
 

 
 

 
 

 تحلیل کسب و کار

 BABOKمنطبق بر تشریح استاندارد 
 

 نقش. داشته باشد را کار و کسبتحلیل  در قوي هايمهارت و مناسب درك می بایستاست که  ینقش 1کسب و کار لگریتحل  خالصه :

ولی متاسفانه . باشدمی هايازمندین تیریمد سازمان و لتحلی سازمانی، ساختار ها،کار، رویه گر، تحلیل فرآیندهاي کسب وکلیدي تحلیل

در  و غیره ستمیس لگریتحل، داده لگریتحل، معمار کسب و کار ،عناوین شغلی از قبیل مشاور کسب وکار، مشاور مدیریت ،براي این نقش

 شود.می نظر گرفته

 يالزم برا يراهکارها بوده و با هدف عاننفیو ذ انیمشتر ،کسب و کار يازهاین ییاست که مسئول شناسا يکسب و کار فرد لگریتحل

 ل،یاستخراج، تحل ت،یریمد ف،یکسب و کار مسئول تعر لگریتحلبنابراین  نماید.و مشکالت موجود در کسب و کار فعالیت می ازهاین رفع

سازمان به  یابیا و دستهيارمندیبه ن ییمناسب در جهت پاسخگوهاي حلارائه راه براي کسب و کار هاييازمندین يو مستندساز دییتا

 .باشدیشده آن م نییاهداف تع

. کنندمی ایفا هاارائه راهکار در سازمان میو ت نفعانیذ ان،یمشتر انیم یرا به عنوان پل ارتباط يدیکسب و کار، نقش کل لگرانیتحل

تست، آموزش و  ،یوسعه سازمانت ت،یفیک نیپروژه، تضم تیریمد ،یمال لیتحل هايطهیدر ح يزیکسب و کار به صورت متما لتحلی

گر کسب و کار با مجهز و مسلط به و فلذا ضروري است در ایران نیز به دنبال تربیت تحلیل دارد اربردتولید و توسعه مستندات ک

در سازمان  گران بتوانند نقش خود را در سازمان بخوبی ایفا نموده و اثربخشی الزم رااستانداردها و ابزارهاي مرتبط باشیم، تا تحلیل

 داشته باشد.

براي حوزه دانشی تحلیل کسب و کار ارائه نموده است که این دوره آموزشی منطبق بر  BABOK3 ي را با ناماستاندارد IIBA2موسسه 

 این استاندارد طراحی شده است.

 

 باشد، ساعت می 04مدت کل دوره دوره:  مدت

 

   ر اثربخش تر خواهد بود:زیشرکت کنندگان  این دوره آموزشی براي نیاز: پیش

 (هاي مدیریت، مهندسی صنایع، نرم افزاربخصوص کارشناسی رشته) مرتبط مدرك کارشناسی 

 هاي اطالعاتیهاي تحلیل سیستم، بهبود فرآیندهاي سازمان و توسعه سیستمدارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط ولی آشنا به حوزه 

 

 

 

                                                 
1. Business Analyst 
2. International Institute of Business Analysis 
3. Business Analysis Body of Knowledge 



                                                                                                                                                                                                                           
 

ریزي استراتژیک، تولید، بازاریابی و فروش، ها )برنامههاي مختلف فرایندي در سازمانگران حوزهکلیه کارشناسان و تحلیل مخاطب:

، هاينام نمایند. بخصوص متولیان و دپارتمانتوانند براي شرکت در این دوره ثبتهاي انسانی، فناوري اطالعات و...( میمالی، سرمایه

توانند از این دوره هاي تحلیلی و بهبود سازمان میها و بخشها و روشتضمین کیفیت، سیستم هاي اطالعاتی،تحلیل و طراحی سیستم

 مند شوند.آموزشی بهره

 

هاي هر هاي دانشی تحلیل سیستم آشنا شده و ابزارها و تکنیککنندگان بصورت گام به گام با حوزهدر این دوره آموزشی شرکتاهداف دوره: 

 دانشجویان قادر خواهند بود: ،در انتهاي این دورهو  انشی مورد بررسی قرار خواهد گرفتحوزه د فرآیند و

 هاي تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد فرآیندها و گام هاي دانشی،با حوزهBABOK شوند.آشنا می 

  هاي تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد ابزارها و تکنیکباBABOK .آشنا می شوند 

 گر کسب و کار بر اساس استاندارد هاي کلیدي یک تحلیلبا شایستگیBABOK .آشنا خواهند شد 

 

 دوره: سرفصل

 باشد:هاي این دوره چهار روزه به شرح زیر میاي از سرفصلخالصه

 روز اول 

  BABOKاستاندارد  و چارچوب فصل اول: آشنایی با کلیت

 لیل گر کسب و کارفصل دوم: برنامه ریزي و پایش فرآیندهاي تح

 روز دوم 

 ادامه فصل دوم: برنامه ریزي و پایش فرآیندهاي تحلیل گر کسب و کار

 فصل سوم: استخراج نیازمندیها

 روز سوم 

 و ارتباطات هایازمندین تیریفصل چهارم: مد

 فصل پنجم: تحلیل جامع سازمانی

 روز چهارم 

 هایازمندین لیفصل ششم: تحل

 هاي کسب و کارحلاهفصل هفتم: ارزیابی و تایید ر

 روز پنجم 

 گر کسب و کارهاي کلیدي تحلیلفصل هشتم: شایستگی

 ** شایان ذکر است تمامی ابزارها و تکنیک های اشاره شده در این استاندارد در طول فصول استاندارد ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 


