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 عرفی شرکت رایزن سامانه گسترم -1

های  فعالیت خود را در زمینه« موسسه فناوری اطالعات آریانا»ابتدا تحت عنوان  شرکت مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر

تحت نیز  1389آغاز نموده و از اواسط سال  1387سال ارائه خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت فناوری اطالعات در 

است. این شرکت تنها  ادامه دادهر های مذکو به فعالیت خود در حوزه «مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر»عنوان شرکت 

المللی در های بینهای آموزشی و آزمون( برای برگزاری دورهISO IWA2:2007دارنده استاندارد مدیریت کیفیت آموزش )

استاندارد  گواهینامه باشد. همچنین این شرکت دارایدر ایران می و مدیریت پروژه های مدیریت فناوری اطالعاتحوزه

المللی درحوزه مدیریت فناوری در ارائه مشاوره، آموزش و برگزاری آزمون های بین ISO 9001:2008تمدیریت کیفی

 باشد.می اطالعات و مدیریت پروژه

ها و فرآیندهای شرکت رایزن سامانه گستر خدمات خود را در قالب آموزش و آزمون، مشاوره، پیاده سازی و بهبود روش

و پشتیبانی ابزارهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطالعات به مشتریان خود ارائه  مدیریت فناوری اطالعات و ارائه

 نماید. می
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 آموزش مدیریت فناوری اطالعاتمرکز  -2

المللی در حوزه های بینرسمی آزمون به منظور آموزش و برگزاریتخصصی  آموزش رایزن سامانه گستر، مرکزی مرکز

 مشاوران، مدیران، تربیت هدف با را خود های دوره مرکز است. این و مدیریت پروژه فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات

 را کشور اطالعات فناوری حوزه های پروژه مدیریتی و اجرایی فنی، علمی، نیازهای بتوانند که ایرانی مدرسان زبده و ممیزان

 خدمات ارائه توان المللی بین سطوح در الکترونیک کار و کسب بر سازمانهای مبتنی هدایت و ایجاد بر عالوه و نموده مرتفع

 مینماید.و اجرا برنامه ریزی  نمایند، کسب را IT حوزه در مهندسی و فنی

آمریکا، برترین دوره های آموزشی را  SimpliLearnهلند و  ITPreneursاین مرکز به عنوان نماینده و همکار شرکتهایی نظیر 

با استفاده از محتوای آموزشی بین المللیِ مورد استفاده در سراسر دنیا به مخاطبان خود ارائه مینماید. محتوای آموزشی ارائه 

تولید شده توسط این مؤسسات همواره از باالترین کیفیت فنی و علمی برخوردار بوده و سبب شده تا این مؤسسات به برترین 

 کنندگان محتوای آموزشی در سطح دنیا تبدیل شوند.

 سوابق مرکز آموزش -2-1

 های برگزار شده از سوی این شرکت است.  جدول زیر فهرست برخی از آموزش

 

 اعتبار دهنده عمومي/اختصاصي برگزاريتعداد  ي آموزشينام دوره ردیف

1 ITIL V3 Foundation 30 دفتر نمايندگی  عمومی دورهITpreneurs 

2 ITIL V3 Foundation  دفتر نمايندگی  اختصاصی دوره 70بیش ازITpreneurs 

3 ITIL V3 Expert 

 )برای اولین بار در ایران(

 دوره 1

 91تیر 

 انگلستان APMG عمومی

4 COBIT Foundation 13 دفتر نمايندگی  عمومی دورهITpreneurs 

5 COBIT Foundation  دفتر نمايندگی  اختصاصی دوره 10بیش ازITpreneurs 
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 اعتبار دهنده عمومي/اختصاصي برگزاريتعداد  ي آموزشينام دوره ردیف

6 PRINCE2 Foundation 8 دفتر نمايندگی  عمومی دورهITpreneurs 

7 PRINCE2 Foundation 6 دفتر نمايندگی  اختصاصی دورهITpreneurs 

8 IT Project Management 4 دفتر نمايندگی  عمومی دورهITpreneurs 

9 IT Project Management 5 دفتر نمايندگی  اختصاصی دورهITpreneurs 

10 Professional Scrum Master 6  دفتر نمايندگی  عمومی دورهITpreneurs  و انجمن

 اسکرام ايران 

11 Service Desk 2 دفتر نمايندگی  عمومی دورهITpreneurs 

12 ISO/IEC 20000 Awareness 3 دفتر نمايندگی  اختصاصی دورهITpreneurs 

13 ISO/IEC 20000  Principle & 

Achievement 

 ITpreneursدفتر نمايندگی  اختصاصی دوره 2

14 IT Governance 1 دفتر نمايندگی  اختصاصی دورهITpreneurs 

15 Professional Scrum Product Owner  1 دفتر نمايندگی  عمومی دورهITpreneurs  و انجمن

 اسکرام ايران 

16 Cloud Computing Essentials 1 دفتر نمايندگی  عمومی  دورهITpreneurs 
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http://rayzansamaneh.com/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85-professional-scrum-product-owner-pspo-3/
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 تقویم آموزشی فصل تابستان -2-2

تا بتواند در فصل تابستان به شکلی بسیار متنوع برنامه ریزی شده  تقویم آموزشی مرکز آموزش رایزن سامانه گستر

تابستان و تقارن ماه مبارک رمضان با فصل در سال جاری . پاسخگوی نیاز طیف وسیعی از مشتریان رایزن سامانه گستر باشد

ریزی دوره عمومی را برنامههیچ های فشرده آموزشی در این ماه سبب شد تا این مرکز برای تیرماه مشکالت برگزاری کارگاه

های تابستان، نکته بسیار مهم در رابطه با دوره را به مرداد ماه موکول نماید.خود نکرده و شروع برگزاری دوره های تابستان 

 های جدید برای اولین بار در کشور برگزار خواهند شد.ید و کاربردی است. اغلب این دورهمعرفی چندین دوره جد

 

 طول دوره زمان برگزاری عنوان دوره ردیف

1 Professional Scrum Master (اسکرام مستر حرفه ا)روز 2 01/05/94 ی 

2 COBIT5 Foundation  روز 2 03/05/94 اطالعات( یفناور یابی)چارچوب کنترل و ارز 

3 ITIL V3 - 2011 Foundation روز 3 07/05/94 اطالعات( یخدمات فناور یریت)چارچوب مد 

4 Support Center Analyst (اطالعات یفناور یبانیکارشناس مرکز پشت) روز 2 15/05/94 

5 Support Center Team Lead (اطالعات یفناور یبانیپشت یمسرپرست ت) روز 2 29/05/94 

6 Managing Successful Programmes )روز 2 05/06/94 )مدیریت برنامه های موفق 

7 Process Modeling Using BPMN (با  یندفرآ یمدلسازBPMN) 12/06/94 2 روز 

8 DevOps Foundation  دوره مقدماتی چارچوب(DevOps) 19/06/94 2 روز 

9 Support Center Manager (اطالعات یفناور یبانیمرکز پشت یرمد) روز 2 26/06/94 

10 Prince 2 Foundation روز 3 08/07/94 (2ینسبا پرهای موفق پروژه  یریت)مد 
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در هر  16:30لغایت  8:30الزم به توضیح است که کلیه دوره های آموزشی رایزن سامانه گستر به شکل کارگاهی و از ساعت 

 گردند.رشنبه الی جمعه( برگزار میروز و عموماً در روزهای پایانی هفته )چها

با هماهنگی قبلی در محل سازمان ها به شکل اختصاصی که برگزاری کلیه دوره های این مرکز الزم به ذکر است 

 باشد.  امکان پذیر می

  

http://rayzansamaneh.com/
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 معرفی دوره های ارائه شده -2-3

2-3-1- Professional Scrum Master (یاسکرام مستر حرفه ا) 

 دوره : یمعرف -

و  باشد یم یچیدهپ یها پروژه یاجرا یبرا یشروچابک و پ یمتدلوژ یک اسکرام

 ینقرار گرفته است. ا یاریمورد استقبال بس یمطرح جهان یها سازمان یاز سو

پس از  یافزار مورد استفاده قرار گرفت، ول در ابتدا در حوزه توسعه نرم یکردرو

 ای یچیدهپروژه پ هر مدیریتدر  توان یکه آن را م یدگذشت زمان به اثبات رس

 به کار بست.

تمرکز بر  یپروژه است و به جا یریتمد یسنت یکردچابک متفاوت از رو اسکرام

کنندگان در دوره فرا  پروژه تمرکز دارد. شرکت ینمودن و رهبر یلپروژه بر تسه یتو هدا ییراهنما یزی،ر برنامه

به صورت  راسازمان  یاپروژه و  یم،ت یکباشند و چگونه  Scrumفرد متخصص در حوزه  یککه چگونه  گیرند یم

اثربخش اسکرام را در سازمان بر عهده دارد و  یاجرا یتاست که مسئول یفرد Scrum Masterچابک توسعه دهند. 

 .کند یم یتحقق اهدافشان رهبر یپروژه را در راستا یمت

 یمطالعات مورد یبررس یزو ن یغن یمجرب و مطالب آموزش یداز اسات یمند با بهره یادوره اسکرام مستر حرفه

 یکنندگان در انتها . شرکتسازد یاسکرام در سازمان خود آماده م سازی یادهپ یکنندگان در دوره را برا موفق شرکت

 یمت یکاثربخش در  یهمکار یتحوزه قابل یندر ا یکاف نشاسکرام کسب مهارت و دا یهپا یممفاه یریدوره با فراگ

اسکرام  یمت یکعضو  یاچون مالک محصول / خدمت، اسکرام مستر و  یمختلف یها ابک اسکرام را در نقشچ

تحقق  یدر راستا یاصول و قواعد یزخاص و ن های ینککنندگان در دوره با تک شرکت ین. همچنیافتخواهند 

 شد. خواهنددر پروژه آشنا  یتموفق

 دوره : مخاطبان -

o پروژه مدیران 

o یزیر برنامه مدیران 

o افزار نرم معماران 

http://rayzansamaneh.com/
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o یستمس گران تحلیل 

o یمت رهبران 

o اسکرام متخصص 

o محصول اسکرام مالکین 

o اسکرام یمت اعضای 

o افزار نرم دهندگان توسعه 

o اطالعات یفناور مدیران 

 دوره : اهداف -

 گرفت: یدرا فرا خواه یرز یمدوره شما مفاه ینا یانتها در

o و اسکرام یو قواعد چابک اصول 

o چارچوب اسکرام یها بخش یو مشارکت در تمام یحتشر یچگونگ 

o اسکرام یمت یک یلتشک چگونگی 

o چارچوب اسکرام یقدر سازمان از طر ییراتبا تغ یاروییرو چگونگی 

o پروژه یریتها و اصول و قواعد مد نامه، عبارت با واژه آشنایی 

o پروژه یشرفتپروژه و گزارش پ یاجرا یزی،ر برنامه فراگیری 

o پروژه یرآن با نقش مد یهابا نقش متخصص اسکرام و تفاوت آشنایی 

 :پیشنیاز -

 یرامونپ یشترکسب اطالعات ب یاسکرام داشته باشند. برا یمبا مفاه یمقدمات ییالزم است آشنا کنندگان شرکت

 .ییدمراجعه فرما  guide-https://www.scrum.org/scrum یتبه سا توانید یاسکرام م یمقدمات یممفاه

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 4.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 

http://rayzansamaneh.com/
http://rayzansamaneh.com/
https://www.scrum.org/scrum-guide
http://rayzansamaneh.com/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-professional-scrum-master-7/


 

 RayzanSamaneh.com 10 5الی  88508083تلفن: 

 

 

 

 بهبود مدیریت خدمات فناوری اطالعاتطرح پیشنهادی  

 
RSG.CAL.SU.01 

2-3-2- COBIT5 Foundation  اطالعات( یفناور یابی)چارچوب کنترل و ارز 

 دوره : یمعرف -

ها به  منابع سازمان ینتر یدیاطالعات جزء کل یفناور در عصر حاضر،

 یاز اصل یکیکارآمد آنها  یریتنظارت و مد یت،و حاکم رود یشمار م

رشد  یگر،د ی. از سوباشد یاطالعات م یفناور یرانمد یها چالش ینتر

مختلف، نقش  های یسکوقوع ر وو مقررات موجود در جامعه  ینروز افزون اطالعات، قوان یو تقاضا یفناور یعسر

اطالعات در  یامروزه نقش فناور ین. همچننماید یتر م ها پررنگ اطالعات را در سازمان یفناور یریتو مد یتحاکم

غلبه بر  یدر راستا یرانملموس تر از گذشته بوده و مد یانمشتر یینها یتوکار و حصول رضا کسب ینیآفر ارزش

اند.  اطالعات نموده یوکار و فناور کسب یشترهر چه ب ییق و همسوفو اهدافدر تحقق  یسع رو، یشپ یها چالش

وکار پررنگ تر نموده است.  کسب یبرا ینیآفر اطالعات را در ارزش یفناور یاتینقش ح COBIT5چارچوب 

کسب  ینهارزش به یزانحصول م یزو ن یریتیو مد یتیها را در تحقق اهداف حاکم چارچوب سازمان ینا ینهمچن

 .نماید یم یاری وکار 

 دوره : مخاطبان -

o یفیتک ینها و روش ها و تضم یستماطالعات و ارتباطات، س یفناور یارشد واحد ها مدیران 

o اطالعات و ارتباطات یفناور یپروژه ها یانمشاوران و مجر 

o و کارشناسان طرح و برنامه سازمان یرانمد 

o یسسات حسابرسو مو یو اعتبار یوکارشناسان ارشد بانک ها، موسسات مال یرانمد 

o یکتجارت الکترون یشرکت ها یرانمد 

o نرم افزار، سخت افزار و شبکه یشرکت ها یفن یها یمت یرانو مد یانیم یرانمد 

 دوره : اهداف -

 گرفت: یدرا فرا خواه یرز یمدوره شما مفاه ینا یانتها در

o ،کلی قواعد و اصول چارچوب COBIT 5 

o اطالعات یعملکرد فناور یابینحوه ارز 

o اطالعات یفناور ینیآفر ارزش یزانبهبود م یچگونگ 
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o خدمات  یفیتک یارتقا یاطالعات در راستا یوکار و فناور اهداف کسب یانم یکارتباط نزد ینحوه برقرار

 ارائه شده

o اطالعات یفناور یاتنحوه کنترل و نظارت اثربخش عمل 

o سازی یادهپ یچگونگ COBIT در سازمان 

o اطالعات یبط با فناورمرت های یسکبا ر یاروییرو یچگونگ 

o اطالعات سازمان یفناور یکطرح جامع استراتژ ینبا نحوه تدو ییآشنا 

 :پیشنیاز -

برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته نشده و تنها سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و آشنایی با بهروشها 

 دوره کمک خواهد کرد.و استانداردهای این حوزه در فراگیری مفاهیم به شرکت کننده در 

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 5.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 

2-3-3- ITIL V3 - 2011 Foundation اطالعات( یخدمات فناور یریت)چارچوب مد 

 دوره : یمعرف -

IT Infrastructure Library الگوها و به یناز بهتر یکتابخانه ا-

 ITIL V3اطالعات است.  یخدمات فناور یریتمد یها براروش

و  یبانیارائه، پشت ی،طراح ی،استراتژ یندهایبه فرا یننو ینگاه

 یاقتصاد یشروپ ـــایهمورد توجه سازمان ها و بنگاه یاراطالعات دارد که امروزه بس یبهبود در حوزه خدمات فناور

شناخته شده در  یراهکارها یندهد که بهتر یامکان را م ینبه سازمانها ا ITILگرفته است.  در سطح جهان قرار

-یازمندیخود را با ن یهایتفعال یهو کل یرنداطالعات را در سازمــان خود به کار گ یخدمات فناور یریتحوزه مد

 .یندارائه نما یو اثربخش ییکارآ یناطالعات خود را با باالتر یفناور تکسب و کار همسو نموده و خدما یهــــا

-  
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 دوره : مخاطبان -

 و کارشناسان: یرانمد

o یفیتک ینها و تضمها و روشیستماطالعات و ارتباطات، س یفناور یواحدها 

o اطالعات و ارتباطات یفناور یپروژه ها یمشاوره و مجر یشرکت ها 

o یکفعال در حوزه تجارت الکترون یهاشرکت یو اعتبار یها و موسسات مالبانک 

o و شبکه یسخت افزار ی،ارائه دهنده خدمات نرم افزار یهاشرکت 

o یشرکت ها ISP , ICP و دارندگان مراکز داده 

 دوره : اهداف -

و  یورود ی،و تعامالت درون یتهافعال یف،اهداف و وظا یدی،کل یمو مفاه یفدوره شرکت کنندگان با تعار یندر ا

 شوند: یآشنا م یرمربوطه به شرح ز یندهایفرا یرو ز یندیگروه فرا 5 یها یخروج

o خدمات یاستراتژ یندهایفرا 

o خدمات یطراح یندهایفرا 

o خدمات یساز یجار یندهایفرا 

o خدمات یبانیو پشت یاتعمل یندهایفرا 

o بهبود مستمر خدمات یندهایفرا 

 :پیشنیاز -

سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و آشنایی با بهروشها  برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته نشده و تنها

  و استانداردهای این حوزه در فراگیری مفاهیم به شرکت کننده در دوره کمک خواهد کرد.

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 4.850.000روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور:  سهحضور در دوره 
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2-3-4- Support Center Analyst اطالعات( یفناور یبانی)کارشناس مرکز پشت 

 دوره : یمعرف -

( و Service Deskاطالعات ) یخدمات فناور یزکارشناسان م

( به عنوان Support Center) یبانیمرکز ارائه کننده خدمات پشت

 ینکارشناسان ارائه کننده باالتر ینمهم است که ا یارامر بس ین. ایشوندمحسوب م یانمشتر ینقطه تماس اصل

بر ارائه خدمات موثر  یدوره آموزش ین. تمرکز اشند( باCustomer Care) یبه مشتر یدگیخدمات رس یفیسطح ک

 یحوادث، مهارتها یریتتماس، مد ییپاسخگو یها یهرو یابی، یبحل مسئله و ع یبر مهارتها یدتاک یان،به مشتر

 دو روزه است. یکارگاه آموزش ینبه شرکت کنندگان در ا ITILچارچوب  یندهایفرآ یو معرف یارتباط

 دوره : مخاطبان -

o یخدمت فناور یزکارشناسان م ( اطالعاتService Desk/Help Desk/Support Centerو واحدها )ی 

 اطالعات یخدمات فناور یبانیپشت

o در تعامل هستند ییاطالعات که با کاربران نها یفناور یفن یواحدها کارشناسان 

o  متقاضیان شرکت در آزمون بین المللی و دریافت گواهینامهHDI Support Center Analyst  

 دوره : اهداف -

 یندهایشده است که در کنار آشنا شدن شرکت کنندگان با فرآ یزیبرنامه ر یبه شکل یدوره آموزش ینا یمحتوا

فرا  یزحوزه را ن یندر ا یازمورد ن یاصل ی، مهارتهاRequestو  Incident یرنظ یبانیدر حوزه پشت ITIL یدیکل

 موارد عبارتند از: یناز ا یخواهند گرفت. برخ

o و ثبت تا بسته شدن حادثه ییحوادث از شناسا یریتمد فرآیند 

o حل مسائل به سرعت و بصورت مداوم یتفکر برا یدیکل مهارتهای 

o یارتباطموثر  یهایارزشمند گوش دادن و استراتژ هایمهارت 

o کابران( یانبهبود ارتباط با مشتر یاثبات شده برا تکنیکهای( 

o کاربران( پر دردسر یانمشتر یریتمد یموثر برا استراتژیهای( 

 

 

 :پیشنیاز -
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برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته نشده و تنها سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و آشنایی با مفاهیم 

-روشها و استانداردهای فناوری اطالعات در فراگیری مفاهیم به شرکتکنار شناخت کلی بهمدیریت مشتریان در 

 کننده در دوره کمک خواهد کرد. 

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 4.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 

 

2-3-5- Support Center Team Lead اطالعات( یفناور یبانیپشت یم)سرپرست ت 

 دوره : یمعرف -

اطالعات  یدر ساختار فناور یبانیپشت یمسرپرست ت

و  یبانیپشت یمت ینب یها به عنوان واسطسازمان

بعد از  ی( داخلEscalationنقطه ارجاع ) یندر مواقع لزوم به عنوان اول ین. همچنپردازدینقش م یفایبه ا یریتمد

 یکنندگان در دوره برابه منظور آموزش شرکت یکارگاه آموزش ین. اشودیدر نظر گرفته م یبانیکارشناسان پشت

و  یشرفت،و پ یتموفق یبرا یگریمرب یندها،بهبود فرآ یج)کاربران(، ترو یانبه مشتر یبانیپشت یزارائه خدمات متما

تا  کوشدیدوره م ینشده است. ا یزیراطالعات برنامه یرفناو یبانیروزمره واحد پشت ییامور اجرا یتمسئول

 کند. یتتقو یبانیرا در کارشناسان خبره حوزه پشت ریو رهب یریتیمد یمهارتها

 دوره : مخاطبان -

o یخدمت فناور یزم یاکارشناسان حرفه ( اطالعاتService Desk/Help Desk/Support Center )

را  یمت یتو هدا یرهبر یاطالعات که الزم است تا نقشها یخدمات فناور یبانیپشت یو واحدها

 .کنند یفاا یزن

o یالملل ینشرکت در آزمون ب متقاضیان HDI Support Center Team Lead 
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 دوره : اهداف -

 یندهایشده است که در کنار آشنا شدن شرکت کنندگان با فرآ یزیبرنامه ر یبه شکل یدوره آموزش ینا یمحتوا

 incident ،problem ،change ،release ،asset andیرخود نظ یتدر حوزه مرتبط با فعال ITIL یدیکل

configuration management یناز ا یفرا خواهند گرفت. برخ یزرا ن یمت یمرتبط با رهبر تاثیرگذار یمهارتها 

 موارد عبارتند از:

o یمت یرهبر یالزام مهارتهای 

o یهاتوافقنامه اهمیت ( سطح خدمتSLA) یاتیو توافقنامه عمل ( خدمتOLA) 

o تداخالت یریتمد یبرا استراتژیهایی 

o (…و  یابیارز یزی،افراد )استخدام، برنامه ر یریتمد یالزام مهارتهای 

o فرآیندهای incident ،problem ،change ،release ،asset and configuration management 

 :پیشنیاز -

نشده و تنها سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و آشنایی با مفاهیم  برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته

روشها و استانداردهای فناوری اطالعات در فراگیری مفاهیم به شرکت مدیریت مشتریان در کنار شناخت کلی به

 کننده در دوره کمک خواهد کرد. 

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 4.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 

2-3-6- Managing Successful Programme موفق( یهابرنامه یریت)مد 

 دوره : یمعرف -

 یزآمیتموفق یریتمد یچگونگ یآموختگان با متدولوژ دوره دانش یندر ا

استفاده  یچگونگ یرا در راستا یازو دانش مورد ن شوند یها آشنا م برنامه

 .نمایند یوکار حصول م کسب یها و همسو با اهداف و راهبردها برنامه یریتبا هدف مد MSPاز 
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 یارزشمند، چگونگ یو شرح مطالعات مورد المللی ینمراکز ب ییدطول دوره با وجود استادان خبره و مورد تا در

به طور کامل به دانش آموختگان انتقال داده  یسازمان به روش کامال عمل یها نامهبر یریتدر مد MSP یریکارگ به

کنندگان قرار خواهد گرفت تا تجارب  شرکت یارفرصت در اخت ینبودن دوره ا یکارگاه یتو با توجه به ماه شود یم

ها  با چالش یاروییرو یابر ییو نقاط ضعف و قوت تجارب و راهکارها یندحوزه مطرح نما ینخود را در ا یها و چالش

مختلف و  یها دانش افراد در حوزه یامر منتج به ارتقا ینارائه شود. ا یشیاند جلسات هم یندر ا MSPبر  ینمبت

 خواهد شد. ختلفم یعصنا

 دوره : مخاطبان -

o پروژه دارند. یریتدر حوزه مد ای زمینه یشاند و پ منتصب شده یکه به تازگ یا برنامه یرانمد 

o برنامه یریتارشد مد مدیران 

o ییااجر مدیران 

o ها برنامه یریتواحد مد پرسنل 

o پروژه مدیران 

o یالملل ینب ینامهگواه یافتشرکت در آزمون و در متقاضیان MSP Foundation 

 دوره : اهداف -

 گرفت: یدرا فرا خواه یرز یمدوره شما مفاه ینا یانتها در

o با اصول و قواعد و ساختار  ییآشناMSP 

o ییردر حال تغ های یطمند در مح روش یکردبا منافع رو آشنایی 

o یندیمدل فرآ شرح MSP 

o های ینهزم شرح MSP 

o انداز و خالصه برنامه چشم یانیهب یکاز  نویسی پیش 

o برنامه یریتمد یساختار سازمان یک ترسیم 

o سطوح یدر تمام ینفعانذ یبا تمام تعامل 

o کنترل برنامه های یزممکان یریبکارگ یچگونگ شرح 

o مختلف برنامه یفیبرنامه در برابر سطوح ک های یسکر یریتبا مد آشنایی 

o بندی یکرهپ یریتمد یتاهم درک 
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 :پیشنیاز -

های مدیریت پروژه به مخاطب در درک هر چه  و یا سایر چارچوب PRINCE2آشنایی با چارچوب مدیریت پروژه 

 کمک خواهد کرد.  MSPبیشتر 

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 5.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 

2-3-7- Process Modeling Using BPMN مدلساز(با  یندفرآ یBPMN) 

و  یدگییچچالش کسب و کار عبارت است از تنوع، پ ینزرگترب

روش و  یکبه  یازبه مرور زمان ن یجهدر نت یط؛مح ییرتغ

 سازی ینهو به یلتحل یریت،مد یف،تعر یبرا یستمیس

 یتموفق یکسب و کار احساس شد. در راستا یندهایفرآ

 یا از مجموعه یمشخص یندهایفرآ وکارها سبک یسازمان، تمام های یتفعال یوکار و کنترل و نظارت بر اجرا کسب

به افراد  یندهافرآ ینا یاجرا ینکهوکار با هدف ا کسب. نمایند یم یمبه هم مرتبط را در ذهن خود ترس های یتاز فعال

و  یرا به همراه شرح دستورالعمل و ورود یندمختلف فرآ های یتفعال یو توال نماید یوابسته نشود، آنها را مستند م

 .دهد یم یشها را نما هر آن یخروج

مطابق با آن صورت  یندافراد سازمان خواهد بود و کنترل  نظارت فرآ یتمام یانم یزبان مشترک یندفرآ نقشه

 یآن برا یرشفهم و پذ یدنما یتتبع یاستاندارد مشخص یکاز  یندنقشه فرآ یمکه ترس ی. حال در صورتپذیرد یم

 یاست که تمام ینمادگذار یک یجادا BPMNشد.  یهدف طراح ینبا ا BPMNهمگان آسان خواهد شد. استاندارد 

از  ای یهاول نویس یشپ BPMNوکار را داشته باشند.  کسب یندهایفرآ یدرک بصر یتوکار قابل کسب یراندم

سازمان  یافزار و نرم یفن ین. در گام بعد متخصصباشد یهمگان م یوکار است و قابل درک برا کسب یندهایفرآ

آن  یشو پا یریتمد یتوکار قابل کسب انیرمد یتو در نها باشند یمربوطه م ایدر ابزاره یندفرآ سازی یادهمسئول پ

 را خواهند داشت.
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 دوره : مخاطبان -

o وکار کسب گران یلتحل 

o یستمس گران تحلیل 

o داده سازهای مدل 

o یندفرآ سازهای مدل 

 دوره : اهداف -

 گرفت: یدرا فرا خواه یرز یمدوره شما مفاه ینا یانتها در

o وکار  کسب یندهایفرآ یمترس ینبا زبان نماد ییآشناBPMN وکار با آن کسب یندهایفرآ یمو ترس 

o وکار با کمک  کسب ییو اجرا یو رفع مسائل و مشکالت عمل حلBPMN 

 :پیشنیاز -

برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته نشده و آشنایی با روشها و ابزارهای مدل سازی فرآیند و همچنان مفاهیم 

 به مخاطبان کمک خواهد کرد.طراحی فرآیند در فراگیری محتوای آموزشی این دوره 

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 4.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 

2-3-8- DevOps Foundation دوره مقدمات(چارچوب  یDevOps) 

 دوره : یمعرف -

 یراناست و مد ییرهمواره در حال تغ یوکار و فناور کسب یطامروزه مح

در  یاز قدرت فناور یدآشفته با یطمح ینخود در ا یوکارها جهت بقا کسب

. اصول و یندخود استفاده نما یدارو پا یراهبرد های یحصول نوآور یراستا

 طالعاتا یفناور یها ارائه خدمات سازمان یتقابل یبه ارتقا DevOpsقواعد 

 یو فناور یافزار نرم یها و با همسو کردن گروه نماید یم یانیکمک شا
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وکار ارتقا  پرتالطم کسب یطمح یناطالعات سرعت ارئه خدمات را در ا یفناور ییاجرا یها سازمان با گروه

 وکار خواهد بود. کسب یمهم برا یرقابت یتمز یکامر به عنوان  ین. ابخشد یم

 یاتیافزار و افراد عمل دهندگان نرم توسعه یانم یکار یانبر بهبود جر DevOps یممفاه یحبا تشر یدوره مقدمات این

 یتوسعه، استقرار و اجرا ی،طراح یتقابل DevOps. پردازد یم یا و حرفه یاطالعات در دو بعد فرهنگ یفناور

اطالعات و  یخدمات فناور یانسرعت تعامل م یشافزا او ب دهد یاطالعات را بهبود م یافزارها و خدمات فناور نرم

وکار کمک  حصول منافع کسب یزکسبوکار و ن یبرا ITواحد  ینیآفر آنها به ارزش یبانپشت ییااجر یافزارها نرم

 .نماید یم یانیشا

مرتبط با آن  ییها و اصول اجرا درک روش یزو ن DevOps یازمورد ن یآموزش یهپا یمدوره با هدف انتقال مفاه این

 یاتدر گام اول ادب شود یم یدوره سع ینشده است. در ا یطراح یو فناور یندفرآ ی،انسان یروین یدر سه حوزه اصل

در  یاطالعات در سازمان برقرار شود و بستر مناسب ناوریف ییاجرا یمو ت یافزار دو گروه نرم یانم یکسانیواژگان 

 آنها برقرار شود. یانم DevOpsفرهنگ  یرشپذ یراستا

 دوره : مخاطبان -

o یفااطالعات نقش ا یتوسعه فناور یریتو مد ییاجرا یریتدخدمات، م یریتاز سازمان که در مد یافراد 

 کنند یم

o با تعامل  خواهند یو م کنند یم یتاطالعات فعال یخدمات چابک فناور یکه در حوزه طراح یا حرفه افراد

 عملکرد خود آشنا شوند. یارتقا یخدمات چابک در راستا یو طراح DevOps یانم

o با  یمختصر ییکه آشنا افرادیDevOps بخشند یحوزه غن یندارند دانش خود را در ا یدارند و سع 

o یرشپذ یساز که قصد فرهنگ افرادی DevOps . در سازمان خود را دارند 

 دوره : اهداف -

 گرفت: یدرا فرا خواه یرز یمدوره شما مفاه ینا یانتها در

o  شرح اهدف و واژه نامهDevOps 

o  منافع حاصل ازDevOps وکار کسب یبرا 

o یواقع یها در نمونه یجنتا یعملکرد و بررس سنجشهای 

o یو قواعد کل اصول DevOps 

o ییاجرا یها و روش مفاهیم DevOps 
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o تعامل DevOps اطالعات مانند چابک و  یخدمات فناور یریتمد یها چارچوب یربا ساLean ،ITIL  و… 

o جهت تحقق اهداف  زیامورد ن یسازمان یو ساختارها ها یمها، ت شامل نقش یبه مالحظات سازمان توجه

 DevOps ییروش اجرا

o یرشبه پذ توجه DevOps یدر فرهنگ سازمان 

o اطالعات یفناور ییاجرا یمافزار با ت دهندگان نرم و تعامل دو گروه توسعه یهمکار ییاجرا های روش 

o نمودن  یونو اتوماس یمربوط به حوزه فناور مالحظاتDevOps 

o یسازمان های یطاستقرار در مح یدر راستا یو کاربرد یدمف مالحظات 

o یتموفق یدیکل یهارو فاکتو ها یسکر ها، چالش 

 :پیشنیاز -

برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته نشده و تنها سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و آشنایی با بهروشها 

  هد کرد. و استانداردهای این حوزه در فراگیری مفاهیم به شرکت کننده در دوره کمک خوا

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 4.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 

2-3-9- Support Center Manager اطالعات( یفناور یبانیمرکز پشت یر)مد 

 دوره : یمعرف -

اطالعات در سازمان،  یفناور یبانیمرکز پشت یرمد

واحد  ینا ییو اجرا یکیتاکت یهاطرح ییمسئول اجرا

 یهایاستراتژ ینتا ارتباط ب کوشدیم یکارگاه آموزش ین. اباشدی)کاربران( م یانمشتر یتدر کنار توجه به جلب رضا

مانند: ارائه خدمات، استقرار  ی. موارددهد یشرا نما یدهدواحد در عمل انجام م ینبا آنچه که ا یبانیواحد پشت

 یبانی؛واحد پشت یابیکار و بازار یروین یریتمد یی،اجرا یندهایفرآ یرساخت،ز
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 یرانمد ینا کهیشده است. به نحو یافراد با سابقه طراح یتازه کار و هم برا یبانیپشت یرانمد یدوره هم برا این

کسب و کار به  یازهایکنند که همسو با ن یجادا یبانیشتموجود، مرکز پ ییاجرا یازهایبتوانند در کنار پاسخ به ن

 .یدارزش نما یجادآن ا یبرا دبه تعهدات خو یبندیارائه خدمات پرداخته و در کنار پا

 دوره : مخاطبان -

o خدمات دارند یروزانه واحدها یریتبه مد یازکه ن یانیپشت هاییمو سرپرستان ت یکارشناسان حرفه ا. 

o یالملل ینشرکت در آزمون ب متقاضیان HDI Support Center Manager 

 دوره : اهداف -

داشته باشد در  بایستیخود م یواحد تحت سرپرست یریتمد یبرا یحرفه ا یبانیواحد پشت یرمد یکآنچه را که 

 .گیردیقرار م یدوره مورد بررس ینا

o یبانیمرکز پشت یرگذارتاث یرمد یک خصوصیات 

o یاتیسطح خدمت و توافقنامه عمل یتوافقنامه ها یجادا چگونگی 

o یگذار یهو محاسبه نرخ بازگشت سرما یتمالک یینها ینهمقرون به صرفه، هز یلتحل یبرا گامهایی 

o یاتیو عمل یکیتاکت یک،استراتژ یزیبرنامه ر ینب یهاو تفاوت اهمیت 

o  باال یوربا بهره هاییمت یریتجذب، آموزش و مد ی،غربالگر یبرا هایییکتکن 

 :پیشنیاز -

روشها برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته نشده و تنها سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات و آشنایی با به

 و استانداردهای این حوزه در فراگیری مفاهیم به شرکت کننده در دوره کمک خواهد کرد.  

 میزان سرمایه گذاری: -

 ریال 4.450.000حضور در دوره دو روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور: 
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2-3-11- Prince 2 Foundation (2ینسموفق با پر یپروژه ها یریت)مد 

 دوره : یمعرف -

پـــروژه با در نظر گرفتن منافع  ینفعـانذ یها یازمندین ینتام

 باشد. یامروز م یایپروژه در دن یریتاهداف مد ینآنان از بزرگتر

PRINCE2 باشد که توسط شرکت یم یاپـروژه در دن یریتدر حوزه مد یکاربرد یاستانداردهـــا یناز مطرح تر

APMG یا،استرال ینو همچن یتانیاحوزه بر یی،اروپا یاست. در حال حاضر در اکثــر کشورها یدهانگلستان ارائه گرد 

PRINCE2 باشد. یپروژه م یریتاندارد مورد استفاده در مداست ینتریاصل 

 دوره : مخاطبان -

o پروژه محور یهاارشد سازمان مدیران 

o و معاونان طرح و برنامه یرانمد 

o یرانمد ( برنامه ها و پروژه هاProject and Programme Managers) 

o پروژه یفن یهایمت یرانو مد یانیم یرانمد 

o پروژه یریتو کارشناسان دفتر مد یرانمد 

o و کنترل پروژه یزیرکارشناسان برنامه 

 دوره : اهداف -

 گرفت: یدرا فرا خواه یرز یمدوره شما مفاه ینا یانتها در

o رچوب استاندارد چاPRINCE2 

o سازمان یهایپروژه ها با استراتژ سازی همسو 

o آن یاتکنترل موثر پروژه در طول چرخه ح 

o پروژه در  یریتمد یندبا فرآ ییآشناPRINCE2 

o پروژه در  یریتمد یدانش یبا حوزه ها ییآشناPRINCE2 

o استفاده از  یچگونگPRINCE2 هاپروژه یدر اجرا 

o یسازیادهپ یچگونگ PRINCE2 در سازمان 

o یالملل ینجهت حضور در آزمون ب یآمادگ PRINCE2 
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 :پیشنیاز -

ای مدیریت پروژه در فراگیری مفاهیم برای این دوره پیش نیازی در نظر گرفته نشده و تنها آشنایی با مفاهیم پایه

  به شرکت کننده در دوره کمک خواهد کرد.  

 گذاری:میزان سرمایه -

 ریال 6.850.000روزه آموزشی، همراه با دو میان وعده و ناهار به عالوه گواهینامه حضور:  سهحضور در دوره 
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