
 

 

 

 معرفی دوره آموزشی
 

 کاربردی، عملی نوع آموزش: (BABOKوکار )تحلیل کسب نام دوره:
 ساعت ۳۲ طول دوره: بابک هزاوهدکتر  مدرس:

 اهداف دوره:
های الزم تحلیل کسب و کار براساس تسلط بر دانش و مهارتوکار، دوره تحلیل کسبهدف 

باشد. شما در این دوره می IIBAو براساس سیالبس رسمی  BABOK v3المللی استاندارد بین
های دانشی و وظایف و های الزم برای تحلیل کسب و کار را کسب کرده و با حوزهمهارت
ید. شوهای کاربردی آشنا میو کارگاه اقعیی وهاهای تحلیل کسب و کار از طریق مثالتکنیک

 نمایید.نیز آشنا شده و آمادگی الزم را کسب می المللیهای بیناین دوره همچنین شما با آزمون

 (IIBAرسمی  )براساس سیالبس دوره: محتوای
 آزمون و آزمون پایانی در خصوص مباحث تحلیل کسب و کاربرگزاری پیش 
  اصلی تسلط بر مفاهیمBACCM )مفاهیم کلیدی تحلیل کسب و کار( 
  شامل: تحلیل کسب و کارتسلط بر مفاهیم 

o ریزی و نظارت تحلیل کسب و کاربرنامه 
o هااستخراج نیازمندی 
o هامدیریت چرخه عمر نیازمندی 
o تحلیل استراتژی 
o هاتحلیل نیازمندی 
o ارزیابی راهکار 

 المللیآمادگی برای آزمون بین 
 هاهای دانشی و تکنیکمختلف و متعدد برای تسلط بر حوزههای برگزاری ورکشاپ 

 نیاز:پیش
 نیاز ضروری برای این دوره وجود ندارد.پیش

 ابزارهای آموزشی مورداستفاده در دوره:
 .IIBAاز  BABOKراهنمای رسمی وایت برد، فایل ارائه )پاورپوینت(، 

 منابع مورداستفاده در دوره:
 زیر کمک گرفته شده است:رسمی این دوره از منبع  آموزشی تدوین محتوایبرای 

IIBA. (2015). A Guide to Business Analysis Body of Knowledge (Babok Guide). 
International Institute of Business Analysis, 2015. 



 

 

 
 دوره های تفصیلیسرفصل

 
 ساعت آموزشی ۳۲

 کار و کسب تحلیل با آشنایی اول: قسمت

 تحلیل کسب و کار چیست؟ 
 گویند؟تحلیلگر کسب و کار به چه کسی می 
 علت توجه روز افزون به حوزه تحلیل کسب و کار در دنیا چیست؟ 
 جایگاه تحلیل کسب و کار در کشور 
 وکار: شغل یا نقش؟تحلیل کسب 
 مسیر شغلی تحلیل کسب و کار 
 هاسازی تحلیل کسب و کار در سازمانهای متفاوت پیادهمدل 
 کار و کسب تحلیل حوزه افزارهاینرم با آشنایی 

  BABOKبا آشنایی دوم: قسمت
 معرفی انواع منابع و مراجع حوزه تحلیل کسب و کار 
 معرفی موسسه IIBA 
 معرفی ساختار و کلیات راهنمای BABOK 
 هاهای دانشی و تکنیکبا حوزه آشنایی 
 براساس کار و کسب تحلیل گام به گام فرایند ارائهBABOK  
 انجام برای انگلیسی( و )فارسی الزم هایفرم و مستندات از سریع و آماده هایقالب ارائه 

  Wordفرمت در کار و کسب تحلیل هایتکنیک و وظایف
 کار و کسب تحلیل کلیدی مفاهیم مدل سوم: قسمت

 آشنایی با مدل BACCM 
 تعریف مفاهیم کلیدی شامل: 
o نیاز 
o راهکار 
o ارزش 
o تغییر 



 

 

o نفعانذی 
o بستر 
 ایرانی واقعی مثال یک در کار و کسب کلیدی مفاهیم مدل عملی استفاده کارگاه 
 بررسی Study Case کلیدی مفاهیم از استفاده در گردشگری حوزه المللیبین شرکت یک 

 استراتژی تحلیل چهارم: قسمت
 آشنایی با وظایف تحلیل استراتژی 
 ارزیابی وضع موجود 
 هاارزیابی ریسک 
 تعریف وضع مطلوب 
 تعریف استراتژی تغییر 
 واقعی پروژه در استراتژی تحلیل اجراشده نمونه ۲ حداقل ارائه 
 های حوزه تحلیل استراتژیبررسی و تمرین تکنیک 
 تهیه پرونده تجاری 

 کار و کسب تحلیل بر نظارت و ریزیبرنامه پنجم: قسمت
 ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کارآشنایی با وظایف برنامه 
 ریزی رویکرد تحلیل کسب و کاربرنامه 
 نفعانریزی تعامل ذیبرنامه 
  نفعانمتد کاربردی برای مدیریت ذی ۳معرفی حداقل 
 بررسی Study Case گاز و نفت حوزه در ایرانی واقعی ژهپرو یک در نفعانذی مدیریت 
 بررسی Study Case محصوالت حوزه در ایرانی واقعی پروژه یک در نفعانذی مدیریت 

 فرهنگی
 بررسی Study Case فیلم تحلیل و تماشا با غذایی مواد المللیبین شرکت یک 
 ریزی حاکمیت تحلیل کسب و کاربرنامه 
 ریزی مدیریت اطالعات تحلیل کسب و کاربرنامه 
 شناسایی بهبودهای عملکرد تحلیل کسب و کار 
 ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کارهای حوزه برنامهبررسی و تمرین تکنیک 
 کار و کسب تحلیل بر نظارت و ریزیبرنامه وظایف انجام کارگاه 

 هانیازمندی و الزامات استخراج و احصا ششم: قسمت



 

 

 هاآشنایی با وظایف احصا و استخراج الزامات و نیازمندی 
 آمادگی جهت احصا 
 هاانجام احصای نیازمندی 
 حاصل نتایج تحلیل و ارائه با همراه هانیازمندی استخراج حوزه تکنیک ۵ حداقل بررسی 

 واقعی هایپروژه در هاتکنیک اجرای از
 هاآن حلراه همراه به ایرانی ایهسازمان در هانیازمندی احصای اصلی چالش ۵ بررسی 
 گاز و نفت حوزه در ایرانی واقعی پروژه یک در هانیازمندی احصای خروجی نمونه بررسی 
 هانیازمندی احصای هایتکنیک و وظایف سازیشبیه کارگاه 
 هانیازمندی استخراج هایتکنیک اجرای از واقعی فیلم تحلیل و مشاهده 
 تائید نتایج 
 رسانی نتایجاطالع 
 نفعانمدیریت مشارکت ذی 
 بررسی Study Case حوزه در ایرانی شرکت واقعی پروژه در هانیازمندی استخراج 

 ارتباطات
 بررسی Study Case مشارکت مدیریت حوزه در افزارینرم المللیبین شرکت یک 

 فیلم تحلیل و تماشا با نفعانذی
 هادینیازمن حیات چرخه مدیریت هفتم: قسمت

 هاآشنایی با وظایف مدیریت چرخه حیات نیازمندی 
 هاارزیابی تغییرات نیازمندی 
 هاتصویب نیازمندی 
 هاردیابی نیازمندی 
 افزارنرم در ردیابی سازیپیاده و هانیازمندی ردیابی انواع بررسی 
 ها و ماتریس آنبررسی کاربرد ردیابی نیازمندی 
 هابندی نیازمندیاولویت 
 هانیازمندی بندیاولویت متد ۵ حداقل عملی اجرای و بررسی  
 هانیازمندی بندیاولویت کارگاه 
 هانیازمندی بندیاولویت از واقعی فیلم تحلیل و مشاهده 
 هانگهداری نیازمندی 



 

 

 طراحی تعریف و هانیازمندی تحلیل هشتم: قسمت
 ها و تعریف طراحیآشنایی با وظایف تحلیل نیازمندی 
 هاازی نیازمندیسمدل 
 هانیازمندی سازیمدل در پرکاربرد تکنیک ۵ حداقل عملی و جامع بررسی 
 با هانیازمندی سازیمدل کارگاه Study Case واقعی 
 مورد ۳ حداقل بررسی Study Case مختلف هایپروژه در سازیمدل از واقعی 
 هاگذاری نیازمندیصحه 
 هااعتباردهی نیازمندی 
 طراحیهای تعریف گزینه 
 تحلیل ارزش بالقوه و پیشنهاد راهکار 
 های ارزیابی راهکارهابررسی تکنیک 
 براساس راهکار ارائه و طراحی از واقعی فیلم تحلیل و مشاهده BABOK در Case 

 Studyغذایی مواد حوزه در المللیبین شرکت یک 
 راهکار ارزیابی نهم: قسمت

 آشنایی با وظایف ارزیابی راهکار 
 گیری عملکرد راهکاراندازه 
 تحلیل عملکرد راهکار 
 های سازمانیارزیابی محدودیت 
 های راهکارارزیابی محدودیت 
 پیشنهاد اقدامات اصالحی جهت افزایش ارزش 
 های ایرانیهای واقعی ارزیابی راهکار در سازمانبررسی چالش 

 هاشایستگی و دید زوایای دهم: قسمت
  دید( در تحلیل کسب و کارپرسپکتیو )زاویه  ۵بررسی 
 های تحلیلگر کسب و کاربررسی شایستگی 

 کار و کسب تحلیل مدارک یازدهم: قسمت
 المللی تحلیل کسب و کار در دنیامعرفی انواع مدارک بین 
 معرفی الگوی مدارک IIBA و شرایط کلی اخذ آن 



 

 

 معرفی کامل شرایط اخذ مدارک ECBA ،CCBA و CBAP 
 بندی و درصد هر بخش راهنمایبررسی کامل بارم BABOK المللیدر امتحان بین 
 های واقعی در اخذ مدرکبررسی چالش 
 معرفی و بررسی منابع ارزشمند در حوزه آمادگی آزمون 
 المللیبین آزمون از سوال ۵۰ حداقل تشریحی حل و بررسی 

 پاسخ و پرسش و بندیجمع دوازدهم: قسمت
 های ارزشمند فارسی و انگلیسیاک گذاری منابع آنالین و سایتمعرفی و به اشتر 
 کار و کسب تحلیل حوزه در کمیاب و ارزشمند کتاب ۱۰ حداقل گذاریاشتراک به 
 مقاله فارسی ارزشمند در حوزه تحلیل کسب و کار ۵۰گذاری حداقل به اشتراک 
 بندی مباحث و رفع اشکالجمع 

 


