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رسالتهایتحلیلگرکسبوکار
در راستای اهداف تبیین شده برای کسبوکارها ،میکوشیم تا به
عنوان تسهیلگر در اجرای فرآیندها و ایجادکننده ارتباط بین
بخشهای مختلف سازمان عمل کرده و گامی مثبت در این راه
برداریم.
اصوال در فرآیندهای کاری درگیر چهار نوع تحلیل هستیم:

برنامهریزی استراتژیک
شناسایی تغییرات مورد نیاز یک سازمان

تحلیل مدل کسبوکار
تعریف سیاستها و رویکردهای کسبوکار

طراح فرآیند
استانداردسازی جریان فرآیندی

تحلیل سیستم

تفسیر نیازهای بخش فناوری اطالاعات
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چراهمکاریبایکتحلیلگر؟
تسهیلدرایجادتحولدیجیتالی
تحول دیجیتالی تمام دنیا را فررا گرفتره اسرته اهمیرت تج یره ،تحلیرل و مردیریت ا العرا
بررر کسرری دوشرریده نیسررت و تحلیلگررران کسرربوکار از مول ررههای اساسرری در ت یررین فاصررله
بین مشتری و کارفرما هستند.

تفهیمکردنفرآیندهایپیچیدهدرحیناجرا
ذین عان و تیم فناوری ا العا

یا توسعهدهنده نیاز به زبان مشترکی بررای ارتبراط دارنرد و

یک تحلیلگر ،نقش رابط و تبدیل ا العا

به م اهیم قابل فهم برای هر دو گروه را دارد.

اجرایمدیریتتغییر
تحلیلگرررر در هرررر درررروره ،یرررک مرررورد تجررراری را شناسررراین ،ا العرررا
استخراج ،ال اما

مربررروط بررره ذین عررران را

مدل ،راهحلهای معتبر و بسیاری از موارد دیگر را ت ریف میکند.
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حوزههایدورهتحلیلگرحرفهایکسبوکار
هررر ملالعرره و دیوهشرری برررای دسررتیابن برره اهررداف و تحقررد نتررایب مرردن ر ررود ناچررار برره
اسررت اده از منررابع و اسررتانداردهای بینالمللرری میباشررد .لر ا ایررن دوره نیر مسررتثنی از ایررن
قاعده نیست و برای دیشبرد هرچه بهتر آن میکوشیم تا برد اسرتاندارهای معتبرر جهرانی
در حوزه تحلیل کسبوکار مانند:
)PMI Guide to Business Analysis (PBA
)PMI Guide to Project Management (PMBOK

)PMI Guide to Agile Project Management (Scrum Framework
برنامهری ی کنیم.
در نتیجه  6حوزه زیر برای دیشبرد این دوره مدن ر ما واهد بود:

تحلیل کسبوکار
(با محوریت استاندارد )PMI Guide to Business Analysis

تحلیل داده
(استخراج ،تحلیل و ارائه نتایب حاصل از تحلیل داده – )Data Mining

مدیریت دروره
(با محوریت چارچوب اسکرام و انجام دروره واقعی)

مهار های حرفهای
(با رویکرد توسعه توانمندیها و مهار های فکری -تحلیلی–)Professionalism Attitudes

مهار های ارتبا ی
(با رویکرد ارائه و ت امل اثربخش – (Persuasive Presentations

مهار های عمومی
(با رویکرد تیمسازی و کار تیمی – (General Competencies
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برنامهزمانبندیدوره
ساعت

اساتید

سرفصل

روز

مقدمه ،تیمسازی و اجرای کیس عملی (انتقال تجربه) دنجشنبه 1399/11/09

14-18

جمعی از اساتید  /حسام معین الدین

1399/11/10

9-13

مهدی معین  -علی فالحپور

دنجشنبه 1399/11/16

14-18

سعید مقدسی

1399/11/17

9-13

مهدی معین  -علی فالحپور

م اهیم کلیدی تحلیلگری کسبوکار
مدیریت دروره چابک
م اهیم کلیدی تحلیلگری کسبوکار

جمعآوری داده و تحقیقا

بازار

جمعآوری داده و تحقیقا

بازار

جمعآوری داده و تحقیقا

بازار

م اهیم کلیدی تحلیلگری کسبوکار

م اهیم کلیدی تحلیلگری کسبوکار

تاریخ

جمعه

جمعه

دنجشنبه 14-18 1399/11/23

شیوا دناه بحد  -شکیب دناه بحد

9-13

شیوا دناه بحد  -شکیب دناه بحد

دنجشنبه 14-18 1399/11/30

شیوا دناه بحد  -شکیب دناه بحد

جمعه

جمعه

1399/11/24

1399/12/01

9-13

مهدی معین  -علی فالحپور

دنجشنبه 14-18 1399/12/14

مهدی معین  -علی فالحپور

1399/12/15

9-13

سارا ددرام نیا

دنجشنبه 1400/01/19

14-18

مهدی معین  -علی فالحپور

1400/01/20

9-13

مهدی معین  -علی فالحپور

تحلیل داده ها -ت سیر و بیان ا العا

دنجشنبه 1400/01/26

14-18

امیر ابراهیم زاده

تحلیل داده ها -ت سیر و بیان ا العا

1400/01/27

9-13

امیر ابراهیم زاده

تحلیل داده ها -ت سیر و بیان ا العا

دنجشنبه 1400/02/02

14-18

امیر ابراهیم زاده

تحلیل داده ها -ت سیر و بیان ا العا

1400/02/03

9-13

امیر ابراهیم زاده

ت کر استراتییک و مدیریت فرآیندها

دنجشنبه 1400/02/09

14-18

فرزاد بیگلربیگی

ت کر استراتییک و مدیریت فرآیندها

1400/02/10

9-13

فرزاد بیگلربیگی

تدوین مدل کسبوکار

دنجشنبه 1400/02/16

14-18

سعید مقدسی

تدوین مدل کسبوکار

1400/02/17

9-13

سعید مقدسی

ارائه کیس واقعی تحلیل کسب وکار
م اهیم کلیدی تحلیلگری کسبوکار
م اهیم کلیدی تحلیلگری کسبوکار

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

جمعه

راحی ارائه تاثیرگ ار و ماندگار

دنجشنبه 14-18 1400/02/30

مسعود میر اهری

راحی ارائه تاثیرگ ار و ماندگار

9-13

مسعود میر اهری

دنجشنبه 14-18 1400/03/06

حسام معین الدین

ارائه اثربخش و آسانسوری
تحویل و داوری دروره اجراین

جمعه

جمعه

1400/02/31

44452 1400/03/21

جمعی از اساتید

❖ منتورینگ پروژهها در طول دوره توسط آقای دکتر مهرداد مهدویان انجام خواهد شد.
❖ برنامه فوق برنامه اولیه بوده و امکان تغییر در آن وجود دارد که متعاقبا ااعالم میگردد.
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نحوهارزیابیدوره

100

ارائه دروره

40

درورههررا توسررط داوران بررر
اسرررررال جررررردولی کررررره در
ررول دوره ارائرره میشررود،
ارزیابن میگردد.

آزمون کتبن
در روز انتهررراین دوره آزمرررون
کتبررررن قبررررل از ارائرررره دررررروره
نهاین گرفته واهد شد.

20
ارزیابن توسط مدرسان

10
ارزیابن توسط منتور
این ارزیابن توسط منتور از
ابتدای دوره شرروع شرده و
برره صررور فررردی و گروهرری
انجام واهد شد.

30
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در رررول دوره هرررر مررردرل
بررر اسررال مشررارکت افررراد
به آنان امتیار میدهند.

نحوهگروهبندیوانتخابپروژه
❖

تشکیلدوگروه 4الی 5نفرهوانتخابپروژه

❖

گروههااترکییایازافارادباتجرباهوجاوانومتفااوظازن ارتجرباه
کاریورشتهتحصیلی

❖

ازبررسای

تعیااینگروهبناادیهاتوساالمسااتولومنتااوردورهرپا
رزومهوهمچنیننتیجهتستبلیینشما

فعالیتهایآزاد(اختیاری)
❖

تحقیق و تهیه مطلب آموزشی مرتیل (انتخاب موضوع و تایید و انجام)

❖

ارائه مطالعه موردی یا درسآموخته در کالس (انتخاب موضوع و تایید و
انجام)
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همراهانشمادرایندوره
دکترمهدیمعین
• مدیرعامل شرکت PMPiran
• مشاور و مربن مدیریت دروره و تحلیل کسب و کار
• دارای گواهیهای حرفهای PMP, PMI-PBA, PSM I
•  15سال تجربه در حوزه اجرا ،مشاوره و آموزش مدیریت دروره

دکترسعیدمقدسی
•
•
•
•

رییس هیا مدیره شرکت PMPiran
مشاور و مربن مدیریت دروره های سنتی و چابک
دارای گواهینامه های حرفه ای PMP,PMI-ACP,PSM I,PSPO I
 22سال تجربه در حوزه اجرا  ،مشاوره و آموزش مدیریت دروره

مهندسعلیفالحپور
•
•
•
•

مشاور و مربن مدیریت دروره و تحلیل کسب و کار
دارای گواهیهای حرفهای PMP, PBA, RMP, ACP, SP PSM I
 16سال تجربه در حوزه اجرا ،مشاوره دروره های ن ت و گاز و IT
بیش از  3سال ساب هی تدریس دورههای حرفه ای مدیریت
دروره

دکترمهردادمهدویان
•
•
•
•

معاون برنامهری ی و توسعه کسبوکار هلدینگ تبیان
مشاور و مربن مدیریت دروره و تحلیل کسبوکار
دکترای حرفهای مدیریت کسبوکار از دانشگاه بوردو فرانسه
 ۰سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت دروره و تحلیل کسبوکار
در صن ت فناوری ا العا و ارتبا ا
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همراهانشمادرایندوره
دکترشیواپناهبحق
• مجری و مشاور رحهای تحقیقا

بازاریابن و تحقیقا

آماری

• دکتری مدیریت بازاریابن از دانشگاه مسی مسکو
• مدیر عامل شرکت آمارنگر شرق
• مدرل دورههای آموزشی بازاریابن تحلیلی

دکترشکیبپناهبحق
•
•
•
•

مجری و مشاور رحهای تحقیقا بازاریابن و تحقیقا
رئیس بخش راحی و تحقید شرکت آمارنگر شرق
مدرل دورههای آموزشی آماری و تحلیلی
دکتری آمار استنبا ی از دانشگاه فردوسی مشهد

آماری

دکترامیرابراهیمزاده
• دکتری مهندسی صنایع
• مدير ارشد شرکت مشاوره مديريت بينالمللی ايليا
• مشاور ارشد مدیریت در حوزههای استراتیی و بازاریابن
• مدرل دورههای تحلیل کسبوکار و داده کاوی

مهندسفرزادبیگلربیگی
•
•
•
•

مدرل ،مربن و تسهیلگر کسب و کار )(Business Analyst
مشاور چارچوبهای چابکی )(Agile
منتور استراتیی در سازمانهای چابک ()OKR
 19سال تجربه در حوزه اجرا ،مشاوره و آموزش مدیریت دروره و
تحلیل کسب و کار
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همراهانشمادرایندوره
مهندسمسعودمیرطاهری
• موسس و مدیر تحقید و توسعه  -نخستین مرجع تخصصی این وگرافیك
• كارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت اف ار از دانشگاه شهید بهشتی
• کارشنال ارشد مدیریت فناوری ا العا از دانشگاه آزاد اسالمی
• مدرل كارگاههای آموزشی این وگرافیک و دیداریسازی دادها و ا العا

مهندسساراپدرامنیا
•
•
•
•
•

مدیر توسعه بازار گروه مهندسی فروش سپهر سان گستر اورمیانه
مدیر توسعه بازار دروره تجاری آفتاب
كارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دارای گواهی حرفهای PMI-PBA
مدرل دورههای آموزشی تحلیل کسب و کار

مهندسحساممعینالدین
• کارشناسی ارشد کارآفرينی
• اسکرام مستر در شرکت ديجی دن
• متخصص در توانمندسازی افراد و تيمها و چابکسازی سازمانها
• مدرل دورههای مدیریت دروره چابک ،کار تیمی و ارائه ناب

مهندسمرجانفضلی
• کارشناسی ارشد مدیریت دروره
• مدیر واحد دما سازمانی در شرکت PMPiran
• دارای گواهیهای حرفهای PMP, PSM I
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