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 هؼشفی
( اًگیضُ ی ؿشٍع یه Starterٍ تِ ػٌَاى یه اػساسزش )ها هی خَاّین یه خٌثؾ واسآفشیٌی ایداد وٌین 

یه ایذُ سا دس هخاعة خَد تَخَد تیاٍسین ٍ دس ًْایر تا آهَصؽ ٍ وؼة ٍ واس خاللاًِ ٍ زداسی ػاصی 

 ( تشای اػساسزاج ّا ٍ وؼة ٍ واسّای ًَخا تاؿین .Acceleratorهـاٍسُ ، ؿساب دٌّذُ ای )

هَزَس هحشن ها دس اًسظاس سٍصی ّؼسین وِ تشًذّای داًؾ تٌیاى ٍ خاللاًِ ی ایشاًی 

ػلوی ٍ زىٌَلَطیىی ٍ اص سّگزس خیًَذ تاؿٌذ ٍ اص ساُ خیـشفر ّای  السلاد وـَس

 ، تشای وـَس دسآهذصایی ٍ ثشٍذ آفشیٌی ًوایٌذ . كٌؼر ٍ داًـگاُ

خیًَذ كٌؼر ٍ داًـگاُ ، یؼٌی داًـگاُ ّای ها تِ تَدخِ ی ًفر ٍاتؼسِ ًثاؿٌذ ٍ 

خَدؿاى تا اًدام خشٍطُ ّای كٌؼسی )تِ ووه داًـدَیاى ٍ اػازیذ( دسآهذصایی 

داًـدَ ، تِ خای خشداخر ؿْشیِ ، تا هـاسور دس خشٍطُ ّای  داؿسِ تاؿٌذ. یؼٌی

 كٌؼسی ، حمَق ّن دسیافر وٌذ .

اگش ّوِ ی هشدم هی زَاًؼسٌذ اػسؼذادّای خَد سا ؿىَفا »صوشیای ساصی هی گَیذ : 

 «وٌٌذ ، دًیا ّواى تْـسی هی ؿذ وِ ّوِ دٍػر داسًذ دس آى صًذگی وٌٌذ 

هأهَسیر ها ایي اػر وِ تِ افشاد ووه وٌین اػسؼذادّای خَد سا ؿىَفا وشدُ ٍ تِ اػساسزاج ّای خاللاًِ 

 ٍ ثشٍذ زثذیل ًوایٌذ . 

ساُ اًذاصی وٌذ ٍ ػالٍُ تش اؿسغال صایی ، تا ًَآٍسی ٍ  وؼة ٍ واس خاًَادگیّش خاًِ ٍ خاًَادُ هی زَاًذ یه 

 اػر . ی وَچه اهشٍص دس چیي ، ّش خاًِ یه واسخاًِسد . خاللیر ، تاسی اص دٍؽ السلاد وـَس تشدا

یشاى تِ لذسزوٌذ اگش اهشٍص هیلیَى ّا ایشاًی تِ خا خیضًذ ٍ تا سٍحیِ ی خْادی چٌیي واسی اًدام دٌّذ ، ا

 زثذیل خَاّذ ؿذ . زشیي السلاد خْاى

 

 یؼٌی خْاد السلادی .ایي یؼٌی خٌثؾ واسآفشیٌی ، یؼٌی زالؽ ّوگاًی تشای ووه تِ السلاد وـَس ، 

 ، یه فشٌّگ اػر ؛ یه اوَػیؼسن اػساسزاخی اػر . واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ

 واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، یه هاؿیي خَلؼاصی اػر وِ ایذُ ّا سا تِ اسصؽ افضٍدُ زثذیل هی وٌذ .

 "خاللیر ٍ تاصی ، اص عشیك  ثشٍذزَلیذ " اػر :یىی اص ؿؼاسّای ها ایي 

 

 خاللاًِ اص عشیك تاصی ، تشای ایٌىِ : اػساسزاجایداد یه 

 اص واس وشدى دٍس ّن لزذ تثشین .         -

 ( تاؿین .Agileچاته )         -

 تا ّن دٍػر تاؿین . كادق ، دلؼَص ، هسؼْذ .         -

 دٍػساى ٍ ؿشوای زداسی تیـسشی خیذا وٌین .         -

 ّش هـىل ٍ ضؼفی سا دس خاهؼِ تِ ػٌَاى یه فشكر تثیٌین )واسآفشیٌی اخسواػی(.     -

 صًذگی وٌین .تِ دیگشاى ووه وٌین ٍ دًیا سا خای تْسشی تشای          -
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 هؼشفی تاصی 
 هؼشفی ؿذ .  ایي لیٌه، تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، دس  (91)دی هاُ  خیؾ تیؾ اص یىؼال ٍ اًذی

دس ایي دٍسُ ثثر ًام  ًفش 91 زاوٌَى ّضاس زَهاى زؼییي ؿذ . 185آهَصؿی  - ّضیٌِ ی ایي دٍسُ ی تاصی

افشاد ، اص لیور تاالی دٍسُ ؿىایر داؿسٌذ ٍ  تمیٍِلی ًفش تا لیور دٍسُ هَافك تَدًذ  15وِ وشدًذ 

ایي دس حالی اػر وِ ها ّیچ زثلیغازی تشای ایي تاصی اًدام  خَاػساس ؿىؼسِ ؿذى لیور دٍسُ تَدًذ .

ًیاصػٌدی ٍ تاصاسػٌدی  تشای عشاحی ایي تاصی ، ًذادین . كادلاًِ تگَین ، ّذف ها اص ایي واس ایي تَد وِ

یه ػال اًدام ؿذ . ها دس  ّویيدّین . تِ ػثاسزی عشاحی تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، دس اًدام 

یه ایذُ داؿسین ٍ هی خَاػسین یه دٍسُ ی تؼیاس هٌحلشتفشد ٍ زأثیشگزاس عشاحی وٌین وِ ظ فماتسذا 

تلَسذ ػولی ٍ تِ ؿىل خزاب ٍ تاصی گًَِ ، واسآفشیي ٍالؼی خشٍسؽ دّین . دس ایي یىؼال ، ایي ایذُ 

د داسد وِ خشٍسؽ یافر ٍ تِ ؿىل لاتل لثَلی دسآهذ . الثسِ لغؼا اؿسثاّاذ ، ووثَدّا ٍ ًمق ّایی ٍخَ

 اهیذٍاسم ؿوا ، ّوشاّاى دلؼَص ، اًسماداذ ٍ خیـٌْاداذ خَد سا تِ ها ّذیِ دّیذ .

 

ن اها تشای ایٌىِ ین وِ ایي دٍسُ سا تا زؼذاد هحذٍد تا ّواى لیور زؼییي ؿذُ ، تشگضاس وٌیاتسذا هی خَاػس

ظش ای اسائِ تاصی آهَصؿی دس ًزؼذاد افشاد تیـسشی تسَاًٌذ اص ایي دٍسُ اػسفادُ ًوایٌذ ، سٍؽ دیگشی تش

 تِ زَضیح آى خَاّن خشداخر .تخؾ خایاًی ایي ًَؿساس ن ؛ وِ دس یگشفس

 اها دس هَسد هؼشفی تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ .
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، یه هاؿیي خَلؼاصی اػر وِ ایذُ ّا سا تِ اسصؽ افضٍدُ زثذیل هی وٌذ . واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ 

یه هاؿیي خَلؼاصی تؼاصیذ . هاؿیي ، یؼٌی یه ػیؼسن  ؿوا تایذ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ،دس تاصی واسخاًِ 

 وِ تِ كَسذ ازَهازیه واسّایی سا اًدام هی دّذ . 

 

ػیؼسن ػاصی یؼٌی ازَهازیه وشدى یه وؼة ٍ واس تِ كَسزی وِ اگش خَد ؿوا ، دس آى وؼة ٍ واس حضَس 

سصؽ آفشیٌی ٍ دسآهذصایی داؿسِ تاؿذ . دس یه ًگاُ ولی ، فیضیىی ًذاؿسِ تاؿیذ ، تاص ّن تشای ؿوا ا

ػاػر ؿثاًِ  14تؼضی اص ػشٍیغ ّای ایٌسشًسی ّؼسٌذ وِ دس  هثال یؼٌی خَل دسآٍسدى تِ اصای خَاب .

 سٍص ، تذٍى ًیاص تِ عشاح یا اخشازَس ، تِ دسآهذصایی ٍ اسصؽ آفشیٌی هـغَل ّؼسٌذ .

 

یا یه هاؿیي خَلؼاصی ساُ اًذاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ  ،دس ایي تاصی  هأهَسیر اكلی ؿواخغ 

 :  ینگام ولی دس ًظش گشفس  3تشای اًدام ایي واس  .اػر



 

. دس ّش ّفسِ  هشحلِ عشاحی ؿذُ اػر 91دس  ،واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ تاصی تشای زحمك ایي اّذاف ، 

ّضاس زَهاى اػر . الثسِ هوىي اػر تشخی هشاحل  7ی هٌسـش هی ؿَد ٍ ّضیٌِ ّش هشحلِ یه هشحلِ اص تاص

هحذٍد دٍ ّفسِ زا یه هاُ عَل تىـذ . تاصی تِ ایي كَسذ اػر وِ دس ّش هشحلِ ، ؿوا یه ػشهایِ اٍلیِ 

داسیذ ، یه ّذف داسیذ ٍ یه ایذُ ، وِ تایذ تا زالؽ ٍ خـسىاس خَد ، تا ػشهایِ ی هَخَد ، ایذُ سا اخشا 

ًىسِ خالة زَخِ ایي اػر وِ ػشهایِ اٍلیِ ٍ ّذف گزاسی ّوِ ی وٌیذ ٍ تِ ّذف زؼییي ؿذُ تشػیذ . 

تٌاتشایي ّوِ تا ّن ، دس وٌاس یىذیگش ، تا ػشهایِ افشاد ؿشور وٌٌذُ دس تاصی دس ّش هشحلِ ، یىؼاى اػر . 

 یىؼاى تشای سػیذى تِ یه ّذف هـسشن زالؽ هی وٌین .

تایذ دس ّش هشحلِ ، زَهاى ؿشٍع هی وٌیذ ٍ  9111ل ایذُ تِ ثشٍذ ، ؿوا تا ػشهایِ دس تاصی واسخاًِ زثذی

 9111هشحلِ تاصی ، ؿوا تایذ ػشهایِ اٍلیِ  91تِ ایي زشزیة ، تؼذ اص  .ػشهایِ ی خَد سا دٍ تشاتش وٌیذ 

 زَهاى سا تِ یه هیلیَى زَهاى زثذیل وٌیذ .

زَهاى اًسخاب ؿذُ ، ایي اػر وِ رّي ّوِ ی ها تا زوام ٍخَد ، آى سا  9111ػلر ایٌىِ تشای ؿشٍع تاصی ، 

زَهاى سا تا یه  9111تاٍس هی وٌذ ٍ ّیچ هماٍهسی ًؼثر تِ آى ًذاسد . ّوِ ی ها تاٍس داسین وِ هی زَاًین 

 زَهاى زثذیل وٌین .  1111ایذُ ، تِ 

ؿذى رّي ٍ ایداد خاللیر هی ؿَد . دس عَل هشاحل تاصی واسخاًِ  هحذٍدیر ّا تاػث فؼالّوچٌیي 

 زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، رّي ؿوا تِ عَس ًاخَدآگاُ یاد هی گیشد وِ ....

 . تا ػشهایِ ی اٍلیِ هحذٍد ، ؿوا سا تِ ّذف زؼییي ؿذُ تشػاًذ 

 . لذسذ سیؼه خَد سا تِ عَس خیَػسِ افضایؾ دّذ 

  ؿىؼر ، ػىَیی تشای هَفمیر تؼاصد .اص ؿىؼر خَسدى ًسشػذ ٍ اص ّش 

 . اػسواد تِ ًفغ خَد سا افضایؾ دّذ 

 . سٍحیِ ٍ تاٍسّای ؿوا سا ًؼثر تِ هَفمیر ػالی وٌذ 

 .... 



رّي ؿوا تِ عَس ًاخَدآگاُ یاد هی گیشد ٍ تاٍس هی وٌذ وِ ؿوا هی 

زَاًیذ ػشهایِ خَد سا دٍ تشاتش وٌیذ . رّي ؿوا ، ػادذ هی وٌذ وِ 

سیؼه خزیش تاؿیذ . دس ایي دٍسُ ، تِ زذسیح اػسواد تِ ًفغ ؿوا افضایؾ هی یاتذ ٍ رّي ؿوا تِ زذسیح 

یه هیلیَى دس آیٌذُ حل تاالزش تشٍد ٍ تاٍس وٌذ وِ هی زَاًذ تِ هشا)دس ایي دُ هشحلِ( آهادُ هی ؿَد وِ 

 تِ یه هیلیاسد زَهاى زثذیل وٌذ .ًیض زَهاى سا 

ٍظیفِ  هحاػثاذ سیاضی ، هٌغك ، اػسذالل ، حافظِ وَزاُ هذذ دس ًیوىشُ ی چح هغض اػر ٍ هفاّین ٌّش ، 

وىشُ ی ساػر هغض تا اػسفادُ اص خاللیر ، ًَآٍسی ، حافظِ تلٌذ هذذ دس ًیوىشُ ساػر هغض اػر . ًی

تِ ؿوا ووه هی وٌذ وِ تاٍس وٌیذ هی زَاًیذ تِ اّذافی وِ زؼییي وشدُ ایذ تشػیذ . زلَیش ػاصی رّي ، 

زلَیش ػاصی رٌّی یه هْاسذ سٍاًی اػر وِ دس آى زلاٍیش رٌّی هثثر ٍ آؿىاسی دس هغض ایداد ٍ یا تاص 

زلَیش ػاصی رٌّی تشای یادگیشی هْاسزی  لؼی یه هْاسذ ٍػاصی هی ؿَد . هغض ًوی زَاًذ تیي اخشای ٍا

 زفاٍذ لائل ؿَد . خذیذ

 تِ ؿوا ووه هی وٌین وِ اص رّي خَد ووه تگیشیذ ٍ ایذُ ّایساى سا تِ ثشٍذ زثذیل ًواییذ .

 

یاد هی گیشیذ وِ سٍی یه ّذف خاف زوشوض دس ّش هشحلِ هْوسشیي اكل دس ایي تاصی ، زوشوض اػر . ؿوا 

وٌیذ ٍ فمظ یه آهَصؽ خاف سا تثیٌیذ . ٍالؼیر ایي اػر وِ اعالػاذ صیاد ٍ آهَصؽ ّای هسٌَع وِ تِ 

الى تْؾ ًیاص ًذاسیذ ، اص چیضّایی وِ ا هفیذ ًیؼر تلىِ هغض ؿوا سادسد ؿوا ًویخَسد ، ًِ زٌْا تشای ؿوا 

تشدُ ٍ هاًغ هَفمیر ؿوا هی ؿَد . ؿوا دس ّش هشحلِ ، تایذ فمظ ٍ فمظ  . زوشوض ؿوا سا اص تیيخش هی وٌذ

  آهَصؽ ّای هَسد ًیاص آى هشحلِ سا دسیافر وشدُ ٍ زوام زوشوض خَد سا تشای اخشای ػولی آى تگزاسیذ .

زَهاى ؿشٍع وٌیذ .  9111یىی اص چالؾ ّای خیؾ سٍی تاصی ، ایي اػر وِ ؿایذ ؿوا حَكلِ ًىٌیذ اص 

زلَس ًىٌیذ وِ هی زَاًیذ اص سٍی هشاحل خْؾ وٌیذ یا تشخی هشاحل سا حزف وٌیذ . ثاُ اػر . ایي اؿس

صیشا دس ّش هشحلِ آهَصؽ ّایی تِ ا تایذ اص هشحلِ اٍل ؿشٍع وٌیذ ٍ لذم تِ لذم تا ها ّوشاُ ؿَیذ . ؿو

ر ػش تگزاسیذ ؿوا دادُ هی ؿَد وِ تِ ؿوا ٍ رّي ؿوا ووه هی وٌذ وِ هشاحل ػخر زش سا تِ آػاًی خـ

. 



 اّویر تاصی 
ٍ ... ، اػداسوغ ، ًىؼر  ًاب  ، اػساسزاج هاؿیيحسوا ؿوا ًیض تا سٍیذادّایی هاًٌذ  اػساسزاج ٍیىٌذ 

  Experiental)زدشتی-یه سٍیذاد آهَصؿیتِ ػٌَاى ًوًَِ ، اػساسزاج ٍیىٌذ ، آؿٌایی داسیذ . 

Education)  گشدد. دس ایي تشًاهِ  گضاس هی اًسْای ّفسِ( تش سٍص هسَالی )دس 3دس ػشاػش دًیاػر وِ دس

ّا ٍ  ای ؿاهل تشًاهِ ًَیؼاى، هذیشاى زداسی، ػاؿماى اػساسزاج، تاصاسیاب ؿشور وٌٌذگاى خش اًگیضُ

ػاػر ایذُ ّایـاى سا هغشح وٌٌذ، گشٍُ زـىیل تذٌّذ ٍ ّش  54آیٌذ زا عی  عشاحاى گشافیه گشد ّن هی

 .ای سا اخشا وٌذ گشٍُ ایذُ

ایي سٍیذاد ّا تؼیاس خالة ٍ خزاب ّؼسٌذ ٍ 

هی زَاًذ  Starterتشای اًگیضُ دادى ، تِ ػٌَاى 

هفیذ تاؿذ . اها تِ دلیل هـىالذ صهاًی ٍ هىاًی 

ّوِ ًوی زَاًٌذ اص ایي سٍیذادّا اػسفادُ وٌٌذ 

سٍص صهاى ووی اػر تشای آهَصؽ ٍ  3. اص عشفی 

یل زوشیي . ها ػؼی وشدین دس تاصی واسخاًِ زثذ

تگیشین ٍ ایذُ تِ ثشٍذ اص ایي سٍیذادّا ایذُ 

تشًاهِ ّایی تِ ػٌَاى هىول دس وٌاس آى دس ًظش 

تگیشین . تِ ایي كَسذ وِ یه سٍیذاد ایٌسشًسی 

دس یه تاصُ ی صهاًی لاتل لثَل ، تذٍى 

هحذٍدیر هىاًی ٍ تا آهَصؽ ّای خایِ ای ٍ گام 

 .  وشدینتِ گام عشاحی 

ّا تؼیاس خایِ ای ٍ  ّواى عَس وِ گفسن آهَصؽ

واستشدی تشای ّوِ ی افشاد ، تا ّش زحلیالذ ، 

 ػالیك ، زَاًوٌذی ّا ٍ تا ّش ؿغلی اػر .

اگش ؿوا دس دٍسُ ای اص صًذگی خَد ، اص عشفی 

زدشتِ ی تاصی وشدى سا داؿسِ ایذ احسواال لزذ ٍ 

زلَس ذ . ایر حاكل اص آى سا تیاد هی آٍسیسض

اگش ایي لزذ ٍ  وٌیذ چمذس سٍیایی خَاّذ تَد

دس خٌثِ ّای هخسلف صًذگی ؿوا اص واس  ، سضایر

یه ساّىاس   (gamification) تاصیىاسیؿذ. وِ اسائِ هی دّیذ ٍخَد داؿسِ تاگشفسِ زا خشیذ یا خذهازی 

زحَل آفشیي تشای سػیذى تِ اّذاف ػاصهاى ّا دس اسزثاط تا هـسشیاى اػر وِ زَخِ تؼیاسی سا تِ خَد 

 .خلة وشدُ اػر



یىی اص اّذاف ها اص عشاحی تاصی واسخاًِ زثذیل 

تشای  gamificationایذُ تِ ثشٍذ ، اػسفادُ اص 

آهَصؽ ّای واسآفشیٌی اػر تِ عَسی وِ دس 

حیي تاصی ، ایذُ ّا زداسی ػاصی ؿذُ ٍ تِ 

 دسآهذصایی تشػذ .

ؿایذ ؿوا ّن ایذُ ای داسیذ وِ هی خَاّیذ آى 

یذ . ؿایذ سا اخشا وٌیذ ٍ تِ دسآهذصایی تشػ

ؿوا ؿىؼر خَسدیذ ٍ رّي ؿوا ، تشای 

ؿىؼر تشًاهِ سیضی هی وٌذ . ؿایذ ؿوا تِ 

خاعش ػذم سیؼه خزیشی ، ػذم اػسواد تِ ًفغ 

 وافی ٍ سٍحیِ ی ًاهٌاػة ، هیل صیادی تِ

یا ؿْاهر اخشایی وشدى ایذُ ی خَد ًذاسیذ 

ٍ ؿایذ ؿوا اكال سا ًذاسیذ  خذیذؿشٍع واس

هَزَس ایذُ خشداصی رّي خَد ي تاصی تِ كَسذ ػولی ٍ خزاب ، تِ ؿوا ووه هی وٌذ وِ ایایذُ ای ًذاسیذ . 

ا تشای هَفمیر تشًاهِ سیضی وٌیذ رّي خَد سسا فؼال وٌیذ . هَزَس اسصؽ آفشیٌی رّي خَد سا فؼال وٌیذ . 

 ٍ یاد تگیشیذ وِ چغَس ایذُ ّای خَد سا هشحلِ تِ هشحلِ خیؾ تثشیذ ٍ زَلیذ ثشٍذ تشػاًیذ .

 

 چی یاد هی گیشین ؟

یاد هی گیشین وِ چغَسی واسخاًِ ی زَلیذ فىش ٍ زَلیذ اعالػاذ ٍ زَلیذ ایذُ سا دس رّي خَد فؼال  -

 وٌین .

 تا سٍؽ ّای خاللیر ٍ ایذُ خشداصی آؿٌا ؿذُ ٍ دس خلؼاذ عَفاى فىشی ؿشور هی وٌین . -

ایذُ ّای خیلی وَچه ٍ ػادُ سا تا ووه ّن اخشا وشدُ ٍ تِ دسآهذصایی هی سػاًین . ّشچٌذ  -

دسآهذ تِ دػر آهذُ ون ٍ ًاچیض تاؿذ ، ها تا ایي واس سیؼه خزیشی ، زحول اتْام ، زحول ًِ 

، غلثِ تش غشٍس وارب ، اػسواد تِ ًفغ ، ؿداػر ؿشٍع واس ٍ ... ؿىؼر  زشع اص غلثِ تش، ؿٌیذى 

 زوشیي هی وٌین .سا 

 زَهاى وؼة ٍ واس ًَخای خَد سا ساُ اًذاصی وٌین . 9111یاد هی گیشین چگًَِ تا  -

 تا هفاّین ًَآٍسی دس خذهاذ ٍ ػشٍیغ دیضایي آؿٌا هی ؿَین . -

چٌذ ایذُ ی خَب ٍ دسآهذصا سا اص تیي دُ ّا ایذُ ، اًسخاب هی وٌین ٍ تش اػاع زَاًوٌذی ّای  -

 ٍ تِ كَسذ گشٍّی ایذُ سا اخشا هی وٌین . افشاد ، زین تٌذی هی ؿَین

 ( هی ًَیؼین .BPتشای ایذُ ّای خَد ، عشح وؼة ٍ واس ) -

 آؿٌا هی ؿَین . Lean Startup  ٍMVPتا هفاّین  -

 تشای ایذُ ّای خَد ًیاصػٌدی ٍ تاصاسػٌدی اًدام هی دّین . -



ر ، تشای ًوایؾ ایذُ ی یاد هی گیشین وِ چگًَِ تا اػسفادُ اص ٍسدخشع یا خَهال دس ػشم ًین ػاػ -

 خَد ػایر عشاحی وٌین .

یاد هی گیشین چگًَِ واسّای یه ّفسِ سا دس یه سٍص اًدام دّین . چگًَِ تاصدّی واسی خَد سا  -

 چٌذ تشاتش وٌین  ٍ اص خساًؼیل ّای دسًٍی خَد تْسش اػسفادُ وٌین .

ساًؼیل ّای ًیوىشُ ی یاد هی گیشین چغَس اػسؼذادّای خٌْاى خَد سا ؿىَفا وٌین ٍ چغَس اص خ -

 ساػر ٍ چح هغض هاى تیـسش اػسفادُ وٌین .

ساحر زش ٍ ػشیغ زش ایذُ ّای  (Scrumاػىشام )( ٍ Agile) چاتهیاد هی گیشین چگًَِ تا هسذٍلَطی  -

 خَد سا خیادُ ػاصی وشدُ ٍ تِ ًسیدِ ی ًْایی تشػاًین .

اص اًشطی ، داًؾ ٍ زدشتِ یاد هی گیشین چگًَِ تا ّوىاسی ٍ زؼاٍى ، دس واسّایی وِ تلذ ًیؼسین  -

دیگشاى اػسفادُ وٌین . )هزاوشُ ، دػَذ تِ ّوىاسی ، زین ػاصی( ٍ چگًَِ اتضاسّا ٍ افشادی وِ هی 

 زَاًٌذ تِ ها ووه وٌٌذ سا خیذا وٌین .

 یاد هی گیشین چگًَِ عشح تاصاسیاتی ٍ فشٍؽ تٌَیؼین ٍ تشای ایي واس اػسشازظی زؼییي وٌین . -

ًَیي تاصاسیاتی ٍ فشٍؽ آًالیي ٍ آفالیي آؿٌا هی ؿَین، تلىِ دس ػول ٍ تِ ًِ زٌْا تا سٍؽ ّای  -

 كَسذ واستشدی اص آًْا اػسفادُ هی وٌین ٍ تِ ػٌَاى یه ًوًَِ ، هحلَل خَد سا هی فشٍؿین .

 ػیؼسن ػاصی -

یىی اص چیضّای هْوی وِ دس ایي دٍسُ یاد هی گیشین ایٌِ وِ چغَسی ػیؼسوی تؼاصین وِ تذٍى  -

ن خَل دس تیاسُ . ػیؼسن خَلؼاص یؼٌی خَل دسآٍسدى تِ اصای خَاب . یؼٌی صهاى حضَس ها ّ

تیـسشی تضاسین ٍ ؿایذ دیشزش تِ ًسیدِ تشػین ٍلی ػیؼسوی هیؼاصین وِ اگش خَدهَى ّن ًثَدین 

 تشاهَى خَل دستیاسُ .

 

 داػساى تاصی 
ش دٍس افسادُ تشٍیذ وِ ّیچ چـن ّا سا تثٌذیذ ٍ زلَس وٌیذ تِ ؿوا هأهَسیر دادُ هی ؿَد تِ یه ؿْ

زَهاى خَل ٍ اػسؼذادّا ٍ زَاًایی  9111آؿٌایی دس آًدا ًذاسیذ . زٌْای زٌْا ّؼسیذ ٍ زٌْا ػشهایِ ی ؿوا 

ّای فشدی زاى اػر . صهاى هأهَسیر هحذٍد اػر . تِ هذذ یه ّفسِ تِ ؿوا ػشخٌاُ ٍ غزا دادُ هی ؿَد 

شاس وٌیذ ، وؼة ٍ واسی ساُ اًذاصی ًوَدُ ٍ دسآهذ وؼة وٌیذ ٍ . ؿوا تایذ تسَاًیذ تا هشدم ؿْش اسزثاط تشل

دس ًْایر صًذُ تواًیذ . تؼذ اص اًملای هْلر )یه ّفسِ( ؿوا تذٍى ػشخٌاُ ٍ غزا ، دس ؿْش زٌْا خَاّیذ 

 تَد. 

هشحلِ داسد . دس ّش هشحلِ تایذ ػشهایِ ی خَد سا دٍ تشاتش وٌیذ. تؼذ اص ازوام هَفمیر  91هأهَسیر ؿوا 

 هیض ّش هشحلِ ، هْلر ػشخٌاُ ٍ غزای ؿوا یه ّفسِ زوذیذ هی ؿَد .آ

دس خایاى هأهَسیر تِ ػٌَاى ًسیدِ ًْایی ،  ؿوا تایذ هَزَس ایذُ خشداصی ٍ هَزَس اسصؽ آفشیٌی رّي خَد سا 

 فؼال وشدُ ٍ یه ػیؼسن خَل ػاصی ػاخسِ تاؿیذ .
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 لَاًیي تاصی 
زَهاى اػر وِ  9111اص داسیذ .ػشهایِ اٍلیِ : دس ّش هشحلِ ، یه ػشهایِ ، ّذف ٍ خغ اًذ .9

زشخیحا تایذ اص دػر سًح خَدزاى یا ّذیِ ، تشداسیذ . ػشهایِ ی اٍلیِ ًثایذ لشم تاؿذ . ّذف : 

وؼة دٍ تشاتش ػشهایِ فؼلی اػر. اگش خَلی وِ وؼة وشدین ، تیـسش اص دٍ تشاتش ػشهایِ تَد ، تِ 

 حؼاب خغ اًذاص ها هی سٍد .

هشحلِ ، تیـسش اص ّذف دسآهذ وؼة وشدیذ ، تایذ حسوا آى سا تِ حؼاب خغ اًذاص اگش  دس ّش  .1

 هٌسمل وٌیذ ٍ اهىاى خشؽ اص سٍی هشاحل ٍخَد ًذاسد .

اگش دس هشحلِ ای ووسش اص ّذف ، دسآهذ وؼة وشدیذ ، واس سا زا خایی اداهِ هی دّیذ وِ تِ ّذف  .3

ر دادیذ ، هاًٌذ تاصی هاس ٍ خلِ ، تایذ تِ هشحلِ تشػیذ . ٍ اگش ضشس وشدیذ ٍ خَل خَد سا اص دػ

 هشاحل لثلی تاصگشدیذ . اص هشحلِ ای ؿشٍع هی وٌیذ وِ ػشهایِ ی هَسد ًیاصؽ سا داؿسِ تاؿیذ .

یؼٌی خَلی وِ اص عشیك واس واسهٌذی وؼة هی وٌیذ ، لاتل لثَل  واسهٌذی ٍ اػسخذام هوٌَع !! .4

اص ایذُ ی خَد دسآهذ وؼة وٌیذ ٍ اسصؽ افضٍدُ ای ایداد وٌیذ یا هـىلی سا  ًیؼر ٍ تایذ حسوا

 حل وٌیذ ٍ ًیاصی سا تشعشف وٌیذ .

یؼٌی خشیذ ٍ فشٍؽ یه واال تِ زٌْایی لاتل لثَل ًیؼر . خشیذ ٍ فشٍؽ واال زٌْا تِ داللی هوٌَع !!  .5

 اسصؽ افضٍدُ ایداد وٌیذ .ؿشعی لاتل لثَل اػر وِ تشای آى هحلَل ، 

ؿوا تایذ یه دفسشچِ ایذُ داؿسِ تاؿیذ . ػشهایِ اٍلیِ ٍ ّذف خَد سا دس تاالی كفحِ تٌَیؼیذ ٍ  .6

ایذُ ّا ، ساُ ّا ٍ سٍؽ ّای خَد سا دس صیش آى لیؼر وٌیذ . هی زَاًیذ دس ّش هشحلِ ، زاسیخ ٍ 

 سٍؽ اًدام واس سا ًیض یادداؿر وٌیذ .

ذ سفر ٍ فمظ سٍی هشحلِ خاسی زوشوض وٌیذ . فىش ًگشاى ًثاؿیذ وِ هشاحل تاالزش چگًَِ خیؾ خَاّ .7

یىی اص هْوسشیي اكَل هَفمیر دس واس « زوشوض » وشدى تِ دٍس دػر ّا ؿوا سا ًااهیذ هی وٌذ . 

 اػر .

ؿوا حك ًذاسیذ ػشهایِ خَد سا خشج وٌیذ . فمظ اص خغ اًذاص )وِ ػَد ؿواػر( هی زَاًیذ خشج  .8

یي كَسذ اػر وِ خَل خغ اًذاص ؿذُ سا تِ ػِ لؼور وٌیذ . ًحَُ ی خشج وشدى خغ اًذاص تِ ا

زمؼین وٌیذ : دٍ ػَم آى سا كشف آهَصؽ ٍ افضایؾ هْاسذ ّای خَد وٌیذ ٍ یه ػَم آى سا 

 كشف زفشیح ٍ ػشگشهی وٌیذ .

ؿوا دس حالر ولی اخاصُ اػسفادُ اص هٌاتغ ٍ اهىاًاذ ) خاسج اص ػشهایِ خَد(  سا ًذاسیذ . تِ ػٌَاى  .9

ش ، دػسگاُ ودی ، ازَهثیل ٍ ... فمظ دس كَسزی هی زَاى اص ایي هٌاتغ اػسفادُ وشد وِ هثال واهدیَز

خغ اص ازوام هشحلِ ، اص اسصؽ آًْا واػسِ ًـَد ٍ یا ّضیٌِ ّای احسوالی آى اص هحل ػشهایِ ، 

 خشداخر ؿَد .

ؼوی ، ودؼَل اًشطی داسیذ وِ تایذ هشزة ؿاسط ٍ دؿاسط ؿَد . اًشطی خ 4ؿوا دس ّش هشحلِ ،  .91

 اًشطی فىشی ، اًشطی احؼاػی ، اًشطی هؼٌَی.



دس ّوِ ی  ًىسِ آخش ایي وِ واسی سا اًدام دّیذ وِ تِ آى ػـك هی ٍسصیذ ٍ اص آى لزذ هی تشیذ. .99

كاحة اػساسزاج ، تِ ایذُ ی خَد ػـك هی ٍسصد ٍ اص واس وشدى سٍی ایذُ ی اػساسزاج ّای هَفك ، 

 خَد ٍالؼا لزذ هی تشد .

 

 

 

 

 صی هشاحل تا
دس تذى ها اًؼاى ّا چْاس تازشی ٍخَد داسد . دس عَل سٍص دس تاصُ ّای ػمل ػالن ، دس تذى ػالن اػر . 

ػاػسِ تایذ ایي تازشی ّا سا ؿاسط وٌین ػدغ واس هْن ٍ ػٌگیٌی اًدام دّین وِ دس ایي كَسذ  1صهاًی 

اگش ایي ؿاسط ٍ دؿاسط دس تذى ها تِ ػاػسِ تؼذی ؿاسط ؿَد .  1ایي تازشی ّا خالی هی ؿَد ٍ تایذ تشای 

خَتی اًدام ؿَد ، ظشفیر واسی ها افضایؾ هی یاتذ . تِ ػثاسذ دیگش ها هی زَاًین اص حذاوثش اًشطی خَد دس 

ّفسِ اًدام هی عَل یه دس ایي كَسذ ها هی زَاًین واسّایی وِ دیگشاى دس عَل سٍص اػسفادُ وٌین . 

 دُ ٍ ػولىشد خَد سا تِ عَس ؿگفر اًگیضی افضایؾ دّین .دٌّذ سا دس یه سٍص اًدام دّین ٍ تاص

دس كَسزی وِ تازشی ّا ؿاسط ؿَد ٍ ّیچ اػسفادُ ای اص آى ًـَد ٍ یا تازشی ّا تِ هذذ عَالًی خالی تواًذ ، 

، تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ اص تاصدُ ٍ ػولىشد ها دس سٍص تِ ؿذذ واّؾ هی تایذ . دس ّش هشحلِ 

ام اص ایي تازشی ّا تیاى هی ؿَد ؛ وِ دس ساُ زداسی ػاصی ایذُ ّا تِ یی تشای ؿاسط ّش وذسٍؽ ّاٍ  ساُ ّا

زشیي تاصدّی ػؼی هی وٌین وِ تازشی ّای خَد سا ؿاسط ًگِ داسین زا تسَاًین تِ تاالها ووه هی وٌذ . ها 

 ػولىشد تشػین ٍ اص حذاوثش اًشطی ٍ زَاى خَد اػسفادُ ًوایین .

هشحلِ اػر وِ تِ كَسذ صیش عشاحی ؿذُ اػر . الثسِ ػٌَاى هشاحل لاتل زغییش  91هشاحل تاصی ؿاهل 

اػر ٍلی هحسَای هشاحل ٍ اّذاف ٍ ػاخساس آى ثاتر 

ػؼی هی وٌین وِ تا  ها دس ایي هشاحلخَاّذ تَد . 

زَهاى ؿشٍع وٌین ٍ هشحلِ تِ هشحلِ واسخاًِ  9111

زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ سا دس دسٍى خَدهاى فؼال ػاصی 

وٌین ٍ تا اػسفادُ اص هْاسذ ّا ٍ زَاًایی ّای فشدی ، 

ذیل وٌین تِ ثشٍذ زثسا ایذُ ّای داسای اسصؽ افضٍدُ 

ه ی وَچ ًیاصّای خاهؼِسفغ  تش  . زوشوض ها تیـسش

 اػر .  ایذُ ّای داًؾ تٌیاىخَدهاى تش خایِ ی 



           

 

 

 

 



 

ذاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ یا تِ ػثاسزی عشاحی هاؿیي خَلؼاصی اػر . ػیؼسن ػاصی یؼٌی ساُ اً

ؿوا سا تِ ػور  ،  ها ػؼی وشدین آهَصؽ ّایی سا عشاحی وٌین وِ تِ ػٌَاى ًشدتاى،  هشحلِ  91ایي   دس

ها صًذگی حذٍد  هَفمیر ّای تیـسش ّذایر وٌذ ٍ رّي ؿوا سا تشای هَفمیر ّای تضسگسش خشٍسؽ دّذ .

 خلِ تشای كؼَد ؿوا تِ ػور هَفمیر ػاخسین . 91واسآفشیي ایشاًی سا هَسد تشسػی لشاس دادین ٍ  41

شحلِ دّن تشػٌذ ، ایي تاصی زا هشحلِ ًفش اص ؿشور وٌٌذگاى دس تاصی ، اص هشحلِ اٍل تِ ه 91دس كَسزی وِ 

تذیْی اػر وِ اص هشحلِ دّن زا هشحلِ تیؼسن ، لَاًیي تاصی زغییش  تیؼسن ، اداهِ خیذا خَاّذ وشد .

اص ایذُ زا » ایي هشاحل ، یؼٌی زثذیل یه هیلیَى زَهاى تِ یه هیلیاسد زَهاى ، زحر ػٌَاى  خَاّذ وشد .

 91ها دس ، لَاًیي ٍ دػسَس الؼول ّای هخلَف تِ خَد سا داسد .  آهَصؽ ّاهغشح هی ؿَد وِ  «چاُ ًفر 

هشحلِ  91خَاّذ آهذ . دس ٍالغ  هاىهشحلِ دٍم ، تِ ووه  91وِ دس  هغالثی یاد هی گیشیناٍل ،  هشحلِ 

هشحلِ دٍم تاص  91هشحلِ اٍل سا خذی ًگیشیذ ، لغؼا دس  91هشحلِ دٍم . اگش  91اٍل ، ًشدتاًی اػر تشای 

  خَاّیذ هاًذ .

 

 



 ثثر ًام ٍ ٍسٍد تِ تاصی 
ٌذگاى ، ّوِ ی ؿشور وٌ اػر . ؿشٍع اص هشحلِ اٍلزٌْا ساُ ٍسٍد تِ تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، 

خیؾ ًیاص ٍسٍد تِ ّش هشحلِ ،  حسوا تایذ اص هشحلِ اٍل ؿشٍع وٌٌذ ٍ ًوی زَاى اص هشاحل تاال ؿشٍع وشد.

دس حالر ػادی ، ّش ّفسِ ، یه هشحلِ خذیذ اص تاصی هٌسـش هی ؿَد . اها هَفمیر دس هشحلِ لثل اػر .

اًسـاس  شور وٌٌذگاى خَاّذ تَد .اًسـاس هشحلِ ی خذیذ ، هٌَط تِ گزساًذى هشحلِ لثل زَػظ اوثشیر ؿ

 ؿشور وٌٌذگاى(دسكذ اص  71)تؼسِ تِ ػولىشد  تشخی هشاحل ، ؿایذ دٍ ّفسِ زا یه هاُ عَل تىـذ .

 تشای ؿشٍع ٍ ٍسٍد تِ تاصی ، اتسذا تایذ ثثر ًام وٌیذ . 

 

 فشم ثثر ًام سا دسیافر وشدُ ٍ خش هی وٌیذ .  گام اٍل :

ثثر ًام دس دٍسُ ی تاصی ّضیٌِ اٍلیِ تشای  گام دٍم :

ّضاس  35آهَصؿی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، هثلغ 

اعالػاذ خشداخر  خغ اص ٍاسیض ٍخِ ،  زَهاى اػر .

ؿواسُ واسذ خَد ، زاسیخ ٍ ػاػر دلیك ٍاسیض ، ؿاهل : 

 سا دس فشم ثثر ًام دسج هی ًواییذ . . ؿواسُ خیگیشی ٍ..

 

http://bayanbox.ir/id/8720600567804882626?view
http://bayanbox.ir/id/8720600567804882626?view


ّوچٌیي هی زَاًیذ فایل خَد .  وٌیذاسػال هی  هاایویل ، تشای خش ؿذُ سا اص عشیك فشم ثثر ًام  : گام ػَم

 سا دس خایی آخلَد وٌیذ ٍ لیٌه آى سا تشای ها اسػال وٌیذ . فشم ّا تشسػی ٍ زأییذ هی ؿَد .

زؼر ّای ؿخلیر ، سغثر  یه ػشی ػَال زؼسی ، تشای ؿوا اسػال هی ؿَد وِ ؿاهل  گام چْاسم :

تسَاًیذ اػسؼذاد ّای خٌْاى ، هْاسذ ّا ٍ  هی تاؿذ . ّذف ها اص ایي واس ایي اػر وِ ؿواػٌدی ٍ ... 

ایي واس دس آیٌذُ تشای زین  زَاًایی ّای خَد سا ؿٌاػایی وٌیذ ٍ تفْویذ تشای چِ واسی ػاخسِ ؿذیذ .

ی افشاد هَثش خَاّذ تَد . ها آهَصؽ ّا سا عَسی عشاحی ش اػاع زیح ّای ؿخلیسی ٍ زَاًوٌذی ّاػاصی ت

ؿوا سا ّن اص ًظش ؿخلیسی ، ّن اص ًظش خاللیر ٍ ّن اص ًظش داًؾ ٍ هْاسذ وؼة ٍ واس سؿذ  هی وٌین وِ 

وِ تشای تاصی عشاحی ؿذُ اػر ، تشای ؿوا اسػال  PDFّوچٌیي یه دفسش ایذُ ، دس لالة یه فایل  دّذ .

 دفسش دس عَل تاصی اػسفادُ خَاّین وشد .هی ؿَد . ها اص ایي 

ٍ اسزثاط  تِ ّوشاُ یه فایل كَزی ٍ وذ ٍسٍد تِ تخؾ خشػؾ ٍ خاػخ PDFیه تا ؿشٍع دٍسُ ،  : گام خٌدن

 اسػال هی ؿَد .ٍ هَتایل ؿوا تا ػایش ؿشور وٌٌذگاى ، دس ّش هشحلِ تِ ایویل 

 ّضاس زَهاى 7ّضیٌِ ی ّش هشحلِ : 

 

یؼٌی دس خایاى ّش هشحلِ ، ّوِ ی ؿشور وٌٌذگاى تایذ دس لالة یه خغ اص اًدام ّش هشحلِ ،  : ؿـنگام 

 5دلیمِ ٍ حذاوثش  9فایل كَزی ، گضاسؽ ػولىشد تذٌّذ . دس یه فایل كَزی ٍ دس هذذ صهاى حذالل 

م اسػال ایي سا ؿشح هی دٌّذ . ػذ ٍ ًحَُ ی اخشای ایذُدلیمِ ، ایذُ ای وِ دس ایي هشحلِ اًدام دادًذ ، 

 گضاسؽ ، تِ هٌضلِ ی خشٍج اص تاصی هحؼَب هی ؿَد .

دس خایاى ّش هشحلِ ، ها گضاسؽ ّا سا تشسػی هی وٌین ٍ تِ ّوِ ی افشاد ؿشور وٌٌذُ ، تش  گام ّفسن :

اػالم خَاّذ ؿذ ، اهسیاص هی دّین ٍ ًفشاذ تشزش سا هؼشفی هی وٌین . ّذف ها ایي وِ اػاع هؼیاسّایی 

اػر وِ تا اػسفادُ اص خَؿؾ سػاًِ ای ٍ زذاتیشی وِ ازخار هی وٌین ، ًام افشاد ؿشور وٌٌذُ دس ایي 

سا دس دس عَل تاصی ، ها ػؼی هی وٌین گضاسؽ ّایی اص تاصی هشحلِ تِ تشًذ زثذیل وٌین .  91تاصی سا عی 

 سػاًِ ّای هخسلف هٌسـش وٌین ٍ تِ ایي كَسذ ساُ سا تشای سؿذ ؿوا ّوَاس وٌین .
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 خذهاذ 
خذهاذ اسائِ ؿذُ ، تِ ػٌَاى هىول تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، تا ّضیٌِ ی خذاگاًِ عشاحی ؿذُ 

 اػر وِ ؿاهل : 

 تِ سٍؽ اػىشام( وساب تشًاهِ سیضی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ( 

 دس ّش هشحلِ اص تاصی خـسیثاًی زلفٌی 

 هـاٍسُ زلفٌی ٍ حضَسی 

 یؼٌی دس اصای خشداخر ّضیٌِ خذاگاًِ ، هی زَاًیذ اص ایي خذهاذ اػسفادُ ًواییذ .

اص هَػؼِ للن چی گشفسِ ؿذُ  ،دس وٌاس تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ایذُ ی اكلی اسائِ ایي خذهاذ 

اس هی ؿَد . ّش آصهَى ، داسای یه آصهَى ّا ، ّش دٍ ّفسِ یىثاس تشگضدس للن چی ، یه ػشی اػر . 

سیضی  یه دفسش تشًاهِللن چی آهَصاى واًَى  ی داًؾ ّوِاػر .  هـخق هحسَای آهَصؿی ٍ یه ّذف

 عَل دس ٍ گیشًذ هی یاد سا دفسش سیضی ؿخلی ٍ سٍؽ زىویل  سیضی، سٍؽ تشًاهِ ی تشًاهِ داسًذ. دس خلؼِ

 .وٌذ هی وٌسشل سا آهَصاى داًؾ سیضی تشًاهِ دفسش تاس یه ّفسِ دٍ ّش خـسیثاى. وٌٌذ هی زىویل سا آى ػال

 سیضی تشًاهِ دفسش اكلی ٍیظگی خٌح

 سیضی اػر. ًگاُ تِ گزؿسِ ٍیظگی اكلی دس ایي سٍؽ تشًاهِ     -9

 سیضی یه ّفسِ اػر. ٍاحذ صهاى دس دفسش تشًاهِ     -1

 هخلَف اٍػر.ی ّش ؿخلی  تشًاهِ     -3

 ی خَد ؿواػر. زشیي ًمؾ تِ ػْذُ اكلی     -4

 دس ایي سٍؽ سلیة اكلی ّش فشد خَد اٍػر.     -5

 

 چیؼر؟ اٍ ٍظایف ؟ ویؼر خـسیثاى

ّا هؼوَالً خَاى ّؼسٌذ، زا تْسش تسَاًٌذ فضای رٌّی  آهَص دس واًَى یه خـسیثاى داسد.خـسیثاى ّش داًؾ

ی زحلیلی  ّا ّواٌّگ تا سؿسِ ی داًـگاّی خـسیثاى ساٌّوایی وٌٌذ سؿسِآهَص سا دسن وٌٌذ ٍ اٍ سا  داًؾ

 آهَص سا یاسی وٌٌذ. زَاًٌذ اص لحاػ دسػی داًؾ آهَص اػر، ٍ دس ًسیدِ تْسش هی داًؾ

 خـسیثاى: ی ٍظیفِ ّفر

 اهَص ّش دٍ ّفسِ یه تاس زواع زلفٌی تا داًؾ اٍل: ی ٍظیفِ

 اُ یه تاسزواع زلفٌی تا اٍلیا ّش ه دٍم: ی ٍظیفِ

 سیضی ّش هاُ یه تاس تشسػی دفسشتشًاهِ ػَم: ی ٍظیفِ

 آهَص ّش هاُ یه تاس ی داًؾ تشسػی واسًاهِ چْاسم: ی ٍظیفِ

 گشٍّی ّش هاُ یه تاس  ی ًیوِ آهَص یا خلؼِ هاللاذ حضَسی تا داًؾ خٌدن: ی ٍظیفِ

 آهَص سفغ هـىالذ اخشایی داًؾ ؿـن: ی ٍظیفِ

 ًاهِ اص اٍلیا ّش دٍ هاُ یه تاس سضایردسیافر  ّفسن: ی ٍظیفِ
  



 ّا: خـسیثاى  آهَصؿی ی ٍظیفِ

وٌٌذ.تا ایي واس دٍ ّذف زاهیي  آهَصاى ًظاسذ هی ّای دسػی داًؾ ّا تش اًدام زىالیف ٍ زوشیي خـسیثاى

 ؿَد: هی

 ِآهَصؽ اص عشیك حل هؼال 

 آهَصاى زمَیر زَاى خَدآهَصی داًؾ 

  
 هـاٍسُ ٍ سیضی تشًاهِ خلؼاذ

دس اتسذای ّش دٍ ّفسِ یه خلؼِ تشًاهِ سیضی حضَسی ٍ هـاٍسُ تشگضاس هی ؿَد ٍ دس عَل ّفسِ ًیض ایي  

 تشًاهِ سیضی زَػظ خـسیثاى خیگیشی هی ؿَد . 

 

 گشٍّی خلؼاذ

افشاد تش اػاع ٍیظگی ّای ؿخلیسی ٍ اخاللی ٍ سفساسی ، تِ گشٍُ ّای هخسلف زمؼین هی ؿًَذ ٍ خلؼاذ 

 گشٍّی خَاٌّذ داؿر . 

 

دس وٌاس تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، 

ها یه ػشی خذهاذ دس ًظش گشفسین وِ تا 

 ّضیٌِ ی خذاگاًِ لاتل اػسفادُ اػر . 

ل ایذُ تِ دفسش تشًاهِ سیضی واسخاًِ زثذی

یىی اص هحلَالزی ثشٍذ تِ سٍؽ اػىشام ، 

اػر وِ دس عَل تاصی تِ ؿوا ووه هی وٌذ 

وِ اص صهاى ٍ اًشطی خَد تْیٌِ اػسفادُ وٌیذ 

ٍ تا تشًاهِ سیضی دسػر ، ایذُ ّای خَد سا 

ػشیغ زش خیادُ ػاصی ًواییذ . ها اص دفسش 

تشًاهِ سیضی للن چی ٍ ؿشور ّای دیگش 

چٌیي یىی اص ٍخِ زوایض ایذُ گشفسین . ّو

ّای دفسش تشًاهِ سیضی واسخاًِ زثذیل ایذُ 

تِ ثشٍذ ، اػسفادُ اص هسذٍلَطی چاته 

(Agile . اتضاس اػىشام دس عشاحی دفسش تشًاهِ سیضی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ اػر ٍ )  وِ تِ اػساسزاج

ٌذ وِ تِ واس خَد ؿساب تذٌّذ ٍ دس ّا ٍ وؼاًی وِ هی خَاٌّذ ایذُ ّای خَد سا زداسی وٌٌذ ، ووه هی و

 هؼیشی دسػر گام تشداسًذ .

ػالٍُ تش دفسش تشًاهِ سیضی ، ها ایذُ ی خـسیثاى سا ًیض دًثال هی وٌین . تِ ایي كَسذ وِ یه ًفش خـسیثاى 

دس ّش هشحلِ اص تاصی ، تِ كَسذ زلفٌی تش ػولىشد ؿوا ًظاسذ داسد ٍ تِ ؿوا ووه هی وٌذ ، هـاٍسُ هی 

 ؿوا سا دس ایي هؼیش تِ خلَ ّذایر هی وٌذ .دّذ ٍ 



دس ًظش گشفسین . یؼٌی تشای تاصی  سا تشای هشاحل دّن زا تیؼسن ایذُ ی دفسش تشًاهِ سیضی ٍ خـسیثاى ها 

، ها اص خـسیثاى ٍ دفسش تشًاهِ سیضی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ  یه هیلیَى زَهاى تِ یه هیلیاسد زَهاىزثذیل 

 اػر . زثذیل ایذُ تِ چاُ ًفر  ، ّذف تاصیثشٍذ اػسفادُ هی وٌین . دس ایي هشاحل ، 

 

، هذذ صهاى صیادی عَل تىـذ ، دس ًسیدِ ٍخَد یه  تاصی تِ دلیل ایٌىِ هوىي اػر تشخی اص هشاحل 

هـاٍس ٍ خـسیثاى ، وِ تِ عَس هؼسوش تا ؿشور وٌٌذُ زواع هی گیشد ٍ اٍ سا خیگیشی هی وٌذ ٍ تِ اٍ 

 هـاٍسُ هی دّذ ، ًمؾ تؼیاس هْوی دس هَفمیر فشد خَاّذ داؿر .

تِ هشحلِ ،  11تؼذ اص ٍ ٍع هی ؿَد زَهاى ؿش 9111یه ایذُ تا دس تاصی واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ ، 

ػال ، ّش ػال حذالل یه هیلیاسد زَهاى زَلیذ  99یه چاُ ًفر زثذیل هی ؿَد . ّش چاُ ًفر تِ هذذ 

 ثشٍذ هی وٌذ .

هیلیاسد  911كادساذ ًشم افضاس دس وـَس ٌّذ ، هؼادل كادساذ ًفر دس ایشاى اػر یؼٌی سلوی دس حذٍد 

ذ . تِ ػٌَاى ٌثشٍذ زَلیذ هی وٌ وِ ػالْا ، چاُ ّای ًفسی ٍخَد داسد لَطیفٌاٍسی ٍ زىٌَدس دًیای دالس . 

  هیلیاسد دالس ثشٍذ زَلیذ هی وٌذ . 97ًوًَِ چاُ ًفر گَگل ، ػالیاًِ 

یه ایذُ ی خَب ، ایي لاتلیر سا داسد وِ تِ یه اػساسزاج خَب زثذیل ؿَد ٍ یه اػساسزاج خَد ایي 

ها دس اًسظاس سٍصی ّؼسین وِ تشًذّای داًؾ تٌیاى ٍ  زثذیل ؿَد . خساًؼیل سا داسد وِ تِ یه چاُ ًفر

تاؿٌذ ٍ اص ساُ خیـشفر ّای ػلوی ٍ زىٌَلَطیىی ٍ اص سّگزس  هَزَس هحشن السلاد وـَسخاللاًِ ی ایشاًی 

 ، تشای وـَس دسآهذصایی ٍ ثشٍذ آفشیٌی ًوایٌذ . كٌؼر ٍ داًـگاُخیًَذ 

تِ ایي زشزیة تِ لغف خذاًٍذ هسؼال ، السلاد ًفر هحَس ایشاى ، تِ السلادی داًؾ تٌیاى ، خالق ٍ خَیا 

زثذیل خَاّذ ؿذ ٍ ها هی زَاًین دس چاُ ّای ًفر وـَس سا تثٌذین ٍ اص عشیك كادساذ داًؾ تٌیاى ، 

 السلاد وـَس سا تِ خلَ تثشین .

 

 

 



ؿىل صیش  یذُ تِ ثشٍذ دس ػشی دٍم دس ًظش گشفسین ، ؿثیِ تِهشاحلی وِ ها تشای تاصی واسخاًِ زثذیل ا

 دس آیٌذُ هوىي اػر ایذُ ّای خذیذی تِ فشآیٌذ اضافِ ؿَد .  اػر وِ لاتل زغییش ٍ ٍیشایؾ هی تاؿذ .

 

 

 هَفك ٍ خیشٍص تاؿیذ .

 زْیِ ؿذُ زَػظ گشٍُ واسخاًِ زثذیل ایذُ تِ ثشٍذ

 


