آکادمی مدیریت پروژه TenStep

شرایط جدید نحوه تمدید مدارک حرفهای موسسه مدیریت پروژه آمریکا
( )PMIپس از  6دسامبر :3560
افرادی که مدارک حرفهای موسسه  PMIرا اخذ نمودهاند (مانند PfMP ،PgMP ،PMPو  ،)...میبایست بر اساس شرایط نگهداری از
مدارک این موسسه ،در مدت سه سال پس از اخذ هر مدرک یک سری امتیاز آموزشی مورد تایید  PMIکه  PDUنام دارد را با توجه نیاز
آموزشی هر مدرک اخذ نمایند و به این موسسه گزارش دهند .نام این الزامات در موسسه  ،PMIبرنامه

PMI’s Continuing

) Certification Requirements (CCRنام دارد که در ادامه به تشریح شرایط جدید این الزامات میپردازیم.
اهداف موسسه  PMIاز برنامه  CCRعبارتند از:






یادگیری مستمر و رشد افراد دارای مدرک
ایجاد یک فضای توسعهای برای حصول اطمینان از ایجاد ارتباط ما بین فعاالن حوزه مدیریت پروژه
به اشتراک گذاشتن فرصتهای یادگیری
ایجاد یک مکانیزم مشخص جهت جمعآوری و ثبت فعالیتهای حرفهای و توسعهای مدیریت پروژه
ارزش آفرینی و توسعه پایدار برای اعتبار موسسه PMI

الزامات :CCR
به طور کلی افراد دارای مدارک حرفهای موسسه  PMIمیتوانند به دو طریق امتیازات آموزشی مورد نیاز ( )PDUکسب نمایند:
 .1از طریق آموزش و یادگیری:
فرصتهای یادگیری که از طریق آموزش منجر به توسعه مهارتهای فنی ،رهبری و مدیریت کسب و کار افراد میشوند.
 .2از طریق فعالیتهای حرفهای در زمینه مدیریت پروژه:
فعالیتهایی که باعث میشوند افراد دارای مدارک حرفهای موسسه  ،PMIبتوانند دانش و مهارت خود را با دیگران به اشتراک
بگذارند و به توسعه یادگیری کمک کنند.
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الزامات  CCRبرای هر یک از مدارک  PMIمتفاوت میباشد .این الزامات به طور خالصه در جدول ذیل آورده شده است:
جدول شماره 1
نام مدرک

تعداد کل PDUهای مورد
نیاز

اخذ  PDUمورد نیاز از طریق
آموزش (حداقل)

اخذ  PDUمورد نیاز از طریق
فعالیتهای حرفهای (حداکثر)*

PMP

06

53

23

PgMP
PfMP
PMI-PBA
PMI-ACP
PMI-RMP
PMI-SP

06
06
06
56
56
56

53
53
53
11
11
11

23
23
23
12
12
12

* حداکثر امتیازهای آموزشی که میتوان از طریق انجام فعالیتهای حرفهای مدیریت پروژه اخذ نمود.

الزامات  PMIبرای اخذ امتیازهای آموزشی ()PDUها از طریق آموزش و یادگیری:
نتایج مطالعات حاکی از این است که افرادی که در حوزه مدیریت پروژه فعالیت میکنند جهت مدیریت پروژه موفقیت آمیز ،عالوه بر داشتن
مهارتهای فنی به مهارتهای رهبری ،مدیریت استراتژیک و کسب و کار نیز نیازمند هسستند .موسسه  PMIاین سه سطح از مهارت را
مثلث استعداد  )PMI Talent Triangle( PMIنام گذاری نموده است .توصیف این مهارتها به شرح ذیل میباشد:



مهارتهای فنی مدیریت پروژه :دانش ،مهارت و رفتارهای مرتبط
با مدیریت پروژه ،طرح و پرتفولیو



مهارتهای رهبری :دانش ،مهارت و رفتارهای مرتبط با رهبری که
دستیابی به اهداف کسب وکار را برای سازمان تسهیل میکند.



مدیریت استراتژیک و کسب و کار :دانش و تخصصی در صنعت
یا سازمان که باعث بهبود کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمان
میشود.

محیط کسب و کار در جهان تغییر کرده است ،لذا موسسه  PMIآموزش و یادگیری این سه سطح از مهارت را در برنامه  CCRخود اجباری
نموده تا اطمینان حاصل نماید که دارندگان مدارک حرفهای خود را با توجه به تغییرات محیطی توسعه میدهند.
دارندگان مدارک حرفهای میبایست از طریق آموزش و یادگیری حداقل امتیازهایی را در هر یک از این سه سطح از مهارتها کسب نموده
تا بتوانند اعتبار مدارک خود را تمدید نمایند( .البته میتوانند از طریق آموزش کل PDUهای مورد نیاز خود را کسب نمایند و در این زمینه
محدودیتی وجود ندارد).
شرکت  TenStepایران |تلفن66023566 :و Training@TenStep.ir | 66032266

آکادمی مدیریت پروژه TenStep

در جدول ذیل الزامات آموزشی مورد نیاز برای هر سه سطح از مهارت و به تفکیک هر یک از مدارک حرفهای  PMIآورده شده است:
جدول شماره 2
حداقل PDUهای آموزشی مورد نیاز که میبایست بر اساس مثلث استعداد  PMIاخذ گردد:

نام مدرک

 PDUمورد
نیاز در سطح
فنی

 PDUمورد نیاز
در سطح رهبری

 PDUمورد نیاز در سطح
مدیریت استراتژیک و
کسب و کار

PDUهای باقیمانده
که میتوان در هر
سه سطح اخذ نمود

مجموع حداقل
PDUهای
مورد نیاز

PMP
PgMP
PfMP
PMI-PBA
PMI-ACP
PMI-RMP
PMI-SP

1
1
1
1
4
4
4

1
1
1
1
4
4
4

1
1
1
1
4
4
4

11
11
11
11
0
0
0

53
53
53
53
11
11
11

الزامات  PMIبرای اخذ امتیازهای آموزشی از طریق فعالیتهای حرفهای در زمینه مدیریت پروژه:
همانطور که قبالً ذکر گردید عالوه بر آموزش و یادگیری ،موسسه  PMIروش دیگری را برای اخذ  PDUتعریف نموده است که فعالیت
در زمینه مدیریت پروژه نام دارد .نکته قابل توجه این است که موسسه  PMIبرای اخذ PDUها از این طریق سقف امتیاز تعیین کرده است.
به عبارت دیگر افراد دارندگان مدارک حرفهای برخالف روش آموزش و یادگیری ،نمیتوانند کل PDUهای مورد نیاز مدارک خود را از این
طریق کسب نمایند .در جدول شماره  ،1سقف امتیاز اخذ PDUهای مورد نیاز برای هر یک از مدارک از طریق فعالیتهای حرفهای
مدیریت پروژه آورده شده است .برای درک بهتر ،خالصه مطالب مطروحه در شکلهای ذیل آورده شده است:
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در ادامه به گروه بندیهای مختلف اخذ  PDUاز دو طریق آموزش و فعالیتهای حرفه مدیریت پروژه اشاره شده
است:

 -6از طریق آموزش و یادگیری
 .6-6شرکت در دورههای آموزشی به صورت حضوری و یا آنالین ()Course or Training
کسب  PDUاز طریق شرکت در دورههای آموزشی موسسه  PMIو یا شرکتهای مورد تایید  PMIدر سراسر جهان که عبارتند از:
 شرکت در دورههای آموزشی شرکتهای مورد تایید ( .PMIاین شرکتها  REPنام دارند)
 رویدادهای آموزشی نمایندگیهای  PMIدر کشورها )(PMI Chapter
 شرکت در سمینارهای بینالمللی موسسه PMI
 شرکت در دورههای  E-Learningموسسه PMI
 آموزشهای آکادمیک در دانشگاههای مورد تایید ( .PMIاین دانشگاهها  GACنام دارند)
 به ازای یک ساعت آموزش از طریق هر یک از موارد فوق ،یک  PDUبه شرکت کنندگان ارائه میگردد.

 .3-6شرکت در جلسات حرفهای و تخصصی ()Organization Meetings
شرکت در جلسات حرفهای که فرصت یادگیری و توسعه را فراهم مینمایند .این جلسات در طول سال توسط نمایندگان رسمی  PMIو یا
شرکتهای مورد تایید آن برگزار میگردد .البته ممکن است برخی از سازمانها خود میزبان اینگونه جلسات باشند.
 معموالً به یک الی دو  PDUمحدود میشود.

 .2-6شرکت در دورههای آنالین ()Online or Digital Media
شرکت نمودن در وبینارها و دورههای تخصصی آنالین که سبب توسعه مهارتهای مدیریت پروژه میگردد.
برخی از منابع مورد تایید  PMIعبارتند از:


ProjectManagement.com



e-Learning On Demand+



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

به ازای هر یک ساعت یادگیری ،یک  PDUبه شرکت کنندگان ارائه میگردد.
 .2-6مطالعه و خواندن ((Read
مطالعه و خواندن یکی از روشهای دیگر اخذ  PDUمیباشد .برخی از منابع مطالعاتی پیشنهاد شده از سوی  PMIعبارتند از:
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PMI’s Store
Online books from eReads & Reference, available to PMI members
ProjectManagement.com

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

 .0-6یادگیریهای غیر رسمی ()Informal Learning
برخی اوقات یادگیری از طریق ارتباط و بحث با دیگران حاصل میگردد .با ارسال نتایج بحث به موسسه  PMIمیتوان به ازای ساعات
صرف شدهی بحث و بررسی PDU ،اخذ نمود.
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 -3از طریق انجام فعالیتهای حرفهای مدیریت پروژه
 .6-3شاغل بودن در حرفه مدیریت پروژه ()Work as a Practitioner
زمانی که دارندگان مدرک در زمینه مرتبط با موضوع مدارک خود شاغل باشند ،میتوانند از این گروه اخذ  PDUاستفاده نمایند .الزم به ذکر
است موسسه  PMIبرای این گروه از اخذ  ،PDUمحدودیت تعریف نموده است که به شرح ذیل میباشد:
 برای مدارک  PMI-PBA ،PfMP ،PgMP ،PMPنهایتاً  PDU 1میتوان اخذ نمود. برای مدارک  PMI-SP ،PMI-RMP ،PMI-ACPنهایتاً  PDU 4میتوان اخذ نمود. .3-3تهیه محتوای علمی ()Create Content
دارندگان مدارک حرفهای میتوانند از طریق تالیف کتاب و مقاله ،طراحی وبالگ و برگزاری وبینار و  PDU ...کسب نمایند .به ازای هر
ساعت صرف شده برای تهیه محتوای علمی ،یک  PDUارائه میگردد.
 .2-3ارائه :Presentation
دارندگان مدارک حرفهای میتوانند از طریق تهیه Presentationهای رسمی در مورد موضوعات مدیریت پروژه و اشتراک گذاردن آن با
دیگران  PDUکسب نمایند .به ازای هر ساعت صرف شده برای تهیه  ،Presentationیک  PDUارائه میگردد.
 .2 -3اشتراک گذاری دانش:
دارندگان مدارک حرفهای که از طریق مربیگری ،آموزش و یا روشهای دیگر دانش و مهارت خود را با دیگران به اشتراک میگذارند
میتوانند  PDUکسب نمایند .به ازای هر ساعت صرف نمودن در اشتراک گذاری دانش و مهارت یک  PDUارائه میگردد.
 .0-3فعالیتهای داوطلبانه:
افرادی که جهت توسعه حرفه مدیریت پروژه در سازمانهای غیرانتفاعی به صورت داوطلبانه تالش میکنند ،میتوانند  PDUدریافت
نمایند .در این صورت به ازای هر ساعت فعالیت داوطلبانه ،یک  PDUارائه میگردد.

در پایان الزم با ذکر است که شرکت  TenStepاز جمله شرکتهایی میباشد که توانسته است به عنوان یکی از
شرکتهای مورد تایید موسسه  PMIدر ارائه خدمات آموزشی  REPبا کد  1774انتخاب گردد .کلیه دورههای
ارائه شده توسط این شرکت دارای امتیازهای آموزشی الزم ( )PDUمیباشد و شرکت کنندگان در تمامی دورههای
آموزشی به ازای هر ساعت آموزش ،یک  PDUاز  TenStepفرانسه دریافت خواهند نمود .همچنین شرکتکنندگان
در کالسهای حرفهای مدیریت پروژه این شرکت ،میتوانند اطمینان حاصل نمایند که کلیه متریالهای آموزشی،
تمرینها ،تستها و اساتید دورهها در سطح استانداردهای بینالمللی مورد تایید موسسه  PMIهستند.

با مراجعه به سایت شرکت  TenStepمیتوانید با کلیه دورههای
مورد تایید  PMIکه توسط این شرکت برگزار میگردد آشنا شوید.
الزم به ذکر است PDUهای این دورهها به تفکیک سه سطح
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فنی ،رهبری و مدیریت استراتژیک و کسب و کار مشخص شده است.
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