جلسه بازبینی اسپرینت
جلسه بازبینی اسپرینت 1چیه و چرا مهم هست؟
جلسه بازبینی اسپرینت قبل از جلسه بازاندیشی اسپرینت برگزار می گردد و باید در هر اسپرینت برگزار شود.
در انتهای اسپپرینت یک بازبینی اسپپرینت برگزار می شپود تا  Increment /Demoآماده شپده در وو اسپپرینت را بررسپی کند در وی
بازنگری اسپپرینت ،تیم اسپکرا رروجی کار رود را به یینعاا اصپلی ارا ه میدهد و شیشپرات ان ا شپده در جهت هد مصوپو به بص
گذاشپته میشپود در وو این رویداد ،تیم اسپکرا و یی نعاا آنهه را که در اسپپرینت ان ا شپده و تیییراتی که روی داده اسپت را مرور
میکنند .شرکت کنندگا بر اساس این بازبینی در مورد اقدامات آتی باهم تاامل می کنند .بک الگ مصوو نیز ممکن است متناسب با
ارصپتهای جدید تنییم شپود بازبینی اسپپرینت یک جلسپه کاری اسپت و تیم اسپکرا باید از مصدود کرد آ صپراای به یک جلسپه نمای
رودداری کند.
زمان بازبینی اسپرینت در یک اسپرینت یک ماهه حداکثر چهار ساعت است .برای اسپرینت های کوتاه تر ،این رویداد ماموال کوتاهتر
است.
اعضای جلسه شامل مالک مصوو  ،اسکرا مستر و تیم توساه به همراه سایر یی نعاا دعوت شده توسط مالک مصوو است.

نحوه برگزاری
در وی بازبینی اسپرینت  ،موارد زیر بررسی می شوند:
 Increment /Demo )1آماده شده:
• مالک مصوو توضیح می دهد که چه مواردی از بک الگ "ان ا شده" و چه قسمت هایی "ان ا نشده" است .تیم
توساه کارهایی را که "ان ا شده" را نشا می دهد و به سواالت در مورد کار های ان ا شده شاسخ می دهد.
 )2جریا اسپرینت
• چه چیزی از نیرانی روب شی

رات؟ تیم با چه مشکالتی انی روبرو شد؟ چگونه مسا ل انی حل شد؟

 )3بک الگ مصوو
• صصبت در مورد اهدا و تاریخ های احتمالی اتما شروژه  -مالک مصوو در مورد بک الگ مصوو در حا حاضر
بص می کند و در صورت نیاز در مورد تاریخ تصویل های بادی را شی

بینی می کند

 )4به حداکثر رسانی ارزش مصوو
• کل گروه در مورد اقدامات بادی صپصبت می کنند ،به ووری که بازبینی اسپپرینت ورودی ارزشپمندی را برای Sprint
 Planningبادی اراهم می کند و تیییرات و آشدیت های بک الگ را مشخص می کند.

1: Sprint review

شرکت راهکار های نوین وصل

1

VPMI-003-0

جلسه بازبینی اسپرینت
تفاوت بین باز بینی اسپرینت و بازاندیشی اسپرینت
باز بینی اسپپرینت یک رویداد یا جلسپه اسپکرا اسپت که در آ ما کارهایی را که در وو  Sprintو  Increment /Demoآماده شپده را
همراه با یینعاا رود بررسپی می کنیم .هد این اسپت که این جلسپه ،بازرسپی و سپازگاری و همهنین بازرورد از مصوپو را به ما ارا ه
دهد .از ور دیگر ،بازاندیش پی اسپپپرینت یک رویداد اسپپکرا اسپپت که در آ کل اسپپپرینت (نصوه کار  ،همکاری  ،ارایندها  ،ابزارها و
غیره) را ارزیابی می کنیم .بازاندیشپی جلسپه ای اسپت که به ما در بهبود مسپتمر کمک می کند و منطقی اسپت که بازاندیشپی اسپپرینت
شس از باز بینی اسپپرینت اتعاق ااتد .ان ا بازاندیشپی اسپپرینت باد از باز بینی اسپپرینت به شپما این ارصپت را می دهد تا بازروردی را
که دریاات کرده اید بررسی کرده و در اسپرینت بادی تومیم بگیرید که چگونه با آ مقابله کنید.
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