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»مالکیت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است«
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

دوره آموزشی مالک محصول اسکرام

 اعتبار دهنده: Scrum مدت)ساعت(:  16

معرفي دوره :
بسياری از پروژه های نرم افزاری در اغلب موارد دچار تاخير در زمانبندی از برنامه 
می شوند و در نهایت محصول دیر و یا ناقص به مصرف كننده نهایی می رسد، رفع این 
مشكل یكی از نقاط كليدی در موفقيت پروژه هاست كه در متد اسكرام توسط نقشی 
به نام مالک محصول تكميل می شود، هدف از این دوره بررسی مفاهيم كليدی و پایه ای 
اسكرام همراه با تمركز بر نقش مالک محصول اسكرام می باشد، این دوره آموزشی 
مطابق با استانداردهای معرفی شده توسط Scrum.org و در راستای آزمون بين المللی 

PSPO برگزار می گردد.

Professional Scrum Product Owner

مخاطبان دوره :
مدیران پروژه

مدیران محصول
طراحان محصول

مهندسين نرم افزار
مهندسين صنایع

مشاوران توسعه كسب و كار

PSM 1 پیش نیاز: آشنایی با اسكرام و

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (

      سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتیازات دوره :

اهداف دوره :
شركت كنندگان در انتهای دوره مفاهيم كاربری همچون چارچوب اسكرام، نقش ها 
و مسئوليت ها، توسعه استراتژی و چشم انداز محصول، تعيين مسير راه و برنامه ریزی 

انتشار، اصول نوشتن User Story و .... را فرا خواهند گرفت.

  محتواي دوره :

• آشنایی با نقش مالک محصول
• همكاری با اسكرام مسترها

• چشم انداز و نقشه راه محصول
• كار با بک الگ محصول

• برنامه ریزی انتشار محصول
• برنامه ریزی انتشار در پروژه های بزرگ

• جلسات اسپرینت و تعامل با افراد
• پرورش مالک محصول


