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است شده طراحی شما براي  

ساعت 24 مدت دوره:  

تجربه در تولید نرم افزار پیش نیاز:  

- اهداف دوره:   

  مخاطبان دوره:

   تیم هاي چابک بسازند.    مدیران اجرایی و سرتیم ها که میخواهند  
مدیران پروژه،برنامه نویسان، تحلیل گران، و طراحانی که میخواهند جایگاه خود در تیم هاي چابک را تثبیت کنند    
کارفرمایان و کاربرانی که در پروژه هاي چابک مشارکت دارند.      
اعضاي تیم یا شرکت هایی که در استقرار اسکرام دچار مشکل شده اند.    
ورد استفاده از متدهاي چابک تصمیم گیري کنندکسانی که میخواهند در م   

:سرفصل دوره  

 )Agile Values and Principlesارزش ها و اصول چابکی ( .1
 ، خاستگاه جنبش چابکی در توسعه ي نرم افزار، پذیرش پارادایم"چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید"

 )Agile Requirementsنیازمندي هاي چابک ( .2
 چابک، انتشار قطار در الگ بک انواع کاربر، داستان نوشتن و شناسایی هاي تکنیک محصول، الگ بک مدیریت
 ابزارها امکانات بررسی ،JIT رویکرد

 دوره پروژه ریزي برنامه: عملی کار

 )Agile Planningبرنامه ریزي چابک ( .3
 ايه تکنیک انتشار، ریزي برنامه محصول، ریزي برنامه چابک، ریزي برنامه پیاز ریزي، برنامه شکست یابی عارضه
 ابزارها امکانات بررسی ،)منابع هزینه، زمان،( برآورد

 دوره ي پروژه ریزي برنامه: عملی کار
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 )Sprintingبرنامه ریزي و اجراي اسپرینت ( .4

 و ازنگريب سنجی، ظرفیت بینی، پیش یا تعهد: اسپرینت جمعی، حرکت تکنیک اسپرینت، ریزي برنامه براي روش دو
 دوره ي پروژه هاي اسپرینت اجراي و ریزي برنامه: عملی کار نگري گذشته

 )Agile Technical Practicesتجربه هاي فنی چابک ( .5
 هاي تجربه متروي بدهکار، ي ها تیم شدن کند دالیل افزار، نرم ي توسعه در فنی بدهی بد؟، یا است خوب بدهی

 چابکی
 Refactoring, PP, CI, TDD انجام: عملی کار

 )Team Structureساختار تیم هاي اسکرام / چابک ( .6
 جایگاه ،)گر آزمون/دهنده توسعه اسکرام، استاد محصول، مالک( تیم اعظاي وظایف چابک،/اسکرام هاي تیم ساختار

 ...)محصول، مدیریت انتشار، مدیریت ،UX طراح معمار،( تیم از فراتر هاي

 چابک متدهاي بخشی اثر شرایط .7
 پایلوت انتخاب براي سرانگشتی قواعد متد، مهندسی بود؟، خواهد بخش اثر جا همه چابک متدهاي کارگیري به آیا

 پروژه ي دوره (کار عملی) .8
 انجام خواهیم داد! در این دوره، یک پروژه

 )Toolsابزار ( .9
 Microsoft Teamهر گروه از دانشجویان ابزاري را براي انجام پروژه انتخاب خواهند کرد. ابزار پیش فرض دوره، 

Foundation Server  وAtlassian JIRA .است 

 :درباره ي عنوان دوره
 است. XPو  Scrumنشان می دهد که روش اجراي پروژه در این دوره ترکیبی از  ScrumXPعنوان 
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