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مدیریت پروژه آمریکا  ای موسسهرایط جدید نحوه تمدید مدارک حرفهش

(PMI)  3560دسامبر  6پس از: 

 

رایط نگهداری از بر اساس شبایست ...(، می و PMP، PgMP، PfMP)مانند انداخذ نمودهرا  PMIای موسسه که مدارک حرفهافرادی 

با توجه نیاز نام دارد را  PDUکه  PMIمدرک یک سری امتیاز آموزشی مورد تایید  ، در مدت سه سال پس از اخذ هرمدارک این موسسه

 PMI’s Continuingبرنامه  ،PMIنام این الزامات در موسسه  د.نو به این موسسه گزارش ده نمایند آموزشی هر مدرک اخذ

Certification Requirements (CCR)  پردازیم.الزامات مینام دارد که در ادامه به تشریح شرایط جدید این 

 عبارتند از: CCRاز برنامه  PMIف موسسه ااهد

 یادگیری مستمر و رشد افراد دارای مدرک 

 پروژهای برای حصول اطمینان از ایجاد ارتباط ما بین فعاالن حوزه مدیریت ایجاد یک فضای توسعه 

 های یادگیریبه اشتراک گذاشتن فرصت 

 ای مدیریت پروژهسعهوای و تهای حرفهآوری و ثبت فعالیتایجاد یک مکانیزم مشخص جهت جمع 

 پایدار برای اعتبار موسسه  هارزش آفرینی و توسعPMI 

 

 :CCRالزامات 

 کسب نمایند: (PDU)طریق امتیازات آموزشی مورد نیاز  دو توانند بهمی PMIای موسسه طور کلی افراد دارای مدارک حرفه به

 از طریق آموزش و یادگیری:  .1

 شوند.بری و مدیریت کسب و کار افراد می، رههای فنیبه توسعه مهارت ز طریق آموزش منجرهای یادگیری که افرصت

 ای در زمینه مدیریت پروژه: های حرفهاز طریق فعالیت .2

بتوانند دانش و مهارت خود را با دیگران به اشتراک  ،PMIای موسسه افراد دارای مدارک حرفهشوند هایی که باعث میفعالیت

 بگذارند و به توسعه یادگیری کمک کنند.
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 این الزامات به طور خالصه در جدول ذیل آورده شده است: باشد.متفاوت می PMIیک از مدارک  برای هر CCR الزامات

 1جدول شماره 

 نام مدرک
های مورد PDUتعداد کل 

 نیاز
مورد نیاز از طریق  PDUاخذ 

 )حداقل( آموزش
 مورد نیاز از طریق PDUاخذ 

 )حداکثر(* ایهای حرفهفعالیت

PMP 06 53 23 

PgMP 06 53 23 

PfMP 06 53 23 

PMI-PBA 06 53 23 

PMI-ACP 56 11 12 

PMI-RMP 56 11 12 

PMI-SP 56 11 12 

 .ای مدیریت پروژه اخذ نمودهای حرفهتوان از طریق انجام فعالیتآموزشی که میامتیازهای  * حداکثر

 

 ها از طریق آموزش و یادگیری:(PDUاخذ امتیازهای آموزشی ) برای PMIالزامات 

عالوه بر داشتن  ،ند جهت مدیریت پروژه موفقیت آمیزکندر حوزه مدیریت پروژه فعالیت می نتایج مطالعات حاکی از این است که افرادی که

 این سه سطح از مهارت را PMIموسسه  کسب و کار نیز نیازمند هسستند. ، مدیریت استراتژیک وهای رهبریهای فنی به مهارتمهارت

 د:باشها به شرح ذیل میتوصیف این مهارت گذاری نموده است.نام  PMI (PMI Talent Triangle) مثلث استعداد

 

 

 دانش، مهارت و رفتارهای مرتبط  پروژه:های فنی مدیریت مهارت

 با مدیریت پروژه، طرح و پرتفولیو
 

 دانش، مهارت و رفتارهای مرتبط با رهبری که  های رهبری:مهارت

 کند.سب وکار را برای سازمان تسهیل میدستیابی به اهداف ک
 

 دانش و تخصصی در صنعت  کار: مدیریت استراتژیک و کسب و

های سازمان کارایی و اثربخشی فعالیت ث بهبودیا سازمان که باع
 شود.می

خود اجباری  CCRآموزش و یادگیری این سه سطح از مهارت را در برنامه  PMI جهان تغییر کرده است، لذا موسسه محیط کسب و کار در

 دهند.توجه به تغییرات محیطی توسعه می ای خود را باصل نماید که دارندگان مدارک حرفهنموده تا اطمینان حا

کسب نموده  هاسطح از مهارتسه یک از این  هر امتیازهایی را در حداقلبایست از طریق آموزش و یادگیری ای میدارندگان مدارک حرفه

کسب نمایند و در این زمینه های مورد نیاز خود را PDUتوانند از طریق آموزش کل )البته می تا بتوانند اعتبار مدارک خود را تمدید نمایند.

 محدودیتی وجود ندارد.(
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 آورده شده است: PMIای ارک حرفهمد یک از سه سطح از مهارت و به تفکیک هر در جدول ذیل الزامات آموزشی مورد نیاز برای هر

 2جدول شماره 

 :اخذ گردد PMIبر اساس مثلث استعداد  بایستهای آموزشی مورد نیاز که میPDU حداقل

 مدرک نام
PDU  مورد

نیاز در سطح 
 فنی

PDU  مورد نیاز
 در سطح رهبری

PDU  مورد نیاز در سطح
مدیریت استراتژیک و 

 کار کسب و

PDU های باقیمانده
توان در هر میکه 

 سه سطح اخذ نمود

مجموع حداقل 
PDU  های

 مورد نیاز

PMP 1 1 1 11 53 

PgMP 1 1 1 11 53 

PfMP 1 1 1 11 53 

PMI-PBA 1 1 1 11 53 

PMI-ACP 4 4 4 0 11 

PMI-RMP 4 4 4 0 11 

PMI-SP 4 4 4 0 11 

 

 ای در زمینه مدیریت پروژه:های حرفهامتیازهای آموزشی از طریق فعالیتبرای اخذ  PMIالزامات 

تعریف نموده است که فعالیت  PDU دیگری را برای اخذ روش PMIردید عالوه بر آموزش و یادگیری، موسسه طور که قبالً ذکر گهمان

تعیین کرده است.  سقف امتیازها از این طریق PDUبرای اخذ  PMIدر زمینه مدیریت پروژه نام دارد. نکته قابل توجه این است که موسسه 

خود را از این  های مورد نیاز مدارکPDUتوانند کل رخالف روش آموزش و یادگیری، نمیای بدیگر افراد دارندگان مدارک حرفه به عبارت

ای های حرفهیک از مدارک از طریق فعالیت های مورد نیاز برای هر PDUاخذ ، سقف امتیاز1در جدول شماره  طریق کسب نمایند.

 های ذیل آورده شده است:بهتر، خالصه مطالب مطروحه در شکلبرای درک  مدیریت پروژه آورده شده است.
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های حرفه مدیریت پروژه اشاره شده از دو طریق آموزش و فعالیت  PDUهای مختلف اخذبه گروه بندیدر ادامه 

 است:

 از طریق آموزش و یادگیری -6

 (Course or Training) های آموزشی به صورت حضوری و یا آنالینشرکت در دوره. 6-6

 
 اسر جهان که عبارتند از:سردر  PMIهای مورد تایید شرکتو یا  PMIهای آموزشی موسسه از طریق شرکت در دوره  PDUکسب

 های مورد تاییدهای آموزشی شرکتشرکت در دوره PMI. این شرکت( هاREP )نام دارند 

 های رویدادهای آموزشی نمایندگیPMI در کشورها(PMI Chapter)  

 المللی موسسه شرکت در سمینارهای بینPMI 

 هایشرکت در دوره E-Learning ه موسسPMI 

 های مورد تایید های آکادمیک در دانشگاهآموزشPMI. این دانشگاه( هاGAC )نام دارند 
  

 یک از موارد فوق، یک  از طریق هر به ازای یک ساعت آموزشPDU گردد.به شرکت کنندگان ارائه می 
  

 (Organization Meetings) و تخصصی ای. شرکت در جلسات حرفه6-3

 
و یا  PMIاین جلسات در طول سال توسط نمایندگان رسمی  نمایند.رصت یادگیری و توسعه را فراهم میای که فحرفهشرکت در جلسات 

 .ها خود میزبان اینگونه جلسات باشندالبته ممکن است برخی از سازمان گردد.های مورد تایید آن برگزار میشرکت
 

  معموالً به یک الی دوPDU شود.محدود می 
 

 (Online or Digital Mediaهای آنالین )در دوره . شرکت6-2

 
 گردد.ژه میهای مدیریت پروتخصصی آنالین که سبب توسعه مهارتهای شرکت نمودن در وبینارها و دوره

 عبارتند از: PMIبرخی از منابع مورد تایید 
 

 ProjectManagement.com  
 

 e-Learning On Demand+  
 

 PMI Registered Education Providers (R.E.P.s)  

 
 گردد.به شرکت کنندگان ارائه می PDUیک ساعت یادگیری، یک  به ازای هر

 

 Read) . مطالعه و خواندن )6-2        

 
 عبارتند از: PMIباشد. برخی از منابع مطالعاتی پیشنهاد شده از سوی می PDUهای دیگر اخذ عه و خواندن یکی از روشمطال
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 PMI’s Store  

 Online books from eReads & Reference, available to PMI members  

 ProjectManagement.com  

 

 گیرد.تعلق می به شرکت کنندگان  PDUبه ازای هر ساعت مطالعه، یک
  

 (Informal Learning) های غیر رسمی.  یادگیری6-0     

 
توان به ازای ساعات می PMIبا ارسال نتایج بحث به موسسه  گردد.ارتباط و بحث با دیگران حاصل می برخی اوقات یادگیری از طریق

 اخذ نمود.PDU  ی بحث و بررسی،صرف شده
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 ای مدیریت پروژههای حرفهام فعالیتاز طریق انج -3

 (Work as a Practitioner) . شاغل بودن در حرفه مدیریت پروژه3-6   
 

الزم به ذکر  استفاده نمایند. PDUتوانند از این گروه اخذ می ،ا موضوع مدارک خود شاغل باشنددارندگان مدرک در زمینه مرتبط بزمانی که 
 باشد:عریف نموده است که به شرح ذیل میمحدودیت ت ،PDUبرای این گروه از اخذ  PMIاست موسسه 

 توان اخذ نمود.می  PDU  1  نهایتاً  PMP،  PgMP، PfMP،PBA -PMI  برای مدارک -

 توان اخذ نمود.می  PDU  4 نهایتاً   ACP-PMI ،RMP-PMI، SP-PMI  برای مدارک -

 

 (Create Content. تهیه محتوای علمی )3-3

 
کسب نمایند. به ازای هر   PDU... توانند از طریق تالیف کتاب و مقاله، طراحی وبالگ و برگزاری وبینار وای میان مدارک حرفهدارندگ

 گردد.ارائه می  PDUف شده برای تهیه محتوای علمی، یکساعت صر
 

 :Presentation. ارائه 3-2
های رسمی در مورد موضوعات مدیریت پروژه و اشتراک گذاردن آن با Presentationتهیه  توانند از طریقای میدارندگان مدارک حرفه

 گردد.ارائه می  PDU، یک  Presentationازای هر ساعت صرف شده برای تهیه کسب نمایند. به PDUدیگران 

 

 . اشتراک گذاری دانش:2 -3
 گذارندت خود را با دیگران به اشتراک میهای دیگر دانش و مهارای که از طریق مربیگری، آموزش و یا روشدارندگان مدارک حرفه

 گردد.ارائه می  PDUدر اشتراک گذاری دانش و مهارت یککسب نمایند. به ازای هر ساعت صرف نمودن  PDU توانندمی
 

 های داوطلبانه:. فعالیت3-0
دریافت  PDUتوانند ، میکنندبانه تالش میانتفاعی به صورت داوطلهای غیرسعه حرفه مدیریت پروژه در سازمانافرادی که جهت تو

 گردد.ارائه می PDUساعت فعالیت داوطلبانه، یک  ازای هرنمایند. در این صورت به 
 

 

که توانسته است به عنوان یکی از  باشدمیهایی از جمله شرکت TenStepدر پایان الزم با ذکر است که شرکت 

های انتخاب گردد. کلیه دوره  1774با کد   REP در ارائه خدمات آموزشی PMIهای مورد تایید موسسه شرکت

های باشد و شرکت کنندگان در تمامی دورهمی( PDU) دارای امتیازهای آموزشی الزم ارائه شده توسط این شرکت

کنندگان همچنین شرکت .فرانسه دریافت خواهند نمود TenStepاز  PDUآموزشی به ازای هر ساعت آموزش، یک 

های آموزشی، توانند اطمینان حاصل نمایند که کلیه متریالمی ،ای مدیریت پروژه این شرکتهای حرفهدر کالس

 هستند. PMIالمللی مورد تایید موسسه ها در سطح استانداردهای بینها و اساتید دورهها، تستتمرین

 
 

 های توانید با کلیه دورهمی TenStepبا مراجعه به سایت شرکت 

 گردد آشنا شوید.که توسط این شرکت برگزار می PMIمورد تایید 

  ها به تفکیک سه سطحهای این دورهPDUالزم به ذکر است 
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 مشخص شده است. کار فنی، رهبری و مدیریت استراتژیک و کسب و 
   

 

 

 


