم اخذ شده توسط مرکز صدور گواهینامه در رابطه با هر یک از مراحل صدور گواهینامه ی خود : 3نکته

روز پس از دریافت نظر مرکز صدور گواهینامه به صورت کتبی به ایشان ارائه دهد تا در کمیته ی  30ود را حداکثر اعتراض دارد؛ باید اعتراض خ

 استیناف مورد بررسی قرارگیرد. در غیر این صورت متقاضی/ داوطلب حق اعتراض را بعد موعد یاد شده از خود صلب می نماید.

 

   مراحل تمدید گواهینامه

پس از تاریخ انقضای گواهینامه ماه  6حداکثر  سال می باشد. لذا دارنده ی گواهینامه موظف است ظرف مدت 5سطحی صرفاً  4های اعتبار گواهینامه 

 سال افزایش پیدا کند( درخواست تجدید گواهینامه نماید.  1)در صورت ارائه ی توضیحات منطقی و تأیید مرکز صدور گواهینامه این مدت می تواند به 

 قید گردیده است(  8مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه در جدول ی )معیارها

ارزیاب مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر در رابطه با نتیجه تردید وجود داشته  1توسط  1مدارک ارائه شده توسط داوطلب تمدید گواهینامه در مرحله 

 ن مرحله ارزیاب ها می توانند با معرف ها تماس بگیرند تا ارزیابی را کامل نمایند.ر اید ارزیاب انجام می شود. 2مصاحبه با داوطلب توسط باشد، آنگاه 

 قید گردیده است( 9)مراحل تمدید گواهینامه در جدول 

 

 

 

 مطالعه شود.( "اسناد گواهینامهتکمیل و دستورالعمل توضیحات سند ")برای آشنایی با فرمت ارائه ی اسناد مختلف 

 



 
 

 

 

 

 

 

 سطحی 4مختلف گواهینامه عناوین  -1جدول 

 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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Dحداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح  -2جدول 

IPMA Level D 

 شایستگی توضیح نقش حوزه

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.

 

 

 

 

 

 Cحداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح  -3جدول 

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 حوزه

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 پیچیده کمک  3حداقل 

 می کند.

پروژه ی نسبتاً  فعالیت در محیط یک

 پیچیده

در  پروژه ی نسبتاً پیچیده مسئول یک 

 سازمان 

 

 



 
 

 

 Bحداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح  -4جدول 

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

 ارشد پروژهمدیر 

سال آن مسئول  3مدیر پروژه در پروژه های پیچیده که حداقل سال تجربه به عنوان  5داقل ح

 رهبری پروژه های پیچیده باشد.

پروژه ی   فعالیت در محیط یک

 پیچیده

 پروژه ی پیچیده مسئول یک 

 در سازمان 

 مدیریت طرح

 مدیر طرح 

سال آن مسئول  3 سال تجربه به عنوان مدیر پروژه در طرح های پیچیده که حداقل 5داقل ح

 رهبری طرج های پیچیده باشد.

طرح   فعالیت در محیط یک

 پیچیده

در  طرح پیچیده مسئول یک 

 سازمان 

مدیریت سبد 

 پروژه

 مدیر سبد پروژه 

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

 های پیچیده باشد. مسئول رهبری سبد پروژه

سبد  فعالیت در محیط یک

 پروژه  پیچیده

 سبد پروژه پیچیده مسئول یک 

 در سازمان 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Aحداقل تجربه ی الزم برای اخذ گواهینامه ی سطح  -5جدول 

IPMA Level A 

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

 شایستگی توضیح نقش حوزه

مدیریت 

 پروژه

 راهبر پروژه       

سال تجربه به عنوان مدیر پروژه با مسئولیت رهبری در پروژه های بسیار  5حداقل 

 سال آن در سطح استراتژیک باشد 3پیچیده که حداقل 

در محیط  سطح استراتژیکفعالیت در یک 

 پروژه ی بسیار پیچیده یک

که تأثیر  بسیار پیچیده مسئول یک پروژه ی

 استراتژیک بر سازمان دارد

مدیریت 

 طرح

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

 پیچیده  در سطح استراتژیک     

 یا                                                              

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

 پیچیده    

 و                                                                 

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

 پیچیده در سطح استراتژیک

در محیط  سطح استراتژیکفعالیت د ریک 

 طرح ی بسیار پیچیده یک

ه که تأثیر بسیار پیچیدمسئول یک طرح ی 

 استراتژیک بر سازمان دارد

مدیریت 

 سبد

 سبد پروژه مدیر ارشد

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

 بسیار پیچیده  در سطح استراتژیک    

 یا                                                                  

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

 بسیار پیچیده    

 و                                                                   

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

 پروژه های بسیار پیچیده در سطح استراتژیک

در محیط  سطح استراتژیکفعالیت د ریک 

 سبد پروژه ی بسیار پیچیده یک

که تأثیر بسیار پیچیده مسئول یک سبد پروژه ی 

 استراتژیک بر سازمان دارد

 



 
 

 

 

 سطحی 4 مراحل مختلف اخذ گواهینامه ی -6جدول 

 IPMAسطح   

  
Level A Level B Level C Level D 

 اقدامات مرحله

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:

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

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.

 

 

 

 



 
 سطحی 4زمانبندی مراحل مختلف اخذ گواهینامه ی  -7جدول 

 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

نظر مرکز صدور اعالم 

 گواهینامه از طریق ایمیل

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  1بازه ی زمانی 

 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 ی 

 گزارش

ماه بعد از  4حداکثر 

 اعالم نتیجه آزمون
  

مرکز صدور  اعالم نظر

گواهینامه و تعیین روز 

 مصاحبه از طریق ایمیل

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از ارائه  2

 2گزارش و حداقل 

هفته قبل از وقت 

 مصاحبه

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از ارائه  2

 2گزارش و حداقل 

هفته قبل از وقت 

 مصاحبه

بعد از نتیجه آزمون و 

هفته قبل از  2حداقل 

 مصاحبه وقت

 

 4مرحله 

 )مصاحبه(

اعالم نظر مرکز صدور 

 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(
 گواهینامهصدور 

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 مصاحبه

تا  1در بازه ی زمانی 

ماه بعد از اعالم  2

 نتیجه آزمون

 

 

 

 

 



 
 

 جهت تمدید گواهینامهمعیارهای مورد نیاز  -8جدول 

 Level A Level B Level C Level D 

تجربه مرتبط با حوزه مورد 

 درخواست داوطلب

 قابل کاربرد نیست ساله 5ماه تجربه ی عملی در طول دوره  30حداقل شواهد 

 قابل کاربرد نیست پیچیدگی

 قابل کاربرد نیست مدیریت دیگران رهبری دیگران

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

 گواهینامه

 

 

 

 

 مراحل ارزیابی جهت تمدید گواهینامه -9جدول 

 همه سطوح اقدام مرحله

1 

 R درخواست

 R رزومه

 R خود ارزیابی کامل

 R شواهد ساختار یافته جهت پیشرفت حرفه ای مستمر

 R معرف ها

 O مصاحبه 2

3 

 R ارزیابی نهایی

 R تصمیم

 R صدور گواهینامه

 R بازخورد

 R بایگانی

 شرح عالئم:

Rالزامی = 
Oانتخابی، در موارد تردید = 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








