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 BABOKتحلیل کسب و کار براساس 

درك مناسب و مهارت هاي قوي در  ستیبا یاست که م ینقش Business Analystکسب و کار  لگریتحل  :خالصه
کسب و کار را داشته باشد. نقش کلیدي تحلیل گر، تحلیل فرآیندهاي کسب و کار، رویه ها، ساختار  لیتحل

ل عناوین شغلی از قبی ،متاسفانه براي این نقش یباشد. ول یها م يازمندین تیریسازمان و مد لیسازمانی، تحل
 یه مدر نظر گرفت رهیو غ ستمیس لگریداده، تحل لگریمشاور کسب وکار، مشاور مدیریت، معمار کسب و کار، تحل

 .شود

ا هدف بوده و ب نفعانیو ذ انیکسب و کار، مشتر يازهاین ییاست که مسئول شناسا يکسب و کار فرد لگریتحل
ب و کار کس لگریتحل نیو مشکالت موجود در کسب و کار فعالیت می نماید. بنابرا ازهایرفع ن يالزم برا يراهکارها

 يل هاارائه راه ح يکسب و کار برا يها يازمندین يو مستندساز دییتا ل،یاستخراج، تحل ت،یریمد ف،یمسئول تعر
 .باشد یشده آن م نییسازمان به اهداف تع یابیها و دست يارمندیبه ن ییمناسب در جهت پاسخگو

در سازمان  ارائه راهکار میو ت نفعانیذ ان،یمشتر انیم یرا به عنوان پل ارتباط يدیکسب و کار، نقش کل لگرانیتحل
 نیپروژه، تضم تیریمد ،یمال لیتحل يها طهیدر ح يزیکسب و کار به صورت متما لیها ایفا می کنند. تحل

 زین انریاست در ا يدارد و فلذا ضرور اربردتست، آموزش و تولید و توسعه مستندات ک ،یتوسعه سازمان ت،یفیک
گران  لیتا تحل م،یمرتبط باش يگر کسب و کار با مجهز و مسلط به استانداردها و ابزارهالیتحل تیبه دنبال ترب

 .ان داشته باشدالزم را در سازم ینموده و اثربخش فایا یبتوانند نقش خود را در سازمان بخوب

 یدوره آموزش نیکسب و کار ارائه نموده است که ا لیتحل یحوزه دانش يبرا BABOKرا با نام  ياستاندارد موسسه
 شده است. یاستاندارد طراح نیمنطبق بر ا

 اثربخش تر خواهد بود: ریشرکت کنندگان ز يبرا BABOKدوره   پیش نیاز:

 نرم افزار) ع،یصنا یمهندس ت،یریمد يرشته ها یمرتبط (بخصوص کارشناس یکارشناس مدرك

وسعه سازمان و ت يندهایبهبود فرآ ستم،یس لیتحل يآشنا به حوزه ها یول رمرتبطیغ یمدرك کارشناس دارندگان
 یاطالعات يها ستمیس

 ساعت 40 مدت دوره:
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 ک،یاستراتژ يزیدر سازمان ها (برنامه ر يندیمختلف فرا يگران حوزه ها لیکارشناسان و تحل هیکل دوره: مخاطب
ه ثبت دور نیشرکت در ا يتوانند برا یاطالعات و...) م يفناور ،یانسان يها هیسرما ،یو فروش، مال یابیبازار د،یتول

 ستمیس ت،یفیک نیتضم ،یاطالعات يها ستمیس یو طراح لیتحل ،يو دپارتمان ها انی. بخصوص متولندینام نما
 بهره مند شوند. یدوره آموزش نیتوانند از ا یو بهبود سازمان م یلیتحل يها و روش ها و بخش ها

ندارد استا تحلیل کسب و کار براساس الزموکار، تسلط بر دانش و مهارتهاي  هدف دوره تحلیل کسب اهداف دوره:
براي  الزمهاي  مهارت باشد. شما در این دوره می IIBA بس رسمییالو براساس س BABOK v3 المللی بین

 هاي تحلیل کسب و کار از طریق مثال تکنیک هاي دانشی و وظایف و تحلیل کسب و کار را کسب کرده و با حوزه
المللی این حوزه نیز آشنا  هاي بین همچنین شما با آزمون این دورهدر شوید.  هاي کاربردي آشنا می ها و کارگاه

توانند مسائل و فرصتهاي کسب  پس از پایان دوره میکنندگان  شرکت .نمایید می را کسب الزمشده و آمادگی 
 .شناسایی و تحلیل کرده و براي آنها راهکار ارائه نمایند و کار را به درستی

 دانشجویان قادر خواهند بود: در انتهاي دوره

 ) IIBA بس رسمییالبراساس س( 

  BACCM تسلط بر مفاهیم اصلی •

  :شامل هاي مرتبط با هر حوزه دانشی تحلیل کسب و کار هاي دانشی و تکنیک تسلط بر حوزه  •

o  ریزي و نظارت تحلیل کسب و کار برنامه  

o  ها استخراج نیازمندي  

o   ها نیازمنديمدیریت چرخه عمر  

o  تحلیل استراتژي  

o  ها تحلیل نیازمندي  

o  ارزیابی راهکار  

  المللی آمادگی براي آزمون بین  •

 ها هاي دانشی و تکنیک هاي مختلف و متعدد براي تسلط بر حوزه برگزاري ورکشاپ  •
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 سرفصل هاي دوره:

Unit 1:- Introduction 

• Pre-Test  

• Purpose of the BABOK® v 3.0 Guide  

• What is Business Analysis?  

• Who is a Business Analyst?  

• Structure of the BABOK® v 3.0 Guide  

 

Unit 2:- Business Analysis Key Concepts  

• The Business Analysis Core Concept Model  

• Key Terms  

• Requirements Classification Schema 

• Stakeholders  

• Requirements and Designs  

 

Unit 3:- Business Analysis Planning and Monitoring  

• Overview of Business Analysis Planning and Monitoring  

• Plan Business Analysis Approach  

• Plan Stakeholder Engagement  

• Plan Business Analysis Governance  

• Plan Business Analysis Information Management  

• Identify Business Analysis Performance Improvements  

• Techniques & Workshop  
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Unit 4:- Elicitation and Collaboration  

• Overview  

• Prepare of Elicitation  

• Conduct Elicitation  

• Confirm Elicitation Results  

• Communicate  

• Manage Stakeholder Collaboration  

• Techniques & Workshop  

 

Unit 5:- Requirements Lifecycle Management  

• Overview  

• Trace Requirements  

• Maintain Requirements  

• Prioritize Requirements  

• Assess Requirements Changes  

• Approve Requirements  

• Techniques & Workshop  

 

Unit 6:- Strategy Analysis  

• Overview  

• Analyze Current State  

• Define Future State  

• Assess Risks  

• Define Change Strategy  

• Techniques & Workshop  
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Unit 7:- Requirements Analysis and Design Definition  

• Overview  

• Specify and Model Requirements  

• Verify Requirements  

• Validate Requirements  

• Requirements Architecture  

• Define Design Options  

• Analyze Potential Value and Recommend Solution  

• Techniques & Workshop  

 

Unit 8:- Solution Evaluation  

• Overview  

• Measure Solution Performance  

• Analyze Performance Measures  

• Assess Solution Limitations  

• Assess Enterprise Limitations  

• Techniques & Workshop  

 

Unit 9:- Underlying Competencies & Perspectives  

• Overview  

• Analytical Thinking and Problem Solving  

• Behavioral Characteristics  

• Business Knowledge  

• Communication Skills  

• Interaction Skills  
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• Perspectives  

 

Unit 10:- Course Wrap-Up 

• Guide for IIBA Exams  

• Q&A  

• Final Exam 


