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آزمون و مدرک  یمعرف  PMPکامل 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

شغلی در هر سازمانی به مدیریت پروژه اختصاا  دارد و ارارادی  اه در   هایگاهیجا  ن یترمهمیکی از  

باید تحصیالت آ ادمیک یا تجربه عملی در زمینه مدیریت پروژه را دارا باشند.  ،رندیگمیاین جایگاه قرار  

در حال حاضر حوزه مدیریت پروژه بسیار مورد توجاه قارار گررتاه و اراراد بارای مورریات در ایان حرراه و 

تاا بتوانناد باه ایان  گردنادمیهاای متتلیای یش تجربه و پتانسای  درآمادی خاود باه دنراال راهکارارزا

برای مدیران پاروژه دریارات مادرا یاا  مؤثربسیار  هایگاماهداف دست پیدا  نند. در این راستا یکی از 

 است.  PMPی المللن یبگواهینامه 
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PMP    و   نادمیی و متتصص در مدیریت پروژه ترادی  احررهمدر ی بسیار معترر  ه ارراد را به رردی

ترین محروباین گواهینامه  ه با عنوان    .دشومیداشتن آن برای مدیران یک مزیت رقابتی محسوب  

ه ی اسات  ااحرراهدر واقا  یاک گواهیناماه   ،دشاومیبرترین مدرا مدیریت پروژه در جهان شناخته  و  

ی در مرایساه باا مادارا آ ادمیاک و دانیاگاهی ارز  المللن یبرعال در سطح    هایشر تبسیاری از  

ی ضارورو  مهام  ی شغلی رارد  ارترادریارت آن برای استتدام و    مسلما  و    ندشومیزیادی برای آن قائ   

ایان مادرا  دارد، اگر شما هم تمای  داریاد PMPخواهد بود. با توجه به اهمیت باالیی  ه گواهینامه 

ی را  سب نمایید، بهتر است در ادامه این مطلب از ررتیک با ما همراه باشید تا شما را با آزمون المللن یب

PMP،  نحوه برگزاری و شرایط آن و چگونگی آمادگی آزمونPMP  .بییتر آشنا  نیم 

 

 PMI مؤسسهآشنایی مختصری با 

ی المللن یبی  ردن مدیریت پروژه در سطح احررهبا هدف ترادل دانش و    PMIمدیریت پروژه    مؤسسه

های رعاال در زمیناه انساتیتو  ن یترشادهو شاناخته    ن یتارمعروفشاد و یکای از    سیتأسا  1969در سال  

در حاال حاضار رهراری جهاانی در زمیناه گساتر  میااهیم،  مؤسساهمدیریت پروژه در دنیا است. ایان 

ی از خاادمات اگسااتردهای ماادیریت پااروژه را باار عهااده دارد و توانسااته  یاا  هااها و  اربرداسااتاندارد

  .دهدمیآموزشی را به متراضیان ارائه  های نیرانسو  هادورهآموزشی نظیر 

های متتلا  جهاان اسات پروژه از  یاورهای مدیریت ایحررهغیرانتیاعی شام     مؤسسهاعضای این  

هایی متتل  از  یاور هایپروژهرند و در خصو  ترادل تجربه و مناسری دا  مؤثر ه با یکدیگر ارتراط  

انجماان  . نناادمیهای ماادیریت پااروژه بااا هاام همکاااری بااا ررهناار  اااری متیاااوت و تهیااه اسااتاندارد

آموزشاای،  هااایدورهها، تتصصاای، نیااریات، ساامینار هااایگروهاز  ریااب برگاازاری  PMIماادیریت پااروژه 
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باه ارتراا و بهراود   PMPی مادیریت پاروژه یاا مادرا  احرراهتتصصای    هایناماهیگواهتحریب و صادور  

میااوره مادیریت پاروژه،   هایشار تباا    مؤسساهارترااط ایان    . نادمیمدیران پروژه  مک    هایتیقابل

 است.  ریپذامکان PMIها، نیریات و ... معموال  از  ریب سایت ارزارمرا ز آموزشی، نرم

بااه اراارادی  ااه مورااب شااوند در آزمااون تتصصاای ماادیریت پااروژه  PMIیکااا انجماان ماادیریت پااروژه آمر

 ه معتررترین مدرا در زمینه مدیریت   ندمیرا اعطا  PMPباالترین امتیاز را دریارت  نند، گواهینامه 

ی در جهاان اسات. جالاب اسات بدانیاد  اه هادف از برگازاری ایان آزماون احرراهپروژه، آن هم به صاورت 

و چگاونگی باه  PMBOK-GUIDEاضیان در خصو  پیکره دانش مدیریت پاروژه ارزیابی دانش متر

 واقعی است.  هایتیموقعاین دانش در  گیری  ار
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ی ماادیریت پااروژه، احرراهنظر در دانااش باه عنااوان ارارادی متتصااص و صااحب PMPدارنادگان ماادرا 

برای اولین بار در سال  PMPامتحان  .ندشومیی مدیریت پروژه محسوب احررهورادار به اصول اخالق  

 هاایزباننرطاه جهاان و باه   1700 یاور و    120در  یور آمریکا برگزار شد و پاس از آن در بایش از    1984

ی، چینای و ... برگاازار ا ارهانگلیسای، آلماانی، ررانساوی، برزیلاای، ایتالیاایی، پرتغاالی، اسا انیولی، ژاپناای، 

 یاور  1۵0نیار در   1۳00000در جهاان حادود    PMPدارندگان گواهینامه    2022تا انتهای سال    .دوشمی

  .جهان بوده است

 

  چه نوع مدرکی است؟ PMPمدرک 

 PMIمدیریت پروژه آمریکاا  مؤسسه ه توسط  Project Management Professionalیا  PMPمدرا 

به یک متتصص مدیریت پروژه تردی   توانندمیمدر ی است  ه ارراد با دارا بودن آن   ،دشومیصادر  

ی مدیریت پاروژه اسات  اه مرار اصالی آن  یاور آمریکاا باوده و باه المللن یب  مؤسسهیک    PMIشوند.  

ایان مادرا  اه  .دشاومیدر زمینه مدیریت پروژه محسوب   مؤسسات  ن یترشدهعنوان یکی از شناخته  

مادارا در   ن یتربااارز و    ن یترمحراوبهای دنیا شناخته شده اسات، جازم معتررتارین،  ردر بییتر  یو

بسیاری در داخ  و خارج  هایشر تو  هاسازمانآید  ه در حال حاضر  زمینه مدیریت پروژه به شمار می

را شرط اولیه برای استتدام  PMPاز  یور برای دعوت به مصاحره شغلی مرترط با پروژه، داشتن مدرا 

  .رندیگمیدر نظر 

ی و متتصاص احرراهبه ایان معناا اسات  اه شاما در زمیناه مادیریت پاروژه راردی   PMPداشتن مدرا  

ش و تتصص الزم برخاوردار هساتید، الرتاه بهتار اسات ی از داناپروژه  هایطیمحهستید و برای  ار در  

مرترط با  هایحوزهبدانید  ه این مدرا تنها منحصر به سطح مدیران پروژه نروده و همه اررادی  ه در 
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ریزی و پاروژه مساایولیتی را برعهاده دارناادم از جملااه سرارسات و  ارشناسااان دیسای لین، ماادیران برنامااه

در  نار آشنایی باا   توانندمیها  PMOالی و قراردادی پروژه و همچنین   نترل پروژه، مدیران حروقی، م

 این مدرا معترر را دریارت  نند.  PMP هایدورههای آموزشی محتوا

بهتر است این مدرا را با مادارا دانیاگاهی مرایساه  نایم تاا شاما باا  PMPدر خصو  ارز  مدرا  

 اهمیت این مدرا بییتر آشنا شوید: 

را  ه یک مدرا دانیگاهی است، در نظر بگیرید. جایگاه این مادرا  MBA، شما مدرا به عنوان مثال

ی بااوده و در بساایاری از احررااهیااک ماادرا  PMPبساایار متیاااوت اسااتم چرا ااه ماادرا  PMPبااا ماادرا 

  اامال  تا مادرا دانیاگاهی و آ ادمیاک. دلیا  ایان موضاو   دهندمیبه آن ارز  بییتری    هاسازمان

ممکان  ،دیا نمی. زمانی  ه شما مدرا آ ادمیک خود را از یک دانیاگاه دریارات واضح و روشن است

ها نسرت به آن شناختی نداشته باشند یا اینکه مطالری  ه به شما ارائه و نهاد  هاشر تاست خیلی از 

شاناخته شاده  مؤسساهتوساط یاک  PMPشده است، هماه جاا یکساان نراشاد، در صاورتی  اه مادرا 

در همه جا معترر است و برای دریارت آن بار اساای یاک اساتاندارد مادیریت   ،دشومیی ارائه  المللن یب

 دارنادگانبه بیان دیگر  .ردیگمیخته شده، دانش و تتصص ارراد مورد ارزیابی قرار پروژه معترر و شنا

دارای حااداق  یااک زبااان میااترا در پااروژه هسااتند و ایاان اماار در ایجاااد یااک زبااان و مهاام  PMPماادرا 

  اربردی بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است.  هاپروژهمیترا در بسیاری از 

قالب تیوریک داشته  عموما   ،دشومیدر مدارا دانیگاهی و آ ادمیک بیان  عالوه بر این، مراحثی  ه

ی از امجموعاه PMBOKهایی مث  سازی و اجرا نراشد، اما استانداردو ممکن است در عم  قاب  پیاده

 هایی است  ه در صنای  متتل  تجربه شده و جواب مثرت داده است. و ابزار هادانش ،هامهارت
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ی را باارای انامااهیگواهماادیریت پااروژه  روزبااهدر زمینااه گسااتر  دانااش  PMIماادیریت پااروژه  مؤسسااه

ی و قراولی در ساتگیشامدیران مجرب در سراسر دنیاا در نظار گررتاه اسات  اه بعاد از گذرانادن مراحا  

ت این گواهینامه ثاب .دشومیبه ارراد الیب و برگزیده اعطا  PMPی مدیریت پروژه، مدرا احررهآزمون  

متتل ، از تجربه  ام  رهرری و دانش  اری برخاوردار باوده و  هایپروژه ه ررد برای مدیریت    ندمی

تا اررادی را پیدا  نند  ه در زمیناه   دهدمیمتتل  قرار    هایشر تو    هاسازماناین امکان را در اختیار  

 مدیریت پروژه عملکردی هوشمندانه دارند. 

 

 
 

در سااطح جهااانی یااک گواهینامااه معتراار و شااناخته شااده در زمینااه  PMPعااالوه باار ایاان، گواهینامااه 

و یک استاندارد بسیار مهم و ضروری برای مدیران پروژه است. اماروزه   دشومیمدیریت پروژه محسوب  

طعای بزرگ دنیا برای اساتتدام مادیران پاروژه داشاتن ایان مادرا را یاک الازام ق  هایی م انبسیاری از  
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نظر در حوزه مدیریت پاروژه رردی متتصص و صاحب  PMPدارنده گواهینامه    هاآنو از نظر    دانندمی

از مادیران پااروژه یعنای همکاااران،  ترن ییپااااسات. الرتاه بهتاار اسات بدانیااد  اه ایاان مادرا باارای ساطو  

  .دشومیدستیاران و اعضای رعال تیم پروژه  ه تجارب  اری مستریم در پروژه دارند هم اعطا 

 

 چه مزایایی را به همراه دارد؟  PMPدریافت مدرک 

 به موارد زیر اشاره نمود:  توانمی PMPدر خصو  مزایای دریارت مدرا یا گواهینامه 

ی و احرراهتاا بتوانناد شاغ  خاود را از نظار رشاد ماالی و رشاد    نادمیاین مدرا به ارراد  ماک   •

 تتصص ارزایش دهند. 

دهنده این است  ه شاما بارای هادایت و مادیریت پاروژه از تتصاص، دریارت این مدرا نیان •

 الزم برخوردار هستید.  هایییتوانادانش، تجربه و 

 ه ررد توانسته زبان رو به رشد مادیریت پاروژه را باه خاوبی    ندمیمیتص    PMPگواهینامه   •

ی باا متتصصاان و المللان یبدرا  ند و از این توانمندی برخوردار است  ه باه سارعت ارترا اات 

 متتل  را برقرار  ند.  هایسازمان

زمانی  ه یک شر ت به دنراال اساتتدام راردی متتصاص و  ارآماد اسات، داشاتن ایان مادرا  •

 عث شود  ه شما نسرت به رقرا در سطح باالتری قرار داشته باشید. با تواندمی

نسرت  ،اندنمودهرا دریارت   PMPدر آمریکا، اررادی  ه گواهینامه    PMP  مؤسسه رب اعالم   •

 درصد بییتر خواهد بود.  2۵به اررادی  ه راقد این مدرا هستند، حروق و دستمزدشان 

به صورت مستر   اار  نیاد و هام   دیتوانمی، هم  را دریارت  رده باشید  PMPاگر شما مدرا   •

در هار صانعتی  ،دشاومیی محساوب المللان یباینکه چون مهاارت شاما یاک مهاارت جهاانی و  
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متتلا  باه  اار   هاایپروژهبه راحتای آن را بارای مادیریت    دیتوانمیقابلیت استیاده دارد و شما  

 بگیرید. 

باعاث  توانادمیرا دریارات  ارده اسات،   PMPی  اه گواهیناماه  اپاروژهاز  رری استتدام مدیر   •

اجرایای خاود را در زماان تعیاین شاده و باا بودجاه  هایپروژهشود تا سازمان و شر ت مورد نظر، 

 ها به نتیجه برسد.  ام  انجام بدهد و اهداف میتص شده آن

 

 از اهمیت باالیی برخوردار است؟  PMPچرا دریافت مدرک 

 به موارد زیر اشاره نمود:  توانمی PMPدر خصو  اهمیت دریارت مدرا و گواهینامه 

 

 دشومیدریافت این مدرک باعث افزایش ارزش و اعتبار رزومه کاری شما 

در  اول  دیاتوانمیی متعاددی وجاود دارناد  اه احررهو مدارا    هانامهیگواهدر زمینه مدیریت پروژه  

گزیناه  ن یتربااارز  PMPهاا مادرا هاا را دریارات  نیاد، اماا در میاان هماه آنی خاود آناحررهدوران  

گرانی  ه برای سمت مدیریت پاروژه باه دنراال اراراد متتصاص هساتند، و مصاحره  دشومیمحسوب  

را دریارات  ناد نسارت   PMPمادرا    اندتوانستهبه این موضو  واق  بوده و رزومه اررادی را  ه     امال  

شغ  مدیریت پروژه  .دهندمیهستند، در اولویت باالتری قرار  بهرهیبدی  ه از این گواهینامه به اررا

متتلا  رزوماه   هایشار تباه    آناراراد بسایاری بارای تصادی    معماوال  ی باوده و  پرمتراضجزم میاغ   

باوده و نیازمناد صارف  برزمااناز آنجایی  ه مصااحره و ارزیاابی هماه متراضایان  ااری    . نندمیارسال  

و قر  از ررایند مصاحره بارای مادیریت پاروژه   گردندمیمناب  است، مصاحره گران به دنرال ارراد الیب  
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از مییاد باوده و ماان    PMPو اینجا است  اه داشاتن گواهیناماه     نندمیارراد زیادی را از لیست خارج  

  .دشومیحذف شما 

برای  دیتواننمیو بدون آن شما   دانندمیبسیاری داشتن این مدرا را ضروری   هایسازمانعالوه بر این 

های دنیاا از در تماام  یاور  PMPشغ  مدیریت پروژه درخواسات بیرساتید. باا توجاه باه اینکاه مادرا  

شاانس زیاادی در پیادا  ،اناد ردهدریارات ی برخوردار است، اررادی  اه ایان مادرا را االعادهروقاعترار  

باال هم در داخ   یور و هم در خارج از  یور دارندم چرا ه ایان   نسرتا    حروق ردن میاغ  مناسب با  

متتل   هایپروژه تیریمد ننده شایستگی و لیاقت شما در قرول میاغ  مدیریتی و مدرا تضمین 

برای  تواندمیدر مح   ار رعلی خود پییررت داشته باشید، این مدرا   دیخواهمیاگر   ن یم بنابرااست

 باال ررتن شما از نردبان شغلی بهترین گزینه باشد و باعث متمایز شدن شما از همکارانتان شود. 

 

 مهم را بیاموزید هایمهارتتا  کندمیدریافت این مدرک به شما کمک 

های باالیی برخوردار است و برای دریارت آن شما باید هم آمادگی  ام  از استاندارد  PMPگواهینامه  

 تواناادمی PMPداشااته باشااید و هاام باار  اااربرد عملاای دانااش خااود مساالط باشااید. آمااادگی آزمااون 

ها را برای مدیریت پروژه در اختیار شما قرار دهد. عالوه بر این شما اساسی و دانیی از ابزار  هایکیتکن

های جدیدی را یاد بگیرید. اگرچاه داشاتن عملی مدیریت پروژه راهکار  هایتیرعالدر زمینه    دیتوانمی

تجربه در مدیریت پروژه ممکن است به نحوه یادگیری بهتر این شغ  به شما  مک  ناد، اماا دریارات 

  .دهدمیی برای شما انجام تر وتاهاین  ار را در زمان  PMPگواهینامه 
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 دهدمیدریافت این مدرک حقوق و مزایای شغلی شما را افزایش 

حراوق و مزایاای بااالتری اسات  اه بارای  ،PMPاهمیات داشاتن مادرا   ن یتاربزرگبهتر است بدانید  ه  

یاک مادیر پاروژه  اه ایان   ،دهادمینیان    PMI  مؤسسهاخیر    هاییبررس   . ندمیمدیران پروژه رراهم  

ی اسات  اه راقاد ایان اپاروژهگواهینامه را دریارت  رده است، حدود یک میلیون دالر بییتر از مدیران 

این مدرا  اندتوانستهمدیرانی  ه   دهدمیی دیگری نیان  نظرسنجگیرد.  مدرا هستند، دستمزد می

تر بوده است و ایان روناد در سراسار درصد بیی 20ها نسرت به مدیران دیگر را دریارت  نند، حروق آن

  .دشومیهای خاورمیانه نظیر عربستان و امارات دیده دنیا به خصو   یور

 بهتر است بدانید  ه:  PMPدر خصو  با اهمیت بودن دریارت مدرا 

تسالط   PMBOKداناش مادیریت پاروژه    کارهیپبار    تواننادمیارراد دارنده این مادرا باه خاوبی   •

  اری داشته باشند. 

ساازی و اجارا گانه مادیریت پاروژه را در عما  باه خاوبی پیاده۵های  ررایندگروه    توانندمیها  آن •

 نمایند. 

 های مدیریت پروژه شناخت خوبی دارند. و ابزار هامهارتاین ارراد نسرت به  •

 اصول  ار تیمی را به درستی حیظ  نند.  توانندمی ،هاتیمسیولدر انجام وظای  و  •

و ...  راتیتأخها، میکالت و موان  اجرایی، ادعا  ،هاسکیراین ارراد از توانایی مدیریت به موق    •

 گیری را انجام دهند. ها بهترین تصمیمدر برابر آن توانندمیبرخوردار بوده و 

آورید، ا العات جام  و مییدی را به دست در حوزه مدیریت پروژه دیتوانمی PMPشما با داشتن مدرا 

شغلی چه در داخ   یور و چه در خارج  یور پذیررتاه شاده و  هایمصاحرهبنابراین احتمال اینکه در 

  .ابدیمیی در زمینه مدیریت پروژه میغول به  ار شوید، ارزایش احررهبه عنوان یک متتصص و 
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 برای چه افرادی مناسب است؟  PMPدریافت گواهینامه 

مهندسای تنهاا ارارادی نیساتند  اه نیااز  –رنای  هایرشاتهمدیران پروژه یا متتصصان و مهندساان در 

یی نظیار پزشاکی، هااحوزهباشند، بلکه بییتر اررادی  اه در    PMPاست به دنرال دریارت گواهینامه  

ریزی،  نترل، اقتصاد، ورز ، خدمات،  ارآررینی، هنر و ... میغول به رعالیت هستند و نیاز به برنامه

در  توانناادمیهزینااه و مناااب  دارنااد،  ،محاادودهی و ماادیریت یک ارچااه زمااان، سااازماندههماااهنگی، 

حاوزه  ااری خاود باه راردی شار ت  ارده و مادرا آن را دریارات  نناد و از ایان  ریاب در    PMPامتحان  

متتلا  میاغول باه رعالیات  هاایپروژههار راردی  اه در   ن یم بنابرای تردی  شونداحررهمتتصص و  

بارای  توانادمیرا دارد،  ...است و جایگاهی مث  مدیر مهندسی، مادیر پاروژه،  ارشانای  نتارل پاروژه و 

را   PMPی جایگاه شاغلی و همچناین بارای ترویات وجهاه  ااری رعلای خاود گواهیناماه  ارترابهرود و  

 دریارت نماید. 
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بییاتر ارارادی هساتند  اه در میااغ  زیار  PMPی مللاالن یباما به صاورت  لای متا راان گواهیناماه 

 رعالیت دارند: 

 پروژه محور  هایسازمانمدیر عام   •

 متتل  هایشر تمدیران پروژه در  •

 گوناگون هایتتصصو  هارشتهمهندسان و  ارشناسان  •

 های ص  و ستادمدیران،  ارشناسان و مدیران ارشد واحد •

 هاو ررایند هاستمیس  ارشناسان و مدیران  •

 PMO ارشناسان و مدیران  نترل پروژه و  •

 پژوهیگرانمتتصصان و  •

 اساتید دانیگاه •

 متتل  هایرشتهدانیگاهی در  النیالتحصرارغ •

 سرارستان  ارگاه •

 مدیران و  ارشناسان درتر رنی •

 هارو و  هاتمسیس های  ر  و برنامه، تضمین  یییت، مدیران و  ارشناسان واحد •

 اندازی و تدار اتهای مهندسی، راهمدیران و  ارشناسان واحد •

 

 کدام موارد هستند؟  PMPهای آزمون پیش نیاز

 شر ت  نند، الزم است شرایط زیر را داشته باشند:  PMPاررادی  ه تمای  دارند در امتحان 
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 داشتن سابقه کاری در حوزه مدیریت پروژه

ساال  ۳را دارید و سطح تحصیالت شاما لیساانس یاا بااالتر اسات، بایاد   PMPاگر قصد شر ت در آزمون  

سااعت اسات، ساابره  اار در زمیناه مادیریت پاروژه را داشاته باشاید.   4۵00ماه  اه حاداق     ۳6معادل  

 7۵00مااه  اه حاداق   60ساال معاادل   ۵همچنین برای ارراد با سطح تحصیالت دی لم یا روق دی لم  

مادیر پاروژه  حتماا   اه بایاد    ننادمیشود، سابره  ار الزم است. الرته بسیاری از اراراد تصاور  ساعت می

را دریارات  نناد، در صاورتی  اه رراط  اار مارترط باا مادیریت پاروژه  PMPباشند تا بتوانند گواهیناماه 

 متتل  مدیریت پروژه باشد.  هاینهیزمو این سابره  اری باید در   ندمی یایت 

 

  مدیریت پروژهسابقه گذراندن دوره آموزشی 

سااعت دوره آموزشای در رابطاه باا مادیریت   ۳۵شما بایاد حاداق     PMPبرای پذیررته شدن در امتحان  

گذراناده   PMI  دییاتأماورد    مؤسسااتدر    حتما    PMPپروژه را گذرانده باشید. الرته نیازی نیست  ه دوره  

 این دوره را به صورت مجازی در مرا ز معترر در داخ   یور هم بگذرانید.  دیتوانمیشود، بلکه شما 

 

 تسلط داشتن به زبان انگلیسی

باارای متراضاایان گذاشااته،  PMI مؤسسااهاگرچااه مساالط بااودن بااه زبااان انگلیساای جاازم شاارو ی  ااه 

الزم اسات  ،دشاومیباه زباان انگلیسای برگازار   PMPاما با توجه به اینکاه امتحاان    ،شودنمیمحسوب  

تسالط باه زباان   ننادمیبه زبان انگلیسای تسالط  اما  داشاته باشاید. برخای از اراراد رکار   حتما  شما  

نیست، همین  ه   گونهن یای باشد، اما واقعیت  تتصصانگلیسی برای شر ت در آزمون باید به صورت  

پس اگر باه صاورت  . ندمیرا بیهمید و پاسخ درست را پیدا  نید،  یایت   سؤاالتد میهوم  شما بتوانی
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آزمون برآیید و مورب شوید.  سؤاالتبه راحتی از پس   دیتوانمیعمومی بر زبان انگلیسی تسلط دارید،  

ی ریزی دقیراالزم اسات برناماه  PMPاما اگر زبان انگلیسی شما ضعی  اسات، قرا  از آماادگی آزماون  

 برای رراگیری زبان انگلیسی داشته باشید. 

 

 چیست؟  PMPمحتوای آزمون 

یا به صورت  تری اسات یاا از  ریاب  اام یوتر و   ،گرددمیبرگزار    PMI  مؤسسه ه توسط    PMPامتحان  

چهااار  سااؤال 180ایاان آزمااون شااام   .شااودمی( انجااام Computer Based Exam) CBEبااه صااورت 

هاا پاساخ دهناد. از آنجاایی  اه در آزماون دقیراه باه آن  2۳0 نندگان باید در  ی بوده  ه شر تانهیگز

 ها نکنند. ی را بدون پاسخ رسؤالنمره منیی ندارد، بهتر است متراضیان هیچ  سؤاالتپاسخ به 
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باه صاورت قابا   ،شاودمیهای تحویا  پاروژه   ه شام   ی  وسیعی از رویکرد  PMPمحتوای آزمون  

میالدی خواهاد  2021توجهی تغییر  رده و با توجه به ویرایش هیتم پیکره دانش مدیریت پروژه سال 

ایان آزماون را در جهات تمر از بار ساه حاوزه مهام   دا  یاجد  PMI  مؤسساهبود. الرته بهتر است بدانید  ه  

  رده است.  روزبهها و محیط  سب و  ار عنی ارراد، ررایندمدیریت پروژه ی

 ۵0مادیریت پاروژه باه ایان صاورت اسات  اه   گانهساه  هاایحوزهآزمون در بتاش    سؤاالتبندی  بودجه

درصد مربوط به محیط  سب و  ار   8درصد مربوط به ارراد و رهرری تیم و    42درصد مربوط به ررایند،  

درصد مربوط  ۵0آزمون شام   سؤاالتمدیریت پروژه    هایرو و    هاچهارچوباما در بتش    .شودمی

( و هیرریادی یاا تر یرای Agileچاباک )  هاایرو درصد مربوط باه    ۵0( و  Waterfallبه رو  آبیاری )

(Hybrid )شودمی.  

اختصا  داده  با محیط آزمون نندگان  برای آشنایی بییتر شر ت  PMPدقیره اول آزمون   1۵  معموال  

در صورت قرولی   .شودمی، نتیجه و نمرات هر ررد اعالم  آزمون اصلیو بالراصله بعد از پایان    شودمی

  .شودمیصادر شده و یک ماه بعد به آدری متراضی ارسال  PMPمه در آزمون، گواهینا

شوید، بالراصله پیام ترریک  قرولنمره حد نصاب را  سب  نید و    PMPدر صورتی  ه شما در امتحان  

خود مطل  خواهید شد، الرته الزم به ذ ر است  ه  PMPبرای شما ارسال شده و از دریارت گواهینامه  

شاما باه آدرسای  اه هنگاام درخواسات  PMPو مادرا  بردمیهیته زمان    6تا    4صدور این گواهینامه  

اگرچه دریارات گواهیناماه ریزیکای   .گرددمیارسال    ،دیادادهقرار    PMI  مؤسسهبرای آزمون در اختیار  

از همان لحظه قرولی در آزماون، از عناوان مادیریت   دیتوانمیباشد، اما شما    برزمانممکن است  می  

 ی خود استیاده نمایید. احررهپروژه 
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شاما از رد شادن خاود بااخرر   PMPاما در صورت مورب نیدن در آزمون، بالراصله بعد از اتمام امتحان  

بعدی برای آزمون اقدام نمایید، الرته ررط دو بار   هایدورهدر  ول   دیتوانمیدر این شرایط    .دیشومی

ریزی را تکرار نموده و مراحا  آزماون برای انجام دوباره آزمون الزم است روند برنامه  .دیداردیگر ررصت  

 را به همان صورت انجام دهید. 

 چناد ساال اساتر در PMPبرای شما هم پیش آمده باشد  ه مدت اعتراار گواهیناماه   سؤالشاید این  

ساال معترار باوده و در ایان مادت بارای حیاظ گاواهی و  ۳باید بگوییم، این مادرا  سؤالپاسخ به این 

معاادل یاک واحاد  PDUرا بگذرانیاد. ) PDUی یاا احرراهواحد توساعه مهاارت  60مدرا خود الزم است 

اسات و بارای دریارات  Professional Development Unitآموز  توسعه یارته بوده و متیا  واژه 

 آموزشی داخ   یور شر ت نمایید.  مؤسساتآنالین معترر یا  هایدورهدر  دیتوانمین آ
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 چگونه است؟  PMPنحوه ثبت نام در آزمون آنالین 

باشااید و حااب  PMIاساات عضااو سااایت  بهتاارثراات نااام  نیااد،  PMPدر صااورتی  ااه بتواهیااد در آزمااون 

اعتراری همچون ویزا  ارت یاا مساتر   های ارتاز    دیتوانمیعضویت در این سایت را پرداخت  نید. شما  

خود اساتیاده نماییاد. پاس از پرداخات هزیناه حاب عضاویت،   PMI ارت برای پرداخت هزینه عضویت  

ثراات نااام  نیااد. ایاان آزمااون در بییااتر  PMPوارد حساااب  اااربری خااود شااوید و باارای آزمااون  دیااتوانمی

و متراضیان  دشومیبرگزار و چند  یور دیگر  ، سومالی،  وبا،  ره شمالیهای جهان به جز ایران یور

ن های همساایه نظیار اماارات، تر یاه، ارمنساتان و دبای بارای شار ت در آزماوباه  یاور  تواندمیایرانی  

 مراجعه نمایند. 

به صورت آنالین و غیرحضوری شر ت  نید، باید مراح  زیر را انجام  PMPبرای اینکه بتوانید در امتحان 

 دهید: 

 PMI.orgمرحله اول: ایجاد حساب کاربری در سایت 

یااک حساااب  PMI.org تیساااوبالزم اساات در  PMPباارای شاارو  رراینااد درخواساات شاار ت در آزمااون 

مادیریت پاروژه باشاید، اماا بارای دریارات مادرا   موسساهعضاو    حتما   اربری باز  نید. نیازی نیست  ه  

PMP  بهتار اساات عضااوPMI  شااوید. بااا عضاویت درPMI  الکترونیکاای  هاینسااتهبااه  دیااتوانمیشااما

های منتیر شده از سوی این انجمن دسترسی داشاته های دیگر و استانداردراهنما  ،PMBOKرایگان  

 باشید. 
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  PMI.orgمرحله دوم: تکمیل و ارسال درخواست آنالین خود در سایت 

باه درخواسات آنالیان  دیاتوانمیحسااب  ااربری خاود را ایجااد  ردیاد،   PMI.orgبعد از اینکه در سایت  

تا ا العاتی در ماورد خاود و شارایط ماورد   خواهدمیاز شما    PMI.orgخود دسترسی پیدا  نید. سایت  

ی  اه مرباوط باه ا العاات تحصایلی آموزشاارائه دهید. شما باید در ابتدا بتش  PMPنیاز برای امتحان  

شاته تحصایلی، ناام  یاور ر ،مؤسساهشما است را  ام   نید  اه شاام  آخارین مادرا تحصایلی، ناام 

 ۳۵مح  تحصی  و مدت زمان س ری شده برای تحصی  است. عالوه بر این، بایاد بارای اثراات گذرانادن 

ی خود را هم تکمی   نید  ه احررهساعت دوره آموزشی مدیریت پروژه، ا العات مربوط به تحصیالت 

ساا ری  هایساااعتدوره و    یتیااک  ننااده دوره، تااریخشاام  مااواردی از جملااه عناوان دوره، نااام برگزار

ها تجربه و سابره  اری یی  ه در آنهاپروژهاست. در بتش تجربه الزم است نام    PMPشده برای دوره 

تاا مطماین   نادمیاز تاریخ شرو  تا تاریخ پایان پاروژه را محاساره   هاماهتمام    PMIدارید را وارد نمایید.  

ناام برریاد، الزم اسات   دیاخواهمیی  اه  اپاروژهد. برای هار  تداخلی وجود نداشته باش  هاپروژهشود در  

 ا العات زیر را در سایت قرار دهید: 

 عنوان پروژه •

 نام سازمان •

 عنوان شغلی •

 اندازه تیم پروژه •

 بودجه پروژه •

 حوزه گزارشگری عملکردی •

 تمر ز اولیه سازمان •
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 رویکرد و رو  مدیریت پروژه  •

 تاریخ پروژه  •

ی از تجربیااات شااما در پااروژه، اهااداف پااروژه، نتااای، پااروژه، نرااش، اخالصااهشاار  پااروژه  ااه بایااد  •

 مسیولیت و وظای  شما در پروژه را شام  شود. 

باید شما ا العات تماای خاود را ارائاه دهیاد، ا العااتی نظیار   PMPدر بتش جزئیات مربوط به آزمون  

نامتان چگونه بر روی آن ثرت شود. عاالوه بار ایان،   دیخواهمی  PMPاینکه بعد از دریارت گواهینامه  

 مکان برگزاری آزمون و امکانات مورد نیاز خود را هم در این بتش میتص نمایید.  دیتوانمی
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 PMIاز سوی  هیدییتأمرحله سوم: منتظر ماندن برای دریافت 

 ۵و تعیین زماان آزماون را دریارات  ناد، حادا ثر  PMPپرداخت هزینه امتحان  هیدییتأ  PMIبرای اینکه  

انتتاب شوید  ه در این  (Auditممیزی )ممکن است شما برای  PMPدر  ول دوره   . یدمیروز  ول  

 را انجام دهید.  4صورت باید مرحله 

 

  (Auditممیزی )مرحله چهارم: انتخاب برای 

 ممیزی در صورتی  ه شما برای  ن یم بنابراتصادری است  امال    PMIاز سوی   (Auditممیزی )انتتاب برای  

باه  ریاب ایمیا  ایان موضاو  باه شاما ا اال  داده   PMPانتتاب شدید، قر  از پرداخت هزینه مادرا  

، امضاای سرارساتان یاا آخارین مادرا تحصایلیمادار ی نظیار نساته   ای از   ممیزی در  ول    .دشومی

یی هانامهیا    هانامهیگواهی از  انستهها اشاره نمودید یا  یی  ه در بتش تجربه به آنهاپروژهمدیران  

از   ،دیااگذراندهآموزشای مرباوط باه مادیریت را    هاایدورههاا  آموزشی  ه زیر نظار آن  مؤسساتاز سوی  

د روز ررصت دارید و بعا  90شما خواسته شود. در این صورت شما برای ارسال موارد درخواستی، حدود  

 ررستد. و نتیجه را برای شما می دهدمیروز مورد بررسی قرار  7تا  ۵این موارد را  ی  PMIاز ارسال، 

 

 PMPمرحله پنجم: پرداخت نمودن هزینه گواهینامه 

بعد از تکمی  ا العات و موارد خواسته شده از سوی انجمن مدیریت پروژه، در مرحله بعدی شاما بایاد 

این  ار را به صورت آنالین و غیرحضوری انجام دهید.   دیتوانمیرا پرداخت  نید  ه    PMPهزینه مدرا  

ر امتحاان را یاا هزیناه شار ت د  PMPهزیناه دوره آماادگی آزماون    هاشر تالرته ممکن است برخی از  

 خودشان پرداخت  نند. 
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 PMPمرحله ششم: آمادگی برای آزمون 

ی روبرو شاده اندهیرزابا رشد    ،اند ردهرا دریارت    PMPامروزه تعداد اررادی  ه در ایران و جهان مدرا  

هساتند و از  PMPایان مادرا را اخاذ  نناد، در حاال آماادگی آزماون   خواهندمیو بسیاری از اررادی  ه  

  . نندمیارزار شریه ساز آزمون استیاده آموزشی و نرم هایدورهآمادگی آزمون،  های تاب

 ها را انجام دهید: برای این آزمون آماده شوید، بهتر است این  ار دیخواهمیاگر شما هم ن، یبنابرا

هار مطلرای را  اه  ها. ایان اراراد و شار تمعترر آموزشی استیاده  نید  موسساتها و  شر تارراد،  از  

باه  دیتوانمیاز  ریب این مرا ز شما  .دهندمیبرای یادگیری به آن نیاز داشته باشید، در اختیارتان قرار 

تاا آماادگی الزم را بارای    ننادمیدسترسی داشته باشید و به شما  ماک    PMPمیابه امتحان    تسؤاال

باشید تاا بتوانیاد باه  PMP ننده دوره به دنرال بهترین مرا ز برگزار  حتما  شر ت در آزمون  سب  نید.  

 را دریارت  نید.  PMPراحتی گواهینامه 

 

  PMPریزی برای قبول در آزمون مرحله هفتم: برنامه

ایان   .دشاومیبرگازار    ،دیاا ردهبه صورت آنالین یا در محلای  اه شاما بارای آزماون انتتااب    PMPآزمون  

ی است، بنابراین بایاد از هماه لحاام آماادگی الزم انهیگزچند    سؤال  180آزمون آنالین یا حضوری شام   

از چنااد اباازار  مااک آموزشاای  معمااوال  باارای شاار ت در ایاان آزمااون را داشااته باشااید. متراضاایان مورااب 

 PMPبعاد از شار ت در امتحاان    . ننادمیمطالعاه اساتیاده    هاایگروهآموزشی و    هایدورههمچون  

 نیاد و از قراولی یاا ماردودی در آزماون مطلا  شاوید. خاود را دریارات    نتیجاه  دیتوانمیبالراصله شما  

یکی از چهار سطح عملکاردیم بااالتر از هادف، هادف،   PMP ننده در آزمون  همه ارراد شر ت  معموال  
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شما  PMPدرخواست شر ت در آزمون  دییتأبعد از  . نندمی متر از هدف و نیاز به پییررت را دریارت 

 در  ول یک سال، سه بار در این آزمون شر ت  نید.  دیتوانمی

 

 

 

  PMPاستفاده از شبیه ساز امتحان 

به شما  مک  ند تاا نرااط ضاع  خاود در زمیناه مادیریت پاروژه را   تواندمیهایی  ه  یکی دیگر از ابزار

است. به یااد داشاته باشاید بارای اساتیاده از شاریه  PMPشناسایی  نید، استیاده از شریه ساز آزمون 

مجاارب و مطمااین را بااه شااما ارائااه  هااایآموز ی باشااید  ااه احررااهساااز آزمااون، بااه دنرااال شااریه ساااز 

  .دهدمی

های دیگاری اسات نیز از جمله ابزار PMP هایررمولو  PMP هایبرنامه ،PMPارت  استیاده از رلش  

 ها را به  ار بررید. آن PMPبرای آمادگی در آزمون  دیتوانمی ه شما 
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 از اهمیت زیادی برخوردار است؟  PMPچرا دوره آمادگی آزمون 

در این دوره  دیتوانمیاز اهمیت باالیی برخوردار استم چرا ه شما  PMPشر ت در دوره آمادگی آزمون  

منرا   ن یتریاصال PMBOK 7th Editionباا میااهیم اصالی مادیریت پاروژه  اه باا توجاه باه اساتاندارد 

 هاایمهارتآشنا شوید. با گذراندن این دوره آموزشی شما ناه تنهاا داناش و  ،شودمیآزمون محسوب 

شاغلی بهتاری در رابطاه باا   هایررصات  دیاتوانمیآورید، بلکاه  پروژه را به دساتالزم در زمینه مدیریت  

 گوناگون را هم  سب  نید.  هایپروژهمدیریت  ردن 

نراش بسایار مهمای در تساهی  روناد اساتتدام   توانادمی  PMPیادتان باشد  ه دریارات گواهیناماه  

 متتل  را برعهده داشته باشد.  هایشر تو  هاسازمانمدیر پروژه در 

نحاوه ثرات ناام در آزماون   ،PMPمحیط تحات وب آزماون، شاریه سااز امتحاان    ،سؤاالتآشنایی با انوا   

PMP،    ،برگزاری آزمون، نحوه برگزاری آزمون و تمامی مسائ  مارترط   هایمح  نحوه تکمی  اپلیکیین

برای شما  PMPآمادگی آزمون  هایدورهی از جمله مزایایی هستند  ه شر ت در المللن یببا این آزمون  

  .آوردمیبه ارمغان 

شای در آموز هاای ارگاهو  هاادورهدر این راستا، آ ادمی مدیریت پاروژه ررتیاک ارتتاار دارد، باا برگازاری 

تا آخرین مرحله  ه قرولی در آزمون نهایی است، در  نار شما باشاد   PMPخصو  آمادگی برای آزمون  

شما را بر رف خواهاد نماود و ایان مسایر را بارای شاما هماوار خواهاد  هاینگرانو  هادغدغهو تمامی  

ثرات ناام  ارده و موراب باه  مؤسساهارارادی  اه در ایان  اتیاتجرباز  دیاتوانمی رد. عالوه بر این، شما 

شوید و از ایان  ریاب شاانس قراولی خاود را در آزماون  مندبهرههم    ،اندشده  PMP سب گواهینامه  

PMP  .باال بررید 
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 چقدر است؟ PMPهزینه آزمون 

هستند  PMIبرای  سانی  ه عضو  PMPهزینه آزمون  1401بهمن  2۵در زمان نگار  این مراله یعنی  

دالر آمریکاا اسات. باا توجاه باه هزیناه  444را ندارناد    PMIدالر آمریکا و برای  سانی  اه عضاویت    ۳24

اقادام  PMPشاد و بعاد بارای مادرا  PMIباشد، بهتار اسات ابتادا عضاو دالر آمریکا می 119عضویت  ه  

  رد.

 

 
 

 شرکت کرد؟ PMPتوان در آزمون چند بار می

تال  اول مورب شود تا زمان یک سالی  ه از نامه تأیید در اختیار دارد می تواند اگر داو لب نتواند در 

 بار دیگر در آزمون شر ت  ند. 2
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 کالم آخر

ی و معترر در سطح جهانی المللن یب هاینامهیگواهاز جمله    PMPبا توجه به مطالب بیان شدهم مدرا  

و ارارادی  اه آن را  دیاآمیاست  ه برای رعاالن در حوزه مدیریت پروژه یک امر ضروری و مهم باه شامار 

جالب است بدانید  ه گررتن  .شوندمیی و متتصص شناخته احررهبه عنوان رردی   نندمیدریارت 

هم ارز  و اعترار شما برای  ارررماا و معامله دو سر برد برای شما خواهد بودم چرا ه    کی  PMPمدرا  

های شغلی  ه ایان گواهیناماه را و هم اینکه  ارررما از استتدام نامزد   ندمیپیدا    شیارزامیتریان  

و شما به  اندیدایی جذاب برای  ارررمای احتمالی تردی  خواهیاد شاد.   بردمیسود    ،اند ردهدریارت  

امه را دریارت  نید، ابتادا الزم اسات بارای شار ت در آزماون اگر شما هم تصمیم گررتید تا این گواهین

PMP   مراح  مربوط به ثرت نام خود را نهایی  رده، ا العات مورد نیااز را تکمیا  و هزیناه عضاویت در

ی شاما نیااز داریاد در  ناار مطالعاه المللان یبرا پرداخت  نید. اما برای قرولی در این آزماون    PMIسایت  

آزماون آشانا   ساؤاالتهم شر ت  نید تا هام باا    PMPآمادگی آزمون    هایدوره  مربو ه در  های تاب

شوید و هم سطح ا العات، دانش و مهارت خود را ارزیابی  نید. در این خصو  یکای از مرا از معترار 

آ اادمی مادیریت  ،PMPی بارای آماادگی در امتحاان آموزشا  هاای ارگاهو    هاادورهدر خصو  برگزاری  

شااما را در مساایر مورریاات و  سااب نمااره قرااولی در آزمااون  مااک و  تواناادمی ااه پااروژه ررتیااک اساات 

 راهنمایی نماید. 
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