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IPMA Level D 
IPMA-D 

 نموده بندیتقسیم سطح 4 در را خود پروژه مدیریت هایگواهینامه International Association for Project Management-IPMAسازمان 

بر اساس موفقیت در . قبولی در این مرحله صرفاً باشدمی Certified Project Management Associate-CPMA  با نام D سطح آن سطح اولین .است

ف اخذ این سطح از گواهینامه تواند به عنوان عضو تیم پروژه شناخته شده و فعالیت نماید. طبق تعریفرد می D سطح گواهینامه دریافت باشد. باآزمون کتبی می

 .باشدمی آن هایجنبه و عناصر تمامی در پروژه مدیریت دانش است که فرد دارایدهنده آن نشان

 توانند جهت دریافت این گواهینامه ثبت نام نمایند؟چه کسانی می

 شود، اما دارای اهمیت فته نمیداشتن تجربه اجرایی در مدیریت پروژه به عنوان شرط ورود در نظر گر
 .باشدمی

 آزمونمنابع مورد ارزیابی در 

  استانداردICB 

 پیش نیازهای دوره  

 باشدنیاز خاصی نمیاین دوره شامل پیش. 

 اهداف آموزشی

 بایست قادر باشند ضمن آشنایی کامل با استانداردکنندگان میدر پایان این دوره شرکت ICB در آزمون نهایی سطح D قبول شوند 

 توانند در این دوره شرکت نمایندچه کسانی می

  ریزی و کنترل پروژه، متخصصین مشاور و مدرس مدیریت پروژهپروژه، کارشناسان برنامهمدیران 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 مقدمه و اصول اولیه مدیریت پروژه

 های شهودیشایستگی 
 های فنیشایستگی 

 متدولوژی ارزش کسب شده 

 های رفتاریشایستگی 

 ایپروژه–های فنی های مدیریت شایستگیروش

 شروع پروژه 
 های هماهنگی پروژهروش 

 کنترل پروژه 

 بازاریابی پروژه 

 های پروژهبحران 

 خاتمه پروژه 
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 های مختلفروابط بین متدها و روش

 های اجتماعیهای موجود در شایستگیروش

 هاها و طرحههای اجتماعی موجود در پروژشایستگی 
 های اقدام و مداخله در پروژهروش 

 با هیجانات و تنوع موضوعات نحوه تعامل 

 مدیریت تعارضات 

 میانه روی و اعتدال 

 های پروژه محورمدیریت سازمان

 انواع ساختارهای سازمانی 
 مدیریت سبد پروژه 
 مدیریت منابع انسانی 
 مدیریت فرایندها 

 های مطالعات موردینمونه

 

 های خود ارزیابی و ارائه گزارشات پروژهروش
 

 مدت برگزاری دوره 

 82 ساعت (28PDU) 


