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هدف و دامنه

کاربرد1

هدف از این روش اجرایی نشاا داد نوو یاد ساازی چاچوب اساکرا در سااارار انما رو شارکت وصال اساتن دامنه این این روش شاامل ک یه
افراد شرکت استن
اصطالحات2

مفاهیم و
مفهو اسکرا
اساکرا ی

چارچوب سا

وز اسات که به افراد ییهها و ساازمانها که

ارزش ا ق کنند .به یور االصه اسکرا به ی
 )1مال

موصول کارهای مربوط به ی

 )2ییم اسکرا یی ی

میکند یا از یریق یافرن را ح های یط یق ذیر برای مشاکالت یچید

اسکرا مسرر نیاز دارد یا مویطی بپروراند که:
مسئ ه یچید را در ی

ب

الگ موصول مریب کند

اسپرینت بخش منرخ ی از کارها را ی دیل به فرآورد ای ( )Incrementاز ارزش کند

 )3ییم اسکرا و ذینفعانشا نرایج را بازرسی کرد و برای اسپرینت بعدی ینظیم کنند
 )4یکرار
شکل  -1نهایی مفهومی از چارچوب اسکرا

Objective & Scope
Term & Definition
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اسپرینت
اساپرینت ق ب اساکرا اسات ی

بازهای زما ثابتِ ی ماهه یا کهرر که یی آ ی

فرآورد «یکهیلشاد  ،قابلاسارفاد و بالوو قابلارائه ساااره

میشودن اسپرینتها در سریاسر فرآیند یوسعه یولی ثابت دارندن اسپرینت جدید بالفاص ه س از ایا اسپرینت ق ی شروع میشود.
اساپرینتها شاامل و دربر یرند «برنامهریزی اساپرینت« ،اساکرا روزانه ،کارهای مربوط به یوساعه موصاول «بازبینی اساپرینت ،و «بازاندیشای
اسپرینت ،هسرند.
در یول اسپرینت:
•

یغییرایی که بر روی هدف اسپرینت یأثیر ذار باشند اعهال نهیشوند

•

اهدافِ کیفی کاهش نهییابند

•

یاد یریهای بیشارر امکا دارد دوبار دامنه اساپرینت یوسا ییم یوساعه و مال

بر اساا

موصاول مورد بوق قرار یرد و واضا یر

شود
اساپرینت ها با ایکا بر بازرسای یشارفت و سااز اری آ نسا ت به هدف موصاول دسات کم در هرما یش بینی ذیری را فراهم میکنندن وقری افق
اساپرینت ای ی یوالنی باشاد مهکن اسات که هدف اساپرینت نامعر ر شاود یچید ی زیاد شاد و ریسا

ی

میروانند برای ایماد چراه های یاد یری بیشرر و مودود کرد ریس ِ هزینه و یالش به ی

نیز افزایش یابدن اساپرینرهای کویا یر

باز زمانی کویا یر مورداسرفاد قرار یرندن

ب الگ موصول
ب

فهرسات ری ه بندی شاد و ال ره دیدار شاوند از چیزهایی اسات که برای به ود موصاول موردنیاز اساتن این ینها من

الگ موصاول ی

ای اسات که ییم اساکرا آ را به عهد رفره اسات .اقالمی از ب
داشااره باشااند به عنوا اقال ِ آماد برای انرخاب در ی

الگ موصاول عهل شاکسارن و یعریر کرد اقال ب

الگ موصول به اقال کوچ

فعالیت مداو برای افزود جزئیایی مانند یوضیوات ری ه و انداز استن

یوساعه دهند ا که کار را انما اواهند داد مسائول برآورد کرد کار هسارندن مال
روی یوسعهدهند ا

اساپرینت را

ج سااه  Planning Sprintشاانااره میشااوندن آنها معهوال بعد از فعالیرهای االیش

( )Refinementبه این درجه از شافافیت میرساندن االیش ب
یر و دقیورر استن این ی

الگ موصاول که قاب یت یکهیل شاد یوسا ییم اساکرا در ی

کاری

موصاول مهکن اسات با که

در فهم و ایماد موایساه بر

یأثیر بگذارد.

یعهد :هدف موصول
هدف موصاول یوصایفی از وضاعیت آیند موصاول اسات که ییم اساکرا هنگا برنامه ریزی میرواند از آ به عنوا ی
کندن هدف موصاول در ب

الگ موصاول قرار داردن مابوی ب

جهت یا یار ت اسارفاد

الگ موصاول برای یعریر آنچه هدف موصاول را عه ی اواهد کرد

دیدار میشاود .

موصاول وسای ه ای برای یوویل ارزش اساتن مرزی شافاف ذینفعانی مشاخع و یعریر واضاوی از کاربرا یا مشارریا داردن موصاول میرواند ی
سارویس موصاولی فیزیکی و یا چیزی انرزاعی یر باشاد .هدف موصاول موصاودی ب ند مدت برای ییم اساکرا اساتن ق ل از برداشارن ا بعدی آنها
باید به هدفی رسید (و یا هدفی را رها کرد )

باشند.

مسئولیت ها
مال
مال

موصول
موصول ( )Owner Productاسخگوی به حداکثر رساند ارزش موصولی است که از کار ییم اسکرا نریمه می شودن
•

یوسعه هدف موصول و یعامل صری بر سر آ

•

مشخع کرد

Acceptance criteria

شرکت راهکار های نوین وصل
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•

ایهینا از شفافیت قابل مشاهد و درک بود ب

•

یالش در جهت کاهش زما رسید موصول به اهداف یعیین شد

•

بررسی دراواست های کارفرما بعد از انرشار موصول

•

یهیه مسرندات رو و موصول

•

مسئول بر زاری ج سات اسکرا

•

انما  Functionally Testدر ایا هر اسپرینت و ایا یولید موصول

•

کنررل مدارک و یهیه زارش های مورد نیاز رو ها

•

ایهینا از موجود و مسرند بود یهامی مکای ات رو

موارد باال را مهکن اسات مال

الگ موصول

موصاول اودش انما دهد یا ییم یوساعه اقدا به انما آ ها کندن درهرصاورت مال

موصاول ههچنا مسائول و

اسخگو باقی میماند.
در اسااکرا مال
یصهیهات مال
ی

موصااول ینها ی

نفر اساات و نه ی

کهیرهن برای موفویت مال

موصااول کل سااازما باید به یصااهیهات او احررا بگذاردن

موصول در قالبِ موروا و الویت بندی ب الگ موصول عینیت یدا میکندن هیچکس نهییواند ییم یوسعه را مم ور به کار بر روی

سری نیازمندی دیگر کند.

یوسعه دهند ا
یوساعه دهند ا ( )Developersافرادی در ییم اساکرا هسارند که مرعهد به ایماد ههه جوانب ی

( )Incrementفرآورد قابل اسارفاد در هر

اساپرینت هسارند .مهاریهای ااص موردنیاز برای ( )Developersیوساعه دهند ا اغ ب ساررد بود و نسا ت به حوز کار مرفاوت اساتن بااین
حال یوسعه دهند ا ( ههیشه در مورد موارد زیر اسخگو هسرند:
•

ایماد ی

•

یأمین کیفیت از یریق وفادار ماند به یعریر یکهیل شد

•

ساز ار کرد روزانه برنامه شا نس ت به هدف اسپرینت

•

اسخگو نگه داشرن یکدیگر به عنوا افرادی حرفه ای

الگ

برنامه برای اسپرینت یا هها اسپرینت ب

اسکرا مسرر فنی
سکرا مسررها ره را واقعیه ای هسرند که به ییم اسکرا و سازما ادمت رسانی می کنندن ادمات اسکرا مسرر ع اریست از:
•

ههکاری با مال

•

از میا برداشرن موان بین ذینفعا و ییههای اسکرا

•

مربیگری اعضای ییم در حوز اودمدیریری و فراوظیفه ای بود

موصول بهمنظور ری ه بندی و بیشینهسازی ب الگ موصول و یکهیل اسروری های ب

•

که

•

س ب ساز و آغاز ر رف موان موجود در مسیر یشرفت ییم اسکرا

الگ

به ییم اسکرا برای یهرکز بر ا ق ( )Incrementفراورد ی با ارزش باالیی که یعریر یکهیل شد را وشش می دهند

•

یرجهه اسروری های ب

•

یکپارچه سازی یس

ها انما شد یوس ییم های یوسعه

•

یکپارچه سازی یس

ها انما شد یوس ییم های یوسعه

•

ایماد ههاهنگی بین ییم ها و دریافت و یوویل یس

•

یست بعد از انما هر یس

شرکت راهکار های نوین وصل
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روش اجرا
آغاز می رددن ردش این فرایند مطابق شکل استن  Developingزمانی که مسرندات مورد نیاز رو یکهیل شدن فرایند

شکل -2فرایند Developing

یایید کارفرما

عد اسخگویی مشرری

صدور نامه یه کارفرما جهت ااذ
یایید ایا فاز با یایید PMO

Account manager

ارسال صورت وضعیت ایها فاز با
یایید  PMOو دراواست برات
یضهین یا فاز یها شد

ارسال نامه رسهی به
کارفرما م نی بر اسخگو
ن ود و ارسال رونوشت نامه
به واحد حووقی

عد یایید کارفرما

NO

اعال به PMO

بر زاری ج سه  Sprint planningبا
 Scrum masterجهت الویت بندی
Back log

یوویل و یست کار های
انما شد در Sprint

•
•
•

یهیه DTO

Developing Process

آرشیو مسرندات و
یایید کارفرما
بر زاری ج سه Retro

یهیه سند یو یل
یاد سازی server Mock

PO

یکی از فاز های
قرارداد به ایها
رسید است

بر زاری Grooming meeting

بعد از هر اسپریرت بر زاری
ج سه Sprint review

یرجهه اسروری های ب
الگ به اسروری های فنی
برای ییم یوسعه

آارین اسپریرت

Technical Scrum Master

بر زاری ج سه ههاهنگی
اول رو با اعضا ییم یعریر
Sprint

YES

یهیه مسرندات فنی

اسپرینت یها شد

ایا اسپرینت ها

یست یس های انما شد
و یکپار ارچه سازی
اروجی ها

ایماد ههاهنگی بین ییم ها
و دریافت و یوویل یس
های انما یوس ی ییم
ویوویل به ییم بعدی

بر زاری ج سه Daily
Scrum

Yes

developers

NO
Developing

Deployment

Grooming meeting
در این ج سه  POو اسکرا مسررفنی به شفاف سازی  Backlogها می ردازندن افراد حاضر در این ج سه شامل  POاسکرا مسرر فنی ییم یوسعه
استن این ج سه که ق ل از ج سه  sprint planningبر زار می ردد دارای اروجی و مزایای زیر است:
-

یهیه سند یو یل

-

یهیه DTO3

-

یاد

-

افزایش بهر وری موصول به وسی ه حذف موارد م هم از

-

ههکاری در ج و یری از دوبار کاری در یوسعه و یست

-

 Backlog groomingرواب و وابسرگی بین ییم ها شناسایی می کند و به یش بینی ریس

-

بر زاری دائهی ج سات  Grooming meetingبا شفاف کرد نیاز ها و الزامات برای یوسعه دهند ا و یسرر ها از بوق های بیشرر در

سازی Mock server
user story

ها که

می نهاید

یول اسپرینت ج و یری می کندن
-

بر زاری موفق  Grooming meetingبه افزایش کاریی ج سه  sprint planningمنمر می شودن

Data transfer object

شرکت راهکار های نوین وصل
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Sprint Planning
 POرو ج سه  Sprint Planningرا با  Scrum masterو ییم یوسعه بر زار می کند
 Sprint Planningبا مشخع کرد کاری که باید در آ اسپرینت انما شود اسپرینت را آغاز میکندن برنامه به دست آمد حاصل کار جهعی
ههه ییم اسکرا استن مال

موصول ایهینا حاصل میکند که شرکت کنند ا آماد بوق و فرگو دربار مههررین اقال ب

الگ موصول و

چگونگی نگاشت آنها به هدف موصول باشندن ییم اسکرا میرواند افراد دیگری را هم برای مشورت رفرن به  Sprint Planningدعوت کندن
 Sprint Planningموضوعات زیر را وشش میدهد:
موضوع ی  :چرا این اسپرینت ارزشهند است
 POمطرح میکند که چگونه موصول در اسپرینت جاری میرواند ارزش و سودمندی اود را افزایش دهدن سپس ههه ییم اسکرا برای یعیین هدف
اسپرینت ههکاری میکنند؛ هدفی که بیا میکند چرا این اسپرینت برای ذینفعا سودمند استن هدف اسپرینت باید ق ل از ایها برنامه ریزی
اسپرینت نهایی شد باشدن موضوع دو :چه چیزی در این اسپرینت میرواند انما شود
 Developersاز را بوق و فرگو با مال

موصول اقالمی از بکالگ موصول را برای قرار داد در اسپرینت جاری انرخاب میکنندن ییم اسکرا

میرواند در یی ههین فرآیند این موارد را االیش نیز کند که درک و ایهینا از موضوع را افزایش میدهدن انرخاب چیزهایی که در ی

اسپرینت

میروانند کامل شوند مهکن است چالش برانگیز باشدن بااین حال هرچه  Developersدربار عه کرد ذشره اود ظرفیرشا در اسپرینت یش رو
و یعریر یکهیل شد بیشرر بدانند در یش ینی های شا دربار اسپرینت مطهئن یر اواهند بودن
موضوع سه :کارهای انرخاب شد چگونه انما اواهند شد
 Developersبرای هر ی

از اقال انرخاب شد ب

الگ موصول کار الز برای ساارن  Incrementکه مطابق یعریر یکهیل شد باشد را

برنامه ریزی میکنندن این کار اغ ب با یمزیه کرد اقال ب

الگ موصول به کارهای کوچ

یر ی

روز یا کویا یر انما میشود .چگونگی انما

این کار ینها به صال دید Developersاستن هیچکس دیگر به آنها نهی وید که چگونه باید اقال ب
هدف اسپرینت اقال انرخاب شد از ب
بسره  Planning Sprintبرای ی

الگ موصول را به ارزش ی دیل کنند

الگ موصول برای اسپرینت به عالو یرح یوویل آنها ههه باهم ب

اسپرینت ی

الگ اسپرینت نامید میشودن زما ِ

ماهه هشت ساعت استن برای اسپرینت های کویا یر این رویداد معهوال کویا

Daily Scrum
موصاود از Daily Scrumبازرسای یشارفت کار در جهت رساید به هدف اساپرینت و در صاورت نیاز سااز اری ب
کارهای برنامه ریزی شاد آیند اسات .اساکرا روزانه ی

یر است.

الگ اساپرینت و ینظیم کرد

رویداد  1۵دقیوه ای برای  Developersییم اساکرا اساتن جهت کاهش یچید ی این

رویداد در هرروز کاری اسااپرینت در زما و مکا ثابت بر زار میشااودن چنانچه  Product Ownerیا  Scrum masterبر روی اقالمی از ب
الگ اسپرینت فعاالنه کار میکنند ایشا نیز به مثابه  Developersدر این رویداد شرکت میکنندن
 Developersمی یوانند هر ساااارار و یکنیکی را که میخواهند انرخاب کنند به شاارط آنکه Daily Scrumآنها روی یشاارفت کار به سااهت
هدف اسپرینت یهرکز کند و ی

برنامه قابل اقدا برای روز یش رویِ کاری ایماد کندن این باعق ایماد یهرکز و به ود اودمدیریری میشود

 Daily Scrumاری ایات را به ود می خشاد موان را شاناساایی میکند یصاهیم یری ساری را یرویج میدهد و درنریمه نیاز به ج ساات دیگر را
بریرف میکندن س از ایها اساپرینت آ چه را انما شاد اسات  Deployمی شاودن و س از آ در صاورت ایا اساپرینت ج ساه Sprint
 Reviewآغاز می رددن

شرکت راهکار های نوین وصل
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Sprint review
موصود از  Sprint Reviewبازرسی برآیند اسپرینت و یعیین ساز اریهای آیند استن ییم اسکرا اروجی کار اود را به ذینفعا اص ی ارائه میدهد
و یشرفت انما شد در جهت هدف موصول به بوق ذاشره میشودن
در یول این رویداد ییم اسکرا و ذی نفعا آنچه را که در اسپرینت انما شد و یغییرایی که در موی شا روی داد است را مرور میکنندن
شرکت کنند ا بر اسا

این ایالعات در مورد اقدامات آیی باهم یعامل میکنندن ب

الگ موصول نیز مهکن است مرناسب با فرصرهای جدید

ینظیم شودن
 Sprint Reviewی

ج سه کاری است و ییم اسکرا باید از مودود کرد آ صرفاً به ی

 Sprint Reviewرویداد ماق ل آار اسپرینت بود و زما بسره آ در ی
یر

اسپرینت ی

ج سه نهایش اودداری کند.

ماهه حداکثر چهار ساعت استن برای اسپرینرهای کویا

این رویداد معهوال کویاهرر است.

بعد از برگزاری جلسه  Sprint Reviewج سه  Sprint Retrospectiveبر زار می رددن
Sprint Retrospective
هدف  Sprint Retrospectiveبرنامه ریزی و یعریر روشهایی برای افزایش کیفیت و اثربخشی استن ییم اسکرا چگونگی یشرفت اسپرینت
ق ل را با یوجه به افراد یعامالت فرآیندها ابزارها و یعریر یکهیل شد بازرسی میکندن موضوعایی که در این ج سه بازرسی میشوند اغ ب با یوجه
به دامنه کار مرفاوت هسرندن فرضیایی که باعق هراهی ییم ش د شنااره و ریشه آنها کشر میشودن ییم اسکرا در این اصوص که در اسپرینت
ق ل چه چیزی اوب یش رفره است با چه مشکالیی روبرو شد اند و آ مشکالت چگونه حل شد یا نشد اند بوق میکنندن
ییم اسکرا مفیدیرین یغییرایی که باعق به ود اثربخشی میشوند را مشخع میکندن یأثیر ذاریرین به ودها در سریعررین زما مهکن اقدا میشوندن
حری مهکن است این موارد به ب

الگ اسپرینت بعدی اضافه شوندن
 Sprint Retrospectiveاسپرینت ی

 Sprint Retrospectiveاسپرینت را اایهه میدهدن زما بسره برای ی

ماهه حداکثر سه ساعت بود

که در مورد اسپرینرهای کویا یر زما این رویداد معهوالً کهرر است .این ج سه با مطابق دسرورالعهل بر زاری ج سه  Retrospectiveبرگزار
می شود .س از ایا اسپرینیت ها فرایند یوویل موصول آغاز می رددن

ایا هر فاز
درصورت ایها هر فاز از هر رو  Account managerضهن ااذ نامه یایید ایا فاز از کارفرما زارش صورت وضعیت رو به واحد مالی
جهت یایید و سپس به مدیر عامل جهت امضا می دهدن ههچنین دراواست برات یضهین یا انرهای فاز یها شد داد می شودن در صورت عد
اسخگویی کارفرما نامه رسهی به کارفرما ارسال می ردد ی

رونوشت به واحد حووقی داد می شودن یهامی مسرندات زارشات و نامه یوس

 POکنررل و آرشیو می شوندن

شرکت راهکار های نوین وصل
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