
JIRA in Action

مقدمه -1

:کاربردییادگیری اگر به دنبال 

 اندازیم افزارهای شرکت اطلسین برای راهنرAgile ALM   (Application Lifecycle Managementدر تیم ) های

باشید( میSoftware Developmentتوسعه نرم افزار )

 سادهنرم سین برای  شرکت اطل سرویسافزارهای  های در تیم IT ((IT Service Managementهای سازی مدیریت 

باشید( میSupportپشتیبانی )

 مدیریت پروژه ) وهای چابک ریزی و پیگیری کردن پروژهافزارهای شررررکت اطلسرررین برای برنامهنرمProject 

Management) باشیدمی

 آنها ر شررده و امنانات تعبیه شررده د مداهیم به کار گرفته سررتداده کاربردی،ا و دسررکابزارهای جیرا، جیرا سرررویس

باشیدمی

.طراحی شده است شمااین دوره برای 
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 مخاطبان دوره -2

 دسک فرا گیرند.خواهند راهبری پروژه یا راهبری سیستم را در جیرا و جیرا سرویسکارشناسانی که می

مدیران پروژه، برنامه نویسررران، تللیر گران و طراحانی که می( خواهند از جیرا برای ردگیریTracking( اقالم )Issues در )

تیم های خود استداده کنند.

یرا و یا جدهندگان را در ابزار خواهند دنبال کردن وظایف توسررعهافزاری که میمدیران اجرایی و مدیران فنی شرررکت های نرم

یت پروژه را در جیرا نرم افزار انجام دهند.مدیر

شتیبانی که می شتیبانی، کاربران الیه یک و دو پی سریمدیران پ سرویس دسک مهارت یابند و خیلی  ع رخدادها خواهند در جیرا 

(Incidents( شنالت ست های تغییر )Problems(، م شده به تیم خود را مدیریت Changes Request( و درخوا سال  ( ار

د.کنن

کارهای شرکت اطلسین مشارکت دارند.افزاری مبتنی بر راههای نرمکارفرمایانی و کاربرانی که در پروژه

گیری کنند.ه از ابزارهای شرکت اطلسین تصمیمخواهند در مورد استدادکسانی که می

سرفصل دوره  -3

کاربری جیرا .1

مفاهیم کلیدی در جیرا .أ

.اندازیمهای امنیتی میهای کاری و ویژگینگاهی کلی به ایشوها، پروژه ها، گردش

پروژه ها  .ب

های امنیتی را تنظیم نمایم.ها را در آن تعریف کنیم و نقشها و نسخهچگونه پروژه بسازیم. مولده

 ایشوها .ج

شو ستم ردگیری کنیم. برای ای سی شوها را در  شوها را ایجاد کنیم، ویرایش کنیم و نهایتا حذف نماییم. ای ها زیر وظیده ای

در دسترس را روی آنها انجام دهیم. هایعملیاتایجاد کنیم. 

 جستجو و فیلترها .د

.جستجوی سریع داشته باشیم. جستجوی پیشرفته انجام دهیم و فیلترها را مدیریت کنیم

 سازی رابط کاربریشخصی .ه

داشبوردها را در جیرا پینربندی کنیم. پروفایر خود را مدیریت کنیم.

 گیریگزارش .و

بسازیم.خودمان را با گزارشات استاندارد آشنا شویم. گزارش 
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راهبری جیرا .2

مفاهیم کلیدی در پیکربندی جیرا .أ

نگاه کلی به اسنیماها و وظایف راهبر سیستم داشته باشیم.

 پیکربندی پروژها .ب

شویم. کاربران، گروه شناسیم. انواع ایشوها را تعریف کنیم. باها و نقشبا مداهیم پینربندی آشنا  تعریف صدلات  ها را ب

سی ستر سازیم. د صی ب شخ شویم. فیلدهای  شنا  یم کنیم. اعالنات را تنظها کاری را تغییر دهیم. ها را تنظیم کنیم. گردشآ

ا ببینیم. تنظیمات ایشوها را تغییر دهیم. تنظیمات پیش فرض را بررسی کنیم.تنظیمات عمومی سیستم ر

 پیکربندی سیستم .ج

م. ها را تنظیم کنیها و برنامهسرررازی را بررسررری کنیم. سررررویسهای ارسرررال ایمیر را تعریف کنیم. چندزبانهقالب

تصر کنیم. کاربران مجیرا را به سرور ایمیر ماییم. سازی حرفه را یاد بگیریم. بتوانیم جیرا را با سایر ابزارها متصر نگزارش

 گیری و برگرداندن اطالعات را فرا گیریم.پشتیبانی نلوهسیستم را از اکتیو دایرکتوری بارگزاری کنیم. 

 تنظیمات پیشرفته .د

ستم را عیب سی شرفته روی تجربهچگونه  شیم. با حاکمیت و بِیابی کنیم. پینربندی پی شته با روش های جیرا هی کاربر دا

آشنا شویم. با ویژگی های پیشرفته جیرا برای راهبری آشنا شویم.

های چابکجیرا برای تیم .3

 معرفی مقدماتی چابک .أ

سیم. نقش های کلیدی که در چارچوب چابک معرفی  شنا سعه چابک را ب صول تو شویم. ا ست. چگونه چابک  چابک چی

شوند.می

 کار با تابلوهای چابک در جیرا .ب

صویرسازی را ملدود کنیم. دو نوع  سنرام و کانبان. تابلو ایجاد کنیم. ت سیم: ا شنا لوها یلترهای تابفاز تابلوهای چابک را ب

سازی کنیم.را ساده رها را تغییر دهیم. گردش کاعیتضرا تغییر دهیم. ستون ها و و

هاسازی تابلوهای چابک برای پوشش نیازمندیشخصی .ج

ها را ببنیم.ها را ببینیم. نسخهفیلترها را بشناسیم. براوردها را نشان دهیم. اپیکرا ملدود کنیم.  گردش کار

کار روزانه و رسوم چابک با جیرا نرم افزار .د

اشیم.ریزی اسپرینت انجام دهیم. اسنرام روزانه را برگزار کنیم. بازنگری و بازاندیشی اسپرینت داشته ببرنامه

 اراییاستفاده از گزارش ها برای بهبود ک .ه

یم را ها را پیمایش کنیم. روزهای کاری را مشررخک کنیم. سرررعت تها نسررخههای اسررپرینت را ببینیم. گزارشگزارش

دان اسپرینت را ببینیم. جستجوی پیشرفته داشته باشیم.شناسایی کنیم. نمودار بِرن
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 جیرا سرویس دسک .4

Iمعرفی مقدماتی سرویس دسکهای  .أ T

سک  سرویس د سک  ITیک  سرویس د ست. واژگان  سیم. مروری مقدماتی بر چارچوب  ITچی شنا شته  ITILرا ب دا

باشیم.

جیرا سرویس دسک برای کیست؟ .ب

( را ببینیم.Use Casesموردهای کاربردی )وظایف کاربر یک یا دو پشتیبانی چیست. برخی 

 کاربر پشتیبانی در جیرا سرویس دسک .ج

شتیبانی را در جی ضای کاری یک کاربر پ سرویسف سترا  سیم. درخوا شنا سک ب ها را هندل کنیم. مدیریت دانش را د

تغذیه کنیم.

راهبری جیرا سرویس دسک .5

 مفاهیم اساسی در آن .أ

های امنیتی را تغییر دهیم.ها و ایشوها را تعریف کنیم. گردش کارها را تغییر دهیم. ویژگیپروژه

SLAپیکربندی و  .ب

ستاندازی کنیم. انواع پورتال را راه سازی ریف کنیم و روی آن اعالنات و خورا تع SLAها را تعریف کنیم. درخوا دکار

راه بیاندازیم.

 انبیج هایاتصال آن با سیستم  .ج

دسک را به اکتیو دایرکتوری متصر نماییم. دسک را به جیرا متصر نماییم. جیرا سرویسجیرا سرویس

 افزونه های کاربردیمعرفی  .6

دسک را بشناسیم.کاربردی در جیرا نرم افزار و یا جیرا سرویسهای برخی افزونه

مدرس دوره -4

های تخصررصرری در دوره ها وها، برگزاری کارگاهها و پروژهی فعالیت و مشرراوره با شرررکتدارای سررابقه یاسررر کازرونی

ست. وی همهای نرمشرکت شی ا سات آموز س شرکت سابقهچنین افزاری و مؤ افزاری بزرگ و نرمی دو دهه فعالیت در 

اصول »کتاب جلد دوم ی ترجمهایشان . دهنده و تللیلگر را داردهای چابک، مدیر پروژه، توسعهکوچک به عنوان مدیر تیم

. خود دارندی در کارنامهرا « 1395و روش کاربردی اسنرام، 

ی عنوان دورهدرباره -5

ی کالس تئوری و عملی است.نشان می دهد که روش برگزار in actionعنوان 
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