تحلیلگر حرفهای کسبوکار

کسب مهارت ،نوید بخش
آیندهای روشنتر

این سند جهت تشریح "دوره
تحلیلگر حرفهای کسبوکار" تنظیم و
و نشر آن برای
تدوین شده
عالقهمندان به این حوزه بالمانع
میباشد.

رسالتهایتحلیلگرکسبوکار
در رارتای ا داف تبیین شده برای کسبوکار ا ،میکوشیم تا به
عنوا

تسهیلگر در اجرای فرآیند ا و ایجادکننده ارتباط بین

بخش ای مختلو را ما

عمل کرده و گامی مثب

در این راه

برداریم.
اصوال در فرآیند ای کاری درگیر چهار نوع تحلیل ستیم:

برنامهریزیاستراتژیک
شنارفففففایی تتییففففففرات مفففففورد نیففففففا یفففففف

را ما
تحلیلمدلکسبوکار
تعریفففففففففففو ریارففففففففففف

ا و روی رد فففففففففففای

کسبوکار
طراحفرآیند
ارتانداردرففففففففففففففا ی جریففففففففففففففا
فرآیندی
تحلیلسیستم

تفسفففففففیر نیا فففففففای بخفففففففش فنفففففففاوری
اطالعات
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چراهمکاریبایکتحلیلگر؟
تسهیلدرایجادتحولدیجیتالی
تحول دیجیتالی تمام دنیا را ففرا گرفتفه ارف ه ا میف
بففر کسففی دوشففیده نیسف

تج یفه ،تحلیفل و مفدیری

اطالعفات

و تحلیلگففرا کسففبوکار ا مولفففه ای ارارففی در تعیففین فاصففله

بین مشتری و کارفرما ستند.

تفهیمکردنفرآیندهایپیچیدهدرحیناجرا
ذینفعا و تیم فناوری اطالعات یا تورعهد نده نیا به با مشترکی بفرای ارتبفاط دارنفد و
ی

تحلیلگر ،نقش رابط و تبدیل اطالعات به مفا یم قابل فهم برای ر دو گروه را دارد.

اجرایمدیریتتغییر
تحلیلگفففر در فففر دفففروره ،یففف

مفففورد تجفففاری را شنارفففایی ،اطالعفففات مربفففوط بفففه ذینفعفففا را

ارتخراج ،ال امات مدل ،راهحل ای معتبر و بسیاری ا موارد دیگر را تعریو میکند.
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حوزههایدورهتحلیلگرحرفهایکسبوکار
ففر ملالعففه و دیو شففی بففرای درففتیابی بففه ا ففداف و تحقففد نتففایب مففدن ر ففود ناچففار بففه
ارففتفاده ا منففابع و ارففتاندارد ای بینالمللففی میباشففد .لف ا ایففن دوره نیف مسففتثنی ا ایففن
قاعده نیس

و برای دیشبرد رچه بهتر آ میکوشیم تا طبفد ارفتاندار ای معتبفر جهفانی

در حو ه 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  6حو ه یر برای دیشبرد این دوره مدن ر ما وا د بود:

تحلیل کسبوکار
(با محوری

ارتاندارد )PMI Guide to Business Analysis

تحلیل داده
(ارتخراج ،تحلیل و ارائه نتایب حاصل ا تحلیل داده – )Data Mining

مدیری
(با محوری

دروره
چارچوب ار رام و انجام دروره واقعی)

مهارت ای حرفهای
(با روی رد تورعه توانمندی ا و مهارت ای ف ری -تحلیلی–)Professionalism Attitudes

مهارت ای ارتباطی
(با روی رد ارائه و تعامل اثربخش – (Persuasive Presentations

مهارت ای عمومی
(با روی رد تیمرا ی و کار تیمی – (General Competencies
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سرفصلهایدوره

سرفصل

اساتید

جلسه معارفه

حسام معین الدین

مقدمه ،تیمرا ی و اجرای کیس عملی (انتقال تجربه)

جمعی ا اراتید  /حسام معین الدین

مفا یم کلیدی تحلیلگری کسبوکار

مهدی معین  -علی فالحپور

مدیری

رعید مقدری

دروره چاب

جمعآوری داده و تحقیقات با ار

شیوا دناه بحد  -ش یب دناه بحد

ارائه کیس واقعی تحلیل کسب وکار

رارا ددرام نیا

مفا یم کلیدی تحلیلگری کسبوکار

مهدی معین  -علی فالحپور

تحلیل داده ا -تفسیر و بیا اطالعات

دکتر فرا انی

تف ر ارتراتیی

و مدیری

فر اد بیگلربیگی

فرآیند ا

تدوین مدل کسبوکار

رعید مقدری

تحلیل مالی و اقتصادی

حسین راعی نی

طراحی ارائه تاثیرگ ار و ماندگار

امیرحسین ریاحی

ارائه اثربخش و آرانسوری

حسام معین الدین

تحویل و داوری دروره اجرایی

جمعی ا اراتید

❖ منتورینگ دروره ا در طول دوره تورط آقای دکتر مهرداد مهدویا انجام وا د شد.
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نحوهارزیابیدوره

100

ارائه دروره
دروره ففا تورففط داورا بففر
ارفففففال جفففففدولی کفففففه در
طففول دوره ارائففه میشففود،
ار یابی میگردد.

40

ار یابی تورط مدررا

30
ار یابی تورط منتور
این ار یابی تورط منتور ا
ابتدای دوره شروع شده و
به صورت فردی و گرو ی
انجام وا د شد.

30
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در طفففول دوره فففر مفففدرل
بففر ارففال مشففارک افففراد
به آنا امتیار مید ند.

نحوهگروهبندیوانتخابپروژه
❖

تشکیلدوگروه 4الی 5نفرهوانتخابپروژه

❖

گروههااترکییایازافارادباتجرباهوجاوانومتفااوظازنظارتجرباه
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 شرک

PMPiran

• مشاور و مربی مدیری دروره و تحلیل کسب و کار
• دارای گوا ی ای حرفهای PMP, PMI-PBA, PSM I
•  15رال تجربه در حو ه اجرا ،مشاوره و آمو ش مدیری

دروره

دکترسعیدمقدسی
•
•
•
•

رییس یات مدیره شرک PMPiran
مشاور و مربی مدیری دروره ای رنتی و چاب
دارای گوا ینامه ای حرفه ای PMP,PMI-ACP,PSM I,PSPO I
 22رال تجربه در حو ه اجرا  ،مشاوره و آمو ش مدیری دروره

مهندسعلیفالحپور
•
•
•
•

مشاور و مربی مدیری دروره و تحلیل کسب و کار
دارای گوا ی ای حرفهای PMP, PBA, RMP, ACP, SP PSM I
 16رال تجربه در حو ه اجرا ،مشاوره دروره ای نف و گا و IT
بیش ا  3رال رابفهی تدریس دوره ای حرفه ای مدیری
دروره

دکترمهردادمهدویان
•
•
•
•

معاو برنامهری ی و تورعه کسبوکار لدینگ تبیا
مشاور و مربی مدیری دروره و تحلیل کسبوکار
دکترای حرفهای مدیری کسبوکار ا دانشگاه بوردو فرانسه
 ۰رال رابقه فعالی در حو ه مدیری دروره و تحلیل کسبوکار
در صنع فناوری اطالعات و ارتباطات
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همراهانشمادرایندوره
دکترشیواپناهبحق
• مجری و مشاور طرح ای تحقیقات با اریابی و تحقیقات آماری
• دکتری مدیری با اریابی ا دانشگاه مسی مس و
• مدیر عامل شرک آمارنگر شرق
• مدرل دوره ای آمو شی با اریابی تحلیلی

دکترشکیبپناهبحق
•
•
•
•

مجری و مشاور طرح ای تحقیقات با اریابی و تحقیقات آماری
رئیس بخش طراحی و تحقید شرک آمارنگر شرق
مدرل دوره ای آمو شی آماری و تحلیلی
دکتری آمار ارتنباطی ا دانشگاه فردوری مشهد

دکترامیرابراهیمزاده
• دکتری مهندری صنایع
• مدير ارشد شرک مشاوره مديري بينالمللی ايليا
• مشاور ارشد مدیری در حو ه ای ارتراتیی و با اریابی
• مدرل دوره ای تحلیل کسبوکار و داده کاوی

مهندسفرزادبیگلربیگی
•
•
•
•

مدرل ،مربی و تسهیلگر کسب و کار )(Business Analyst
مشاور چارچوب ای چاب ی )(Agile
منتور ارتراتیی در را ما ای چاب ()OKR
 19رال تجربه در حو ه اجرا ،مشاوره و آمو ش مدیری دروره و
تحلیل کسب و کار
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همراهانشمادرایندوره
مهندسمسعودمیرطاهری
• مورس و مدیر تحقید و تورعه  -نخستین مرجع تخصصی اینفوگرافیك
• كارشناری مهندری کامپیوتر رخ اف ار ا دانشگاه شهید بهشتی
• کارشنال ارشد مدیری فناوری اطالعات ا دانشگاه آ اد ارالمی
• مدرل كارگاه ای آمو شی اینفوگرافی

و دیداریرا ی داد ا و اطالعات

مهندسساراپدرامنیا
•
•
•
•
•

مدیر تورعه با ار گروه مهندری فروش رپهر را گستر اورمیانه
مدیر تورعه با ار دروره تجاری آفتاب
كارشناری ارشد مهندری صنایع
دارای گوا ی حرفهای PMI-PBA
مدرل دوره ای آمو شی تحلیل کسب و کار

مهندسحساممعینالدین
• کارشناری ارشد کارآفرينی
• ار رام مستر در شرک ديجی دی
• متخصص در توانمندرا ی افراد و تيم ا و چاب را ی را ما
• مدرل دوره ای مدیری

ا

دروره چاب  ،کار تیمی و ارائه ناب

مهندسامیرحسینریاحی
• کارشناری مهندری صنایع
• دیو شگر ارتباطات ،برنامه را  ،مجری ،گوینده و مدرل
• بیش ا  5رال رابقه کار در مینه ای مختلو اعم ا مارکتینگ و ...
• بیش ا  4رال رابقه تدریس در مینه ارتباطات ،ارائه و فن بیا  ،کار
تیمی و ...
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