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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

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

دوره آموزشی اسکرام مستر حرفه ای

 اعتبار دهنده: Scrum مدت)ساعت(:  16

معرفي دوره :
اسكرام یک روش گروهی برای توليد و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک 
واقع  در  است،  پيچيده  مسائل  برای حل   Agile متدلوژی  از  تكرار شونده  مدل 
اسكرام یک فرآیند و یا تكنيک برای توليد محصول نيست، بلكه چارچوبی است كه 
بوسيله آن می توان مدیریت توليد محصول را بهينه نمود. این دوره آموزشی مطابق 
با استانداردهای معرفی شده توسط Scrum.org و در راستای آزمون بين المللی 

PSM 1 برگزار می گردد. 

Professional Scrum Master

مخاطبان دوره :
مدیران پروژه

مدیران برنامه ریزی
معماران نرم افزار

تحليل گران سيستم
رهبران تيم

اعضای تيم اسكرام
توسعه دهندگان نرم افزار
مدیران فناوری اطالعات

پیش نیاز: آشنایی با مفاهيم اسكرام

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 این دوره فرامی گيرند كه چگونه یک فرد متخصص در حوزه 
Scrum باشند و چگونه یک تيم و یا سازمان را به صورت چابک توسعه دهند و 
آن ها را برای پياده سازی اسكرام در سازمان خود آماده می كند. شركت كنندگان 
در انتهای دوره با فراگيری مفاهيم پایه اسكرام، كسب مهارت و دانش كافی قابليت 

همكاری موثر در یک تيم اسكرامی را فراخواهند گرفت. 

  محتواي دوره :

• اصول اسكرام
• نقش ها، اصول و قوانين تيمی در اسكرام

• برنامه ریزی و طرح پروژه
• برنامه ریزی و ارتباطات در طول اسپرینت

• روش اجرای اسكرام
• مدیریت تيم پروژه در اسكرام

• نحوه شروع اسكرام و ملزمات آن در پروژه
• مدیریت ریسک در اسكرام

PSM I نكات مهم شركت در امتحان •
• برگزاری امتحان تستی مشابه با سواالت امتحان PSM I در پایان دوره


