آکادمی مدیریت پروژه TenStep

OPM3 Certified Assessor and Consultant
PMI-OPM3
همچنان که سازمانهای مختلف همه روز به سمت داشتن یک مدل تعالی در مدیریت پروژه پیش می روند ،ارزیابی تعالی نظام مدیریت پروژه و ایجاد فرآیندهایی به
منظور بهبود وضعیت نظام مدیریت پروژهها از اهمیت شایانی برخواردار میشود .با داشتن گواهینامه  OPM3موسسه  ،PMIشما قادر خواهید بود به راحتی وضعیت
تعالی نظام مدیریت پروژه سازمان را اندازه گرفته و دانش مدیریت پروژه خود را افزایش دهید .افرادی که بتوانند با موفقیت دورههای مقدماتی و گواهینامه اصلی را
دریافت نمایند ،دسترسی به ابزارهای ارزیابی و بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه موسسه  PMIکه با عنوان مجموعه  OPM3 ProductSuiteنام برده میشود،
خواهند داشت.

چه کسانی میتوانند جهت دریافت این گواهینامه ثبت نام نمایند؟


مشاوران مدیریت پروژه ،متخصصان مدیریت پروژه و کلیه افراد که در حوزه ارزیابی و بهبود نظام
مدیریت پروژه سازمانها فعالیت مینمایند.

منابع مورد ارزیابی در آزمون
روال دریافت گواهینامه  OPM3موسسه  PMIکمی پیچیدهتر از سایر گواهینامهها میباشد.
در ابتدا میبایست  Applicationمورد نظر (که خود دارای شرایط ویژهای است) به تایید هیئت ممیزی برسد .در
صورت تایید فرد میبایست در آزمون ورودی که دارای  022سوال و در زمان  0ساعت به صورت جزوه باز میباشد
شرکت نماید و نمره قبولی کسب نماید.
منابعی که در این مرحله از آنها سوال میشود عبارتند از:






Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)—Third Edition
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition
The Standard for Portfolio Management—Third Edition
The Standard for Program Management—Third Edition

پس از موفقیت فرد در این مرحله موسسه  PMIوی را در مورد تاریخ برگزاری سمینار نهایی آگاه مینماید که فرد بالفاصله میبایست در آن ثبت نام نموده و در تاریخ مذکور شرکت
نماید .این سمینار طی  4روز ارائه میگردد.
در بعدازظهر روز چهارم فرد میبایست در آزمون نهایی شرکت نموده و به  022سوال در زمان  0/5ساعت پاسخ دهد.
تقسیمبندی سواالت آزمون نهایی به شرح ذیل میباشد:






Assessment Tool: 25%
Improvement Tool: 25%
Assessment Methodology: 25%
Improvement Methodology: 25%

کالسهای آمادگی شرکت TenStep
شرکت  TenStepجهت موفقیت شما در کسب گواهینامه  OPM3موسسه  PMIبرنامه ویژهای تهیه نموده است .چندین دوره آموزشی و جلسات  Coachingبه همراهی مشاوران
خارجی شرکت که موفق به کسب گواهینامه شدهاند ،قبولی نهایی شما را تضمین مینماید.
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