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کــاریــار ارقــام

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

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

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

پیش نیاز:  ندارندمدت(ساعت):  30 

اهداف دوره :
شرکت کنندگان در انتهاى دوره با فراگیرى مفاهیم پایه اسکرام کسب مهارت 
و دانش کافى در این حوزه قابلیت همکارى اثربخش در یک تیم چابک اسکرام 
را در نقش هاى مختلفى چون مالک محصول / خدمت، اسکرام مستر و یا عضو 
یک تیم اسکرام خواهند یافت. همچنین شرکت کنندگان در دوره با تکینک هاى 
خاص و نیز اصول و قواعدى در راستاى تحقق موفقیت در پروژه آشنا خواهند شد.

مخاطبان دوره :
ها  پروژه  ،مدیران  ها  طرح  ،مدیران  محور  پروژه  سازمانهاي  عامل  مدیران 
کارشناسان پروژه ها، معاونت ها و کارشناسان برنامه ریزي و کنترل پروژه و...

AGILE	-	SCRUM

		AGILE	چارچوب	با	پروژه	مدیریت
	SCRUM	اسکرام	متدولوژي	و

PMI  :اعتبار دهنده

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

معرفی دوره : امتیازات دوره :
اسکرام	یک	متدلوژى	چابک	و	پیشرو	براى	اجراى	پروژه	هاى	پیچیده	مى	باشد	و	
از	سوى	سازمان	هاى	مطرح	جهانى	مورد	استقبال	بسیارى	قرار	گرفته	است.	این	
از	 ابتدا	در	حوزه	توسعه	نرم	افزار	مورد	استفاده	قرار	گرفت،	ولى	پس	 در	 رویکرد	
گذشت	زمان	به	اثبات	رسید	که	آن	را	مى	توان	در	مدیریت	هر	پروژه	پیچیده	اى	

به	کار	بست.
اسکرام	چابک	متفاوت	از	رویکرد	سنتى	مدیریت	پروژه	است	و	به	جاى	تمرکز	بر	
برنامه	ریزى،	راهنمایى	و	هدایت	پروژه	بر	تسهیل	نمودن	و	رهبرى	پروژه	تمرکز	
در	 متخصص	 فرد	 یک	 چگونه	 که	 مى	گیرند	 فرا	 دوره	 در	 شرکت	کنندگان	 دارد.	
حوزه	Scrum	باشند	و	چگونه	یک	تیم،	پروژه	و	یا	سازمان	را	به	صورت	چابک	

توسعه	دهند.
در	اجایل	(Agile)	یا	تفکر	چابک	یک	سرى	ارزش	و	اصول	معرفى	شده	است	که	
با	به	کار	بستن	آنها	در	محیط	توسعه	محصوالت	نرم	افزارى	مى	توان	به	نتایجى	
مانند	محصوالت	کارآمد	،	مشترى	خوشحال	،	نیروى	کار	با	انگیزه	دست	یافت.

اسکرام	یکى	از	متدهاى	رایج	و	پرطرفدار	تفکر	چابک	مى	باشد	که	تیم	ها	در	آن	با	
همکارى	خود	مشترى	،	چند	هفته	یکبار	خروجى	از	نرم	افزار	را	بیرون	مى	دهند	
و	بازخورد	ذینفعان	را	دریافت	مى	کنند	و	طبق	بازخورد	ها،	محصول	را	در	مسیر	
درست	قرار	مى	دهند	و	اینگونه	مى	شود	که	محصوالت	مشترى	پسندى	به	وجود	
مى	آید.	مشکل	بزرگى	که	در	صنعت	نرم	افزار	وجود	دارد	این	است		که	خروجى	
پروژه	ها	مثال	بعد	از	دو	سال	هزینه	نیاز	مشترى	را	براورده	نمى	کرد.	اما	بعد	از	
ظهور	اجایل	ما	مجبوریم	مشترى	را	در	طى	روند	تولید	محصول	دخیل	نماییم	به	

طور	مداوم	بازخوردهاى	او	را	بگیریم	،	خالقیت	ایجاد	نماییم	.

			Course	Outline	:   محتواي دوره :
(Team Structure) 6. ساختار تیم هاى اسکرام/چابک

7. شرایط اثربخشى متدهاى چابک
8. پروژه ى دوره (کار عملى)  

(Tools)9. معرفى ابزار

(Agile Values and Principles) 1. ارزش ها  و اصول چابکى
(Agile Requirements) 2. نیازمندى هاى چابک

(Agile Planning) 3. برنامه ریزى چابک
(Sprinting) 4. برنامه ریزى و اجراى اسپرینت

(Agile Technical Practices) 5. تجربه هاى فنى چابک


