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 B.1.1کد شرح وظیفه: 
 شناسنامه شغل 

 
  

 مالک محصول  عنوان شغل: PMO :سازمانیواحد 

 مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط های مورد نیاز  سایر صالحیت

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

و    Agile  ،Scrumل  و اصو  ندیفرآ  از  قیدانش عم •
Kanban   

 Backlogتوانایی مدیریت   •

 توانایی مدیریت و کنترل پروژه   •

با ابزارهای مدیریت پروژه ، مانند پروژه های    کار با تجربه •

Trello   ،Jira 

 

 سال 4

  یا  مهندسی صنایع و •

و یا رشته های    کامپیوتر

 و(،  )یا  مرتبط
 مدیریت پروژه  •

 
 

 کارشناسی ارشد 
 

 یا 
 

 ی کارشناس

 

های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش   

 ارتباطات و اطالعات   یفناور   میبا مفاه  ییفشرده آشنادوره   •

 شرکت آشنایی با روش های اجرایی و دستورالعمل های   •

 پروژه   دستورالعمل کدگذاری مدارک •

   :شرح شغل

 بر سر آن   حیتوسعه هدف محصول و تعامل صر •

   Acceptance criteriaکردن    مشخص •

 قابل مشاهده و درک بودن بک الگ محصول   ت،یاز شفاف  نانیاطم •

 شده   نییمحصول به اهداف تع  دنی در جهت کاهش زمان رس  تالش •

 کارفرما بعد از انتشار محصول   یدرخواست ها   یبررس •

 مستندات پروژه و محصول     هیته •

 جلسات اسکرام   یبرگزار  مسئول •

 محصول   دیتول  انیو پا  نتیهر اسپر  ان ی در پاFunctionally Test   انجام •

 پروژه ها  ازیمورد ن  یگزارش ها  هیمدارک و ته  کنترل •

 مکاتبات پروژه   یاز موجود و مستند بودن تمام  نانیاطم •

 

 ها:مسئولیت

 ی میت  یهماهنگ •

 اقالم بک الگ محصول و تعامل روشن بر سر آنها   جادیا •

 اقالم بک الگ محصول   یبند  رتبه •

   Acceptance criteriaکردن    مشخص •

 پروژه    ازیمورد ن  یبند  تیمدارک پروژه ها بر اساس اولو  یو استاندارساز  یده  کد •

 

 های رفتاری: خصوصیت 
 

 ی ارائه و رهبر   ،یبرجسته ارتباط  مهارت •

 زمان   تیریو مد  یسازمان  یعال  مهارت •

 توانایی یادگیری سریع  •
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 اختیارات :  
 و برنامه ریزی اسپرینت   زمان بندی   •

 های محصول  دمو تایید خروجی ها و   •

 تصمیم گیری در مورد انجام پروژه مشارکت فعال در   •

 باشد. پاسخگویی : همکار متعهد به پاسخگویی در موارد مسئولیت ها به سلسله مراتب شرکت می 

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  کنندهتهیه  
 تاریخ و امضا 

 


