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آزمون  مهلکاشتباه  9  PMPداوطلبان 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

 مقدمه: 

ا PMPهاا   اییی د وایت ما  اا ای  هاا دایس و ت دیت اد اایها ازاد رن گرناایاای امره  ا ا طی سال

PRINCE2  اICB  نغم راگ زم فدرتری ربتیریی ت حتی دمرام ای  ت ...... با گرتطلب  ی  مرج  شیم ک  علی

راای. حاااا ریا  ت همش باالا یا گس تسط کان گیگد رگر   ایرگایا یا بعیًر  تمج  شیم کا  ببامل اهایم

کا  گن   گهام. ر  ایترنم گتساتاایرم کا  گن رتت اان شاما بادرن  ایب ی  کادگمگل اا گست   9دجانب نر ب   

ربتیر  فدری ی رتذ امره  ا   هست یا رن ری  امشتان رستزاگم به    ببدای. ذکد ری  اکت  ضیتس  رساد 
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دمرای بدر  گرتطلب هد آن می ت امره  ا    ددبط با آیا ردزاق ب زتیا تلی با دمجا  رشتبام  ی  9ک  ری   

 باشی. ینک  یا دمدکز ری  امشتاس بی ست  ری  PMPب   قبمل د امره  ا   

 
 های با کیفیت پایین و با زمان کم: اشتباه اول: گذراندن دوره

ک  ای شادکد  ای PMBOKها  آش ایی باا رساتاایرنگ  کساای ک  گن کالس  ادمری ازدب  طمن کلی  ی

 س  گست  هست ی:

 نر گرنای. PMBOKکساای ک  فقط بصی آش ایی با  -1

  زاه م گن سان ای ت یا ویت م تمگ هست ی.ساز  ری  کساای ک  ب  گابال و اگم -2

 شدکد امای ی. PMPکساای ک  بصی گرنای گن آن می  -3

فقط آش ایی کلای  ادمرای کافی باشی چمی هیفستنم هم  ی  4یا    3بدر  گست  رتل یک گتنم آ منشی  

 باشی.  ی PMBOKبا  زاه م 

 ارساد. ریا  گسات  رن گرتطلبا     کاا اًل  تزاات   شادریطتلی بدر  گست  گتم ت  خصماًا گسات  سامم  

ساعد(ا با ک ز د بااال شادکد امای ای. رهم اد   72یا    64ستنم دئمس  )  9یا    8گس یک گتنم    حیربا بایستی  

گت چ یری بمگم چدر ک  آاهاا بایای کاا اًل با  س زدای     PMPری   مضمع بدر  گرتطلب   شدکد گن آن می  

 دسلط باالیی گرشت  باش ی. PMBOKجزئ ا  

و شووو  رراندوا ا وو هناامداموبت ابتواا دد نو  دوره آمنزشو    PMP: حتما برای شرکت در آزمون   راه کار

اوای متتکوب باشوماق اهور از  ساعتب و بوا کمیموت بوار شورکت یمانمواق مراقوغ ت کمسوا  کو    64حااقل  

کمیمووت و یهوونه تووادس  مووار  دوره آمنزشوو  اشممدووا  و آشوودان  کووار  دادسووا کووب اووم ت و وو  اهوور  

رای ایتتاب ن  ک   مداسغت حضند ن  نا دو ساعتب دد نک  امچگنیب شدا ت  یاادسات بهتوسن راه ب
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اای مار  استق از مار  نوا منسهوب آمنزشو  برهوکار کددواهت در ناسوت یمانموا نو  نوا دو از ک  

ساعت بب صنر  آزمانش  سر کو   یشهوتب و یهونه آمونز  وی را مشواااه یمانمواق شوکوا  شورکت 

اوای تویموت شواه تنسور مووار ت  PMPبوا ندووا ییور از  کددواها  را تونرق  ررمونده و در ناسوت کدموا 

 صه ت ررمانماق

 

 

 
 :PMBOKدلیل دوم: عدم تسلط کافی بر مفاهیم 

هاا   اییی د وایت ما  اییی د رلتحصا ا نشات رم کا  فان ها با گرتطلب  ی بدتمنگ گرشات گن ری  سال

گن   !گرنای  ا  دماام ریا   زااه م نر ت لای کا اا دادیا  ه یسی ا ایع بمگم ت رظهان  ی  MBAساتدا  

 رم.گراهگام تمرایم
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رایا تلای چ ایی  ساال رن آی ن اای اذشات . رای ک  کالس با ک ز تی شدکد کدگمهمچ    کساای بمگم

هاا  تی با تیدریشری  اذشد ن ای باعث شیم گرتطلبا آی دسلط کافی نر بد جزئ ا  ایرشت  باشی ت ح

ط   اساب گن گتنم لبییمی رستاایرنگا گتنم نر اذنرایم رسد. ری  گت ایتم رن گرتطلب   تبتی بیتی دس

شمای. ز ادر  اینس گتنم آ ااگای آن امیا ک  یا با  هکال  ز اگ   مرج   یآ اگای آن می شدکد  ی

شت ا لذر با یک  یتن سی ع باد آاهاا ک  یاای بد  زاه م وای  دسلط گرفدض نر بدری  گرنگ ک  کل   شدکد

شمگ. حاال گرتطلبای کا  آ ااگای کا اا نر ددا اکا  آن می ت حا دسد ت دمی    یترنگ  مرنگ و هدفت 

بدگ. ب  جا  آاک  گن طمل کالس بد اکت  ت  باحث آن می دمدکز ک یا ایرنگ رن کالس رستزاگم النم نر امی

 هاسد.تگ  تیتجی ت ربزرنها ت دک  کدانم  هغمل تمرایی دعاس فا فدری یهاا تس
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راه کار: نا دد ن  دوره آمنزش  مداسغ با کمیمت شرکت یمانما نا ق ل شورکت در دوره آمواده  آزمون ت 

 انا بب دقت مطا عب ررمانماقحتمًا شکوا  ک س  را کب ندا سال پمش هورایاه

 

 PMPو آمادگی آزمون   PMBOKدلیل سوم: عدم مطالعه کافی در بازه زمانی بین دوره آموزشی 

باشای. یکی رن  همتی   گالیا عیم ببملیا عیم  طالع  کافی دمسط گرتطلب گن ریا  باانم ن ااای  ای

ب   یک دا حیرکثد گت  ام بعیا کالس آ اگای آن می بدازرن  PMBOK عمماًل بعی رز وایای گتنم آ منشی  

 PMBOKادگگ. ری  یک ن ای طالیی ت بس اس بس ان  هم بدر  گرتطلب بمگم دا کلم  ب  کلم  جاوتم  ی

نر  طالع  کدگما  زهمم )ا  حزظ کدگی ادف( دما ی دعاس ف نر یاگ ادفت  ت بد کل ا  فدری ایها  سالط 

 ادگگ.

نایما در انن زما  شکوه  ند را مطا عب کدماق اهو ن  بار تمام شات دوبواره و سوب بواره انون تراه کار: تا م 

کار تکرار هردد تا نکپادپگ  بمن ککمب میاامم انجاد شندق داوشکغ در انن زما  بانا با حاشمب یننهو  

تایاارد بار ب ردق ار نب تهوکر بور اسو PMBOKاای شتص   ندت تهکر  ند را بر  ینن نا تهمب دست

بمشتو باشات ک   آماده  آزمن  برای داوشکغ میماتر  نااا بندق امچدمن بب ام  وشب در انن بازه 

 قPMBOKاای آمنزش  ی اشماق رقر و رقر زد  نا  نایا  کتابزمای  بب دی ال تهت

 

 های آزمایشی مناسب دلیل چهارم: عدم استفاده از آزمون

ها  آن ایهی   اسب ت با ک ز د نر یکای رن  همتای   گالیاا آن میبعی رن گل ا سمما عیم شدکد گن  

 اما ن ای ز اگ  نر اادف  طالعا  امامگما رن دماا ی   4دا    3گرام. گرتطلب ازگیک ب   عیم  مفق د  ی

هااا دزی حا  ت ن ای رستدرحد تمگ چهم ومشی کدگما چ ایی    ل امی دم اای بادر  شادکد گن کاالس
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جمیی نسیا ب  یااگ اادف امبد ب   دحل  شدکد گن آن می آن ایهی ک   یآن می ت سزد هو    کدگما آ

 رفتی.ت  ییی د هو     ی

 

 
 

ناام ت فکاد  گناای  ای  80هاا  س تاا نر بااال   شمم کا   ا  دماا ی دساد عمماًل با ری    طق ستبیت  ی

ضایتس  بامگم کا  تامگ  ا  ها  س تا کاس بس ان گنسد ت ک م کا اًل آ اگم هستم. نگی دما ی دسد ی

هاا  س تاا ک م. تلی اکت  ری جاسد ک  ن ااای کا  دسادهم  هم ه  ب  گراهجمیاام دما   رک ی  ی

ادگاای. گن ریا  حالاد ریا  هاا با  اامن  حامنم گراهای راتخااب  ایشمگا  عمماًل دسدواسخ گرگم  ی

رن طدفای فهااس ت رساتدس  ها گن چانچمب همای حمنم گرااش باشای تراتطاس تجمگ گرنگ ک  دما ی واسخ

هاا  آن ایهای شادکد  ای ک ا ما باا شمگ. تلی تبتی ک  گن آن امیشدریط تربعی آن می رحساس امی

سمرلا رن دما ی فصمل رساتاایرنگا فدری ایها ت دعااس ف با  اامن  ددک بای  مرجا  تامره م بامگ.   200

ایای بتمراای )دمای   ک ای( ساعد ن ایا شدریط آن می نر بدر  گرتطلاب شاب   سااز  کادگم ت ب  4همچ     
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شامگ گرتطلاب چ ایی  بااس با  طامن هاا باعاث  ای ییی د ن ای ت رستدس هم گرشت  باشی. ری  آن می

کا اااا شاادریط آن اامی نر گنک اماامگم ت گن ه گااام شاادکد گن آن اامی رااالیا رن رعتماااگ باا  ازااو تاامبی 

اگای فدگ کا اًل دع   شایم ت ها  آن ایهی سطح آ بدتمنگرن ادگگ. اکت  آتد ری ک  با شدکد گن آن می

دمرای  ب ایی بدر  شدکد گن آن می رالی گس ن ای رن ببا دع    شایما ت یاا  طالعا  ب هاتی ت دغ  اد  ی

 رحتمالی ن ای آن می رالی باشی.

آزمن  آزمانش  با کمیمت بار کب شرانر آزمن  اصک  را بب  نب  شو مب سوا ی   4حتمًا در حااقل    راه کار:

 کددات شرکت کدماقم  

 

  نای :د مل پدجم: پراکداه

ازد همکانا رز یک سان ای حضمن گرشات ی داا تامگ نر بادر  آن امی   8هاا  چ ی سال و ش گس یکی رن کالس

PMP    .ازد رن آاها ببمل شیایا جو یک ازد. تیدریش   7آ اگم امای یPMBOK  دغ  د کدگا تلی بان هم آی

ست ک ان اذرشد.   PMPری  فدری ی فدسایهی شیا ک  کاًل گنس ت ادفت   فدگ ببمل اهیا دا ری ک  ری قین  

دمرام بگامیم رن دماا ی همکاانری تامگ بددای بامگ. آی هام گن حالی ک  رن اظد همشی ت راگ زم رتل    ی

  ! نای پراکداهفقط یک گل ا گرشد: 

ساد کاالس آتنگم بامگ ت ری  گتسد عو زا چ یی  کتاب ت  دجع گیگی نر ده ا  کادگم بامگ ت حتای باا تامگ 

دما ًا رن ری   دجع ب  آی  دجعا گن حال اذشد ت اذرس بمگا جمال  ت اکاا   ختلزای هام با   ا  اهاای 

گرگم ت ریا  رطم  اای نر با  گرگ ت    هم همای جمال  ت اکاا  نر گن جاوتم تامگم با  رت اهاای  ای ی

 دجاع ت سااید گیگای نر باباًل  30 گرگما ک  ت ال شما نرحدا    دما ی ری   درجاع ت حایربا ریهمی  ی
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رما ت التای نرحاد باشای ت فقاط باا هما   جاوتم  طالع  کدگم ت رن آاها گن جوتر  تمگم رستزاگم کدگم

 و ش بیتیی. تلی  تاسزاا  ری  ردزاق ا زتاگا ت گن آن می هم ببمل اهی.

 

 

 
اووای سوور  آدم کددوواتشوورکت موو  PMPو آموواده  آزموون   PMBOKاووای راه کووار: کهووای  کووب در کوو  

اوان  اوم در شونل ایتوب شکنغ  اهتدات معمنًر دد زموا  کوادیت بهومار مشوسنل بونده و متمندسوت

ت توازه بانوا ویوانب برممگردیوا  ق وقت  ام کب بعا از کاد دوزایبت  هتب و کنرتب بب  ایوب ناادا داشت

 و  قواین  مونرر  اوم اتیاقوا  عجموغ و غوس و  اوم دد  امهویت ماددی نوا پوادی را ایجوام دادواق  ش

اا را ای امب انن دغاغبارتا(ق ن  مار  حرربزمای  کب مشسنل آماده سا ی  ند اهتدات اتیاقم 

یمواز کدواق پو  کدوا شکواتو  آمواده کدوا توا داوشکوغ را از  نایوا  بقموب مراشو  ب دایوا و سوع  مو م 

 شکوا  و دو  آمنزش  او اشممدا  کدماق نای  یکرده و بب مار   ندت پراکداه
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 دسکی مداسغ:د مل ششم: عام بریامب

ا کان رالی گرتطلب شیتع شیم ت بایی داا یاک یاا حایرکثد گت  اام PMPبعی رن ردمام گتنم آ اگای آن می 

گرتطلبایا ب  بعی آی داس خا گن آن می رالی شدکد ک ی. گن گل ا و جم هم رشانم شی ک  دقی بًا دما ی 

باشا ی. رغلابا ریا  س و  گب ق  طالعاادی  ایشی  ادفتاس بمگم ت بدر  رگر    س د ا ان  ی یک بداا  

آیای( راجاام شامگ. )کا  ه چمباد هام امای  !س و  تجمگ ایرنگ یا بادرن رساد گن آی شا ب   معامگبداا  

  گب ق بدر  هاد هزتا  ت س وا آن می چالهی جذربی بمگم ت ب  ه چ تج  بیتی یک بداا  PMPآن می  

ها ت ده ا  بداا ا  جبدراای جییایا بباملی حاااا ک تیل آی بداا   گس وایای هزت ا دحل ا عقب رفتاگای

ادگگ. رن طدفی ابمگ ری  بداا   ت عقب بمگی گریمی رن فدری ی  طالع ا رایژ  ذه ی بس اس ز ااگ  رن امی

 ادگگ.گرتطلب ادفت  ت باعث کم شیی راگ زم فدگ هم  ی
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راه کار: از رردای دو ی کب ک   آماده  آزمن  تمام شا تا دوز آزمن ت ن  بریامب مطا عات  شام  تهموب 

بدای کرده و تعممن کدما در ار ایتب نوب اای کدتر   را ایتگ  قرار داماق شکوا  را بتشکدمات بازه

آزمانش نب منقو  اسوتق حتموًا اای اان  مطا عب  نااا شا و در یهانت زما  شرکت در آزمن بتش

 دد بریامب  ند تیوسحت  ناب مداسغ و ذ مره احتماش  ام در یظو بگموساق

 
 د مل ایتم: عام تنشب بب دو  آمنزش  مار :

ک  ما بایی کا اًل ب  آی فادگ رطم  اای گرشات  باشا م ت هم   ا تبتی ب  یک وزشک یا تک ا  درجع   ی

ب   م رجدر امای ما دا ب ماس   ا گن ای ت یا  منگ حقمبی  ا حا شمگ.   ها  رت نر  مگستمنر  یا نره مایی

ک  ایا بایساتی کاا اًل باا ستش آی  اینس یاا گرتطلباای هم ک  ب  یک  اینس یاا  مسسا   درجعا   ای

 مسس  و ش بیتای. بعضًا گییم شیم گرتطلب   حدف ت اص حد هد کسای رن گتساتایا همساایگایا 

هاا یاا اایها ک  یا جز  ینسی ک  تمگ ری  فدری ی نر طی کادگم ت با  گم ی همکانری ت آش ایای نر ببمل

 ازد گیگد هم کمک کدگم رسد.

ری  ردزاق بدر  تمگ    چ یی  گفع  سخ گرگا ت تبتی رن آی گرتطلب سمرل کدگما آیا با ستش    وا ش 

هایی ک  بدر  شما دمض ح گرگما وایب ی بمگیی؟ واسخ آی گرتطلاب ناا ب بامگ. ت گن نفت ی؟ آیا ب  آی اام

د نر هام بایای رساتزاگم رگر   ری  نر ش  یم ک     فکد کدگم بایی آی کااس نر بکا م یاا فاالی کتااب ت دسا

 ک م.
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بب مار  دوره آمنزش   ند اشممدا  کدما و دوش  را کب او برای شوما تعمومن کوردهت مون بوب مون   راه کار:

 اشرا کدماق شک  یااشتب باشما کب منر   نااما شاق 

 
 د مل اشتم: ا تصاص زما   ساد:

ونای ترنگ ک ی. ری  دصامن کا   ا  دمرای ب  گرتطلب لطم  بری   منگ هم رن آی رشتباهادی رسد ک   ی

ر  ت رساسی بد رستاایرنگ  سالط اذرنم ت کا اًل وای یک یا گت سال تبد  ی  PMPگرتطلبا بدر  آن می  

شمما رشتبام بمگم ت بایی بگمیم  مضمع کا اًل بد عکو رساد. هاد چا  ریا  فدری ای نر ب هاتد طامل  ی

 معامگ کا  بادرن رساد گنس تمراایی نر شایتع گه یا ب هتد رگر   تمرهی گرشد ت ه چگام آی شا ب  

 آیی. امی ک  ما
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ها نر بایی ب  اامن  دجیت  تمگم ت گیگد گتستای  ینسا گن ری  ن     ثابد کدگم ک  ری  سبک آن می

دا ستز  کا  بادرن  PMBOKضیتتی ت ب   س  دا حیرکثد چهان  ام ب  ات ج  نساای )رز ن ای شدکد گن گتنم 

رسد آن می رالی گرگم شمگ(. هد چ  ری  ن ای ب هتد طمل بکهیا فهاس ت گنا ی  ذه ی ب هتی  با  

ا حتی س  سال اتمراست  کاس نر جمع شمگ. حتی  مرنگ  بمگم ک  گرتطلبا بعی رن گت یگرتطلب ترنگ  ی

 ک ی ت با دغ  ی تیدریش رستاایرنگ  مرج  شیم رسد.

قرار داماق بانن معدا کب   اضطرارماه در یظر هررتب و  ند را در حا ت  4تا حااکثرت  3کل رراندا را  راه کار:

ند را تعمومن کورده و در  بعا از اتمام دوره آماده  آزمن   نوا حتو  ق ول تور از آ (ت دو  و توادسح امتهوا   و

 ایتوب دنگور آزمون  داموا 6ث ت یام کدماق اهو باایما کب قرار است کوب بوب عدونا  مثوالت   آزمن سانت  

ت توا بوا ایوووی و قوار  بهوماد  کوردهدر ررد انجواد  قنی  ای  ایگمکه  تت انن حا ت اضطرار سدارم دایشجنن (

 بمشتوی انن مهمر نا ش  را ش  یماناق

 

 اای اشتماع تنشب کامل در ک   و ن  کرد  ش کبعام : یهمد مل 

ر  شامگا ت آی وییایمر  بمگم ت ستز ب  ستن گن جا ع  ر یتن  اا تطداااکتد  ایرلبت  ری   منگا بس اس س ه 

 ها  رجتماعی ) اا ی ری ستاادرما دلگدرما تردو آپ ت ...(. رسد ب  اام شبک 

ستنا  9یاا  8ازح   طلب گن عدض   600ا چ و  گن حیتگ  PMBOKگن گتنم آ منشی آش ایی با رستاایرنگ  

رساد کا  هازرنری اکتا  با    PMPشامگا رن آی چالهای دادا گتنم آ ااگای آن امی  ب  گرتطلب دیس و  ای

م  طالب ز اگا رسا ی جییی ت  زاه م جییی ب  شای  فادرس بامگم ت ادگگ. ری  حجگرتطلب   تقا  ی

هااا  رت اد شااهی ریاا  باشای. گن ساالا ان  ای حضامن ذه اای شاش گراال گرتطلااب گن ساد کاالس  اای

هااا  رجتماااعی باامگم ت گن کدگی شاابک هسااتم کاا  بعضاای رن گرتطلبااای باا  طاامن گرئاام گن حااال چااک
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هااا  رسااتاایرنگ باا  شاای  ی. بعضاای رز بخااشباشاا هااا  اایری سااتاادرم  هااغمل الیااک کاادگی عکااو

 زهم ی بمگم ت با  طالع  چ ی بانم  ت  رستاایرنگا  مک  رسد فهم کا لی رن  مضمع امن  اگ دگا  

لذر ا ان  ی فهام آی  مضامع گن ساد کاالس رساد. حتای شااهی ریا  هساتم کا  فادگ شادکد ک  ایم گن 

ریا   مضامع باعاث حامرس وددای آی فادگ ک ای ت ها ب  امن  غ د رنرگ   مبایاا تامگ نر چاک  ایکالس

. گراهجم  بس اس با راگ زم ت دمرام ی  گرشتم ک  رطم  اای گرشاتم گن آن امی ببامل تمرهای شمگ ی

ها   کینا باعث شی بهدم النم ها  گرئمی ریهای گن کالس آ اگای آن می ت همرس وددیشیا تلی چد

 نر رن کالس ابدگ ت گن آن می  مفق اهمگ.

 

 
 

اوای اشتمواع  بهوس بهومار شوای و میصوک  بونده کوب در انون ینشوتار  مانوست حضنر در ش کب  کار:راه  

اسوتق پو  اهور در    اعتمواد آورهدجاق ذکر اممن یکتب کار  است کب استیاده دائم  از آیهوا کوامً  یم 

ی اواکدمات منبانل  وند را  وامن  کورده نوا در کموب  وند قورار داموا و دد زموا ار ک س  شرکت م 
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داواق اات هنش   ند را ن  کدماق باور کدما ام  اتیاق  در آ  دو ساعت دخ یم استراحت بمن ک  

 اای اشتماع  را کدتول کدما و اشازه یااما ن  اپکمکمشن شما را کدتول کداقشما حضنر در ش کب

 

 

 پایان


