
 
 

 

 BABOK کار و کسب تحلیل

 
   (:BABOK) کار و کسب تحلیل دوره خالصه

 کار و کسب تحلیل در قوي هايمهارت و مناسب درك بایست می که است نقشی Analyst Business کار و کسب تحلیلگر

 دیریتم و سازمان تحلیل سازمانی، ساختار ها،رویه کار، و کسب فرآیندهاي تحلیل گر،تحلیل کلیدي نقش باشد. داشته را

 کار، و سبک معمار مدیریت، مشاور ار،وک کسب مشاور قبیل از شغلی عناوین نقش، این براي متاسفانه ولی باشد.می هانیازمندي

 شود.می گرفته نظر در غیره و سیستم تحلیلگر داده، تحلیلگر

 الزم کارهايراه هدف با و بوده ذینفعان و مشتریان کار، و کسب نیازهاي شناسایی مسئول که است فردي کار و کسب تحلیلگر

 استخراج، دیریت،م تعریف، مسئول کار و کسب تحلیلگر بنابراین ماید.نمی فعالیت کار و کسب در موجود مشکالت و نیازها رفع براي

 دستیابی و هانیارمندي به پاسخگویی جهت در مناسب هايحلراه ارائه براي کار و کسب هاينیازمندي مستندسازي و تایید تحلیل،

 باشد.می آن شده تعیین اهداف به سازمان

 کنند.می ایفا هاسازمان در راهکار ارائه تیم و ذینفعان مشتریان، میان ارتباطی پل نوانع به را کلیدي نقش کار، و کسب تحلیلگران

 آموزش ست،ت سازمانی، توسعه کیفیت، تضمین پروژه، مدیریت مالی، تحلیل هايحیطه در متمایزي صورت به کار و کسب تحلیل

 به مسلط و مجهز با کار و کسب گرتحلیل تربیت دنبال به یزن ایران در است ضروري فلذا و دارد کاربرد مستندات توسعه و تولید و

 سازمان در را زمال اثربخشی و نموده ایفا بخوبی سازمان در را خود نقش بتوانند گرانتحلیل تا باشیم، مرتبط ابزارهاي و استانداردها

 باشد. داشته

 منطبق آموزشی دوره این که است نموده ارائه کار و کسب تحلیل دانشی حوزه براي BABOK نام با را استانداردي IIBA موسسه

 است. شده طراحی استاندارد این بر

  

 

  نیاز: پیش

  بود: خواهد تر اثربخش زیر کنندگان شرکت براي BABOK دوره

 افزار( نرم صنایع، مهندسی مدیریت، هايرشته کارشناسی )بخصوص مرتبط کارشناسی مدرك

 هايستمسی توسعه و سازمان فرآیندهاي بهبود سیستم، تحلیل هايحوزه به آشنا ولی غیرمرتبط کارشناسی مدرك دارندگان

 اطالعاتی

 

  مخاطب:

 مالی، روش،ف و بازاریابی تولید، استراتژیک، ریزي)برنامه هاسازمان در فرایندي مختلف هايحوزه گرانتحلیل و کارشناسان کلیه

 هاي،ماندپارت و متولیان بخصوص نمایند. نامثبت دوره این در شرکت براي توانندمی و...( اطالعات فناوري انسانی، هايسرمایه

 این از توانندمی سازمان بهبود و تحلیلی هايبخش و هاروش و هاسیستم کیفیت، تضمین اطالعاتی، هايسیستم طراحی و تحلیل

 شوند. مندبهره آموزشی دوره

  



 
 

 

 

  :BABOK دوره اهداف

 هر هايیکتکن و ابزارها و شده آشنا سیستم تحلیل دانشی هايحوزه با گام به گام بصورت کنندگانشرکت آموزشی دوره این در

 بود: خواهند قادر دانشجویان دوره، این انتهاي در و گرفت خواهد قرار بررسی مورد دانشی حوزه و فرآیند

 استاندارد اساس بر کار و کسب تحلیل هايگام و فرآیندها دانشی، هايحوزه با BABOK شوند.می آشنا 

 استاندارد اساس بر کار و کسب تحلیل هايتکنیک و ابزارها با BABOK شوند. می آشنا 

 استاندارد اساس بر کار و کسب گرتحلیل یک کلیدي هايشایستگی با BABOK شد. خواهند آشنا 

  
 :BABOK کار و کسب تحلیل دوره سرفصل

 روزه هارچ دوره این هايسرفصل از ايخالصه است. شده تدوین توسعه و تحقیق واحد در کار بازار نیاز به توجه با دوره این مطالب

 باشد:می زیر شرح به

 استاندارد چارچوب و کلیت با آشنایی BABOK 

 کار و کسب گر تحلیل فرآیندهاي پایش و ریزي برنامه 

 کار و کسب گر تحلیل فرآیندهاي پایش و ریزي برنامه 

 نیازمندیها استخراج 

 ارتباطات و نیازمندیها مدیریت 

 سازمانی جامع تحلیل 

 نیازمندیها تحلیل 

 کار و کسب هايحلراه تایید و ارزیابی 

 کار و کسب گرتحلیل کلیدي هايشایستگی 

 

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

 


