آکادمی مدیریت پروژه TenStep

PMI Agile Certified Practitioner
PMI-ACP
در سه ماهه سوم سال  1122موسسه  PMIاقدام به معرفی گواهینامه  PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)SMنموده است .اگر شما فردی
هستید که در زمینه مدیریت پروژههای نرمافزاری یا فناوری اطالعات از روش  Agileاستفاده مینمایید ،این گواهینامه کامالً مناسب شما است .با دراختیار داشتن
گواهینامه  Agileشما به عنوان یکی از افراد حرفهای که مسلط به این مباحث در مدیریت پروژه هستید شناخته میشوید .بسیاری از افرادی که حوزههای فناوری
اطالعات فعالیت مینمایند ،از روشهای  Agileدر اجرا و مدیریت پروژههای خود در سازمان استفاده مینمایند .این روشها به آنها کمک مینماید که پروژههای خود
را به مراتب سریعتر به اتمام برسانند ،و منابع زمانی و نفر ساعت کمتری مصرف نمایند .بر طبق آمار موسسه  86 PMIدرصد از سازمانهایی که از روشها و متدهای
 Agileاستفاده مینمایند ،کسب مدرک  Agileرا امری مهم و دارای ارزش میبینند 86 .درصد از مدیران منابع انسانی یا افرادی که در سمتهای جذب فعالیت
مینمایند تمایل دارند که مدیران پروژه مرتبط و دارای مدرک حرفهای در زمینه  Agileرا جذب نمایند.

چه کسانی میتوانند جهت دریافت این گواهینامه ثبت نام نمایند؟


افرادی که در زمینه مدیریت پروژه بر اساس روشهای  Agileفعالیت مینمایند.

منابع مورد ارزیابی در آزمون


برای مشاهده منابعی که موسسه  PMIجهت آزمون پیشنهاد نموده است به وب سایت
 www.Tenstep.irمراجعه نمایید.

پیش نیازهای دوره


آشنایی کلی با دانش مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK

اهداف آموزشی


در پایان این دوره شرکتکنندگان میبایست قادر باشند ضمن قبولی در آزمون مربوطه با موارد ذیل به خوبی آشنا شوند

چه کسانی میتوانند در این دوره شرکت نمایند


افرادی که تمایل به شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه  Agileموسسه  PMIرا دارند ،افراد متخصص تکنیکهای  ، Agileمدیران محصول و طرح و برنامه،
صاحبان کسب و کارهای فناوری اطالعات و تکنسینهای فنی

خالصهای از سرفصلهای قابل ارائه دوره








ارتباطات شفاف حداکثری در پروژه و برنامهریزی ،نظارت و تطبیقدهی
تکنیکهای برآورد در

Agile

تحلیل سیستم و طراحی در شیوه

Agile

تکنیکهای کیفیت محصول /مذاکرات مورد نیاز در مهارتهای فردی
اولویتدهی مبتنی بر ارزش
مدیریت ریسک تطبیقی
سنجهها و متریکهایی در روش  /Agileتحلیل جریانی سیستم

مدت برگزاری دوره
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