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 ای مدیریت پروژههمکاری در جهت اخذ مدارک حرفه

 

پروژه می باشند ، به صورت چشمگیری در  مدیریت رشد روزافزون سازمانهایی که به دنبال یافتن افراد ماهر و دارای گواهینامه حرفه ای

ترین گواهینامه های  صادر می شود به عنوان مهم IPMAو  PMIمعموال توسط دو موسسه که این گواهینامه ها  می باشدحال افزایش 

مدیریت  دریافت چنین مدارکی ثابت می کند که شما ضمن درا بودن تجربه کافی و عملی در مدیریت پروژه در سراسر دنیا شناخته می شود.

رعایت کرده و به طور ثابت متعهدبه فراگیری و یادگیری  استانداردهای اخالقی مدیریت پروژه را پروژه و آموزش های فراگرفته شده،

پروژه  باشید. بسیاری از سازمانها به درک واقعی گواهینامه های حرفه ای مدیریت پروژه جهت مدیران کاربردی منظم مدیریت پروژه می

مشکل و  زیادی دارند معموال برای آندسته از سازمانهایی که فعالیت های اجراییاما روند رسیدن به چنین مدارکی   .خود پی برده اند

 .پیچیده می باشد

این آمادگی را دارد تا به منظور راهنمایی در جهت  TenStep شرکت

ارزیابی های اولیه ، برنامه های جامع آموزشی، تعیین  فرآیندهای ثبت نام،

شاوره منظم به آندسته از مدرک ، م زمان مناسب آزمون و اخد نهایی

دارند و یا معاونت  مدیران پروژه ای که قصد دریافت چنین مدرکی را

دریافت  های توسعه منابع انسانی، سیستم ها و روشها و یا آموزش که

چنین مدرکی را برای تعدادی از مدیران پروژه خود در نظر گرفته اند، ارائه 

 .دهد

 

  :بوداین خدمات شامل موارد ذیل خواهد 

 که می بایست به عنوان تجربیات و  مشاوره در جهت ثبت نام آنالین و کمک در جهت ثبت و صحه گذاری آندسته از اسنادی

 .بارائه گردد آموزش های فراگرفته شده رسمی توسط متقاضی

 اطالع رسانی در نحوه تایید اطالعات مربوط به قبولی سوابق مدارک مورد نیاز 

  مرتبط با آزمون متقاضیان در مورد مکان های مورد تایید جهت برگزاری و تاریخ هایاطالع رسانی به 
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 اطالعاتی و سواالت تخصصی، و کلیه بسته  برگزاری دوره های آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه، دسترسی به بانک های

 (.. جزوات و های کمک آموزشی )فلش کارت ها، کتابها،

  سازی شده منظم و ادواری تا قبل از برگزاری آزمون نهاییبرگزاری آزمون های شبیه 

 صورت گروهی خواهان شرکت در آزمون می  تشکیل تیمهای داخلی، برنامه ریزی و مشاوره هفتگی به آندسته از افرادی که به

 باشند

 اطالع رسانی مناسب به آندسته از افرادی که در امتحان قبول شده اند 

  در امتحان حد نصاب نمرات مورد نیاز را  منظم به آندسته از افرادی که موفق نشده اند در نوبت اولبرنامه ریزی و مشاوره های

 کسب نمایند

 

 .باالیی می باشد روند ثبت درخواست متقاضیان و روند برگزاری امتحان به مراتب پیچیده و دارای دقت

 

برنامه فوق بر طرف نموده و آمار باالی قبولی  ت هدفمند کردنمی تواند کلیه موانع و مشکالت سازمان شما را درجه TenStep شرکت

 .شما را تضمین نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


