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 تحلیل کسب و کار

 BABOKمنطبق بر تشریح استاندارد 

 

 کار و کسبتحلیل  در قوي هايمهارت و مناسب درك می بایستاست که  ینقش 1کسب و کار لگریتحل  خالصه :
سازمان و  لتحلی سازمانی، ساختار ها،کار، رویه گر، تحلیل فرآیندهاي کسب وکلیدي تحلیل نقش. داشته باشد را

عناوین شغلی از قبیل مشاور کسب وکار، مشاور  ،براي این نقشولی متاسفانه . باشدمی هايازمندین تیریمد
 شود.می در نظر گرفته و غیره ستمیس لگریتحل، داده لگریتحل، معمار کسب و کار ،مدیریت

 ا هدفبوده و ب نفعانیو ذ انیمشتر ،کسب و کار يازهاین ییاست که مسئول شناسا يکسب و کار فرد لگریتحل
ب و کار کس لگریتحلبنابراین  نماید.و مشکالت موجود در کسب و کار فعالیت می ازهاین رفع يالزم برا يراهکارها

هاي حلارائه راه براي کسب و کار هاييازمندین يو مستندساز دییتا ل،یاستخراج، تحل ت،یریمد ف،یمسئول تعر
 .باشدیشده آن م نییسازمان به اهداف تع یابیدست ها ويارمندیبه ن ییمناسب در جهت پاسخگو

در  ارائه راهکار میو ت نفعانیذ ان،یمشتر انیم یرا به عنوان پل ارتباط يدیکسب و کار، نقش کل لگرانیتحل
 نیمپروژه، تض تیریمد ،یمال لیتحل هايطهیدر ح يزیکسب و کار به صورت متما لتحلی. کنندمی ایفا هاسازمان

و فلذا ضروري است در ایران نیز  دارد اربردتست، آموزش و تولید و توسعه مستندات ک ،یتوسعه سازمان ت،یفیک
گران گر کسب و کار با مجهز و مسلط به استانداردها و ابزارهاي مرتبط باشیم، تا تحلیلبه دنبال تربیت تحلیل

 را در سازمان داشته باشد.بتوانند نقش خود را در سازمان بخوبی ایفا نموده و اثربخشی الزم 

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

 

 ساعت 40 دوره: مدت

 

 
 

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

                                                 



 
 

   شرکت کنندگان زیر اثربخش تر خواهد بود: این دوره آموزشی براي نیاز: پیش

 هاي مدیریت، مهندسی صنایع، نرم افزار)بخصوص کارشناسی رشته( مرتبط مدرك کارشناسی •
هاي تحلیل سیستم، بهبود فرآیندهاي سازمان دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط ولی آشنا به حوزه •

 هاي اطالعاتیو توسعه سیستم
 

، ریزي استراتژیک، تولیدها (برنامههاي مختلف فرایندي در سازمانگران حوزهکارشناسان و تحلیلکلیه  مخاطب:
ام نتوانند براي شرکت در این دوره ثبتهاي انسانی، فناوري اطالعات و...) میبازاریابی و فروش، مالی، سرمایه

ها و تضمین کیفیت، سیستم اطالعاتی،هاي ، تحلیل و طراحی سیستمهاينمایند. بخصوص متولیان و دپارتمان
 مند شوند.توانند از این دوره آموزشی بهرههاي تحلیلی و بهبود سازمان میها و بخشروش

 

  اهداف دوره:
هاي دانشی تحلیل سیستم آشنا شده و ابزارها و کنندگان بصورت گام به گام با حوزهدر این دوره آموزشی شرکت

و در انتهاي این دوره، دانشجویان قادر  انشی مورد بررسی قرار خواهد گرفته دهاي هر فرآیند و حوزتکنیک
 خواهند بود:

 شوند.آشنا می BABOKهاي تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد فرآیندها و گام هاي دانشی،با حوزه •
 آشنا می شوند. BABOKهاي تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد ابزارها و تکنیکبا  •
 آشنا خواهند شد. BABOKگر کسب و کار بر اساس استاندارد هاي کلیدي یک تحلیلبا شایستگی •

 

 دوره: سرفصل

 باشد:هاي این دوره به شرح زیر میاي از سرفصلخالصه
 با نیازمندیها و راهکارها BABOKرابطه  -BABOKاستاندارد  و چارچوب آشنایی با کلیت •
 تحلیل گر کسب و کاربرنامه ریزي و پایش فرآیندهاي  •
 )BACCMمعرفی مفاهیم پایه ( •
 Requirementحالت متفاوت یک  11مروري بر  •
 روري بر حوزه هاي دانشی و وظایف مرتبطم •
 مروري بر ابزارهاي مورد استفاده جهت استخراج و ارائه راهکار •
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 هاي متفاوت قابل استفاده توسط تحلیل گر کسب و کار مروري بر دیدگاه •
 گر کسب و کارهاي کلیدي تحلیلستگیشایمروري بر  •
 بررسی مفاهیم فوق در چند فیلم آموزشی •
 بررسی رابطه حوزه دانشی و ابزارها •
 بررسی رابطه وظایف، حوزه هاي دانشی و مهارت ها •
 PMBOKو  BABOKبررسی رابطه  •

 

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