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 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي
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« 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):  24 
معرفی دوره :

در دوره اسکرام ویژه برنامه نویسان، متدولوژى اسکرام و نحوه ى بکارگیرى آن در 
تولید نرم افزارهاى چابک به شکل تئورى و عملى ارائه مى شود.

در این دوره مفاهیم مربوط به متدولوژى اسکرام نظیر نقشها، جلسات، مصنوعات 
ارائه میشود.

بوجود  اسکرام، علت  با مفاهیم تئورى  رابطه  در  دوره  این  ابتدایى  در جلسات 
افزار  نرم  تولید  هاى  تیم  در  متدولوژى  این  که  تاثیرى  متدولوژى،  این  آمدن 
ارائه  متدولوژى  این  کمک  به  افزارى  نرم  هاى  تیم  مدیریت  نحوه ى  و  دارد 

خواهد شد،
در جلسات پایانى و بعد از ارائه مفاهیم کلیدى در متدولوژى اسکرام تیم هاى 
 Team Foundation Server ابزار  با  و  کرد  خواهیم  ایجاد  را  اسکرام 
پروژه اى عملى را شروع خواهیم کرد که کمک میکند در عمل هم تمام مفاهیم 
و  قابل مشاهده  واقعى  پروژه ى  در  دوره  مطرح شده براى شرکت کننده گان 

درك عمیق باشد.

مخاطبان دوره :
مدیران شرکت ها و پروژه هاي توسعۀ نرم افزار

اعضاي تیم هاي توسعۀ نرم افزار و برنامه نویسان
کارشناسان کنترل و مدیریت پروژه

پیمانکاران پروژه هاى نرم افزارى

	SCRUM	(Software	Development)

مدیریت پروژه اسکرام ویژه برنامه نویسان

Scrum  :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
در    Professional Scrum Foundations گواهى  بر مبناى  این دوره 

Scrum.org مى باشد.

 امتیازات دوره :

اهداف دوره :
آشنایى با فلسفه ى چابک در تولید نرم افزار و بررسى متدولوژى هاى این فلسفه

آشنایى مبانى اسکرام و مفاهیم اصلى آن
آشنایى با کیفیت نرم افزار و نقش اسکرام در آن

آشنایى با اعضاى یک تیم اسکرام و مسئولیت هایشان
آشنایى با رویدادها و جلسات اسکرام

آشنایى با خروجى ها و نمودارهاى اسکرام
Team	Foundation	Server	2013	با	آشنایى
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  محتواي دوره :

	• Software	Quality

	• Agile	Software	Development	Process

	• XP,	Kanban	and	Scrum	

	• Overview	of	scrum

	• User	Story,	Epic,	Feature	and	requirement

	• Sprints

	• Product	backlog

	• Product	owner	and	ScrumMaster	and	Developers

	• Sprint	planning

	• Longer-term	planning

	• Tracking	progress

	•Meetings	(Stand	up,	Retrospective	and	so	on)

	• Scaling	&	Distributed	teams	

	• Risk	Management

	• Estimation	and	Planning

	• Burn	Down	Chart

	• TFS	2013


