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 چیه و چرا مهم هست؟ 1اسپرینت بینی بازجلسه 

 برگزار شود.  اسپرینتدر هر   دیو با  اسپرینت برگزار می گردد  اندیشیجلسه باز  قبل از  نتیاسپر  ینیبازبجلسه  

  یکند در و  یبررسپ   اسپپرینت راآماده شپده در وو   Increment /Demoتا    شپود  یبرگزار م  اسپپرینت  ینیبازب  ک ی  اسپپرینت  یانتها  در

شپده در جهت هد  مصوپو  به بص    تیم اسپکرا  رروجی کار رود را به یینعاا  اصپلی ارا ه میدهد و شیشپرات ان ا ،  اسپپرینت بازنگری

اسپت را مرور  شپده و تیییراتی که روی داده    در وو  این رویداد، تیم اسپکرا  و یی نعاا  آنهه را که در اسپپرینت ان ا   گذاشپته میشپود

گ مصوو  نیز ممکن است متناسب با ال کنند. بک   در مورد اقدامات آتی باهم تاامل می  ینیبازبکنندگا  بر اساس این    میکنند. شرکت

بازبینی اسپپرینت یک جلسپه کاری اسپت و تیم اسپکرا  باید از مصدود کرد  آ  صپراای به یک جلسپه نمای    ارصپتهای جدید تنییم شپود

 .رودداری کند

کوتاهتر  ال مامو داد یرو  نیکوتاه تر، ا یها نت یاسپر یحداکثر چهار ساعت است. برا ماهه ک ی  نتیاسپر  کی در   نتیاسپر ی نیبازب زمان

 است.

 شامل مالک مصوو ، اسکرا  مستر و تیم توساه به همراه سایر یی نعاا  دعوت شده توسط مالک مصوو  است.  اعضای جلسه

 نحوه برگزاری

 :دنشو یم  ررسیب ر ی، موارد ز نتیاسپر ین یبازب یدر و  

1) Increment /Demo  شدهآماده: 

  می است. ت "ان ا  نشده"  چه قسمت هاییو  "ان ا  شده" بک الگ  از  یدهد که چه موارد  ی م ح یمصوو  توض  مالک  •

 سواالت در مورد کار های ان ا  شده شاسخ می دهد.  دهد و به  ینشا  م را   "ان ا  شده"را که   ییتوساه کارها

 اسپرینت  ا یجر (2

   مسا ل انی حل شد؟روبرو شد؟ چگونه انی   ی با چه مشکالت می رات؟ ت  ی ش  از نیرانی روب   یزیچه چ •

 الگ مصوو بک  (3

مصوو  در حا  حاضر   بک الگ مالک مصوو  در مورد  - شروژه اتما   ی احتمال یها خ یاهدا  و تار صصبت در مورد   •

 کند  ی م ی نی ب  یش  تصویل های بادی را خ یتار در صورت نیاز در مورد   کند و  یبص  م

 ارزش مصوو به حداکثر رسانی  (4

 Sprint یرا برا  یارزشپمند  یورود  نتیاسپپر  ینیبازبکه    یبه وور،  صپصبت می کنند  یکل گروه در مورد اقدامات باد •

Planning    کند.مشخص می   راو تیییرات و آشدیت های بک الگ    کند  یاراهم م یباد 
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 بین باز بینی اسپرینت و بازاندیشی اسپرینتتفاوت 

  آماده شپده را Increment /Demoو   Sprintرا که در وو    ییجلسپه اسپکرا  اسپت که در آ  ما کارها  ای  دادیرو  ک باز بینی اسپپرینت ی

به ما ارا ه از مصوپو  را    زروردبا  نیو همهن  یو سپازگار  یبازرسپ ، جلسپه  نیاسپت که ا نیا هد .  میکن  یم  یرود بررسپ   نعاا یهمراه با ی

، ابزارها و    ندهای، ارا  ینصوه کار ، همکار) اسپپپرینتاسپپت که در آ  کل     اسپپکرا  دادیرو  ک ی اسپپپرینت  یبازاندیشپپ ،  گریدهد. از ور  د

  اسپپرینت  یبازاندیشپ اسپت که    یکند و منطق   یاسپت که به ما در بهبود مسپتمر کمک م یجلسپه ا  بازاندیشپی.  میکن  یم  یابیرا ارز(  رهیغ

را    یتا بازرورد هدد  یارصپت را م  نیبه شپما ا  باز بینی اسپپرینت باد از  بازاندیشپی اسپپرینتان ا     ااتد.اتعاق   باز بینی اسپپرینتشس از  

 .دیکه چگونه با آ  مقابله کن  دیریبگ  میتوم  یباد  اسپرینتکرده و در   یبررس  دیکرده ا  ااتیکه در

 


