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 مود ف$ل"ت

 »نرلیا« هناماس ه+ ەدوزفا شزرا
 )تسا لدوم زا یاەدشNOرافس هخس1 هک( »نرلیا« EFنوB>Cلا ی?<گدا. ت5;یدم هناماس زا دا5ز نا45جش1اد ما.ا نیا رد
 اdنآ هلمج زا هک دوشV ەدافتسا ی?<گدا. دنیآرف رد ̂_لتخم فادها هZ هناماس نیا زا ام ەدکش1اد رد .دننکV ەدافتسا

Vناوت Zدرک ەراشا ر5ز دراوم ه: 
 )... ،تادنhسم ،اهوید5و( NOزومآ یاوتحم هZ نا45جش1اد CN<سد •
 اهەرمن مالعا و ل45حت یدنبنامز ،خساm یراذگراZ ،فEلjت تروص هCN Z<سد( اهفEلjت ت5;یدم •
 )ناحتما ا. _?<45ک( نا45جش1اد stا5زرا •
 )وگتفگ یاهرالات ق5;ط زا( ثحZ و _sاسرعالطا •

 
۱. Zهجوت ا Zسد ا. وجش1اد شقن رد ناتدوخ یر}را| ه};جت هhEزومآ راNO، .سد رد ار نرلیا هناماس زا فعضهطقن کhEاst 

Zه .F ب قوف نال| فادها زاEیامن ناEد.  

 ناEب رادومن ک. بلاق رد ار دوخ لEلحت .دEنک stا.هش�ر ١تلع یاهش�ر لEلحت شور هZ ار ەدش ەراشا فعضهطقن .۲
 .دEنک

  ٢?<ثأت تشا�ن شور ق5;ط زا ار دوبdب نیا .دEنک _?�یعت هناماس نیا دوبdب یارب فده ک. ل�ق شخZ لEلحت ساسا رب .۳
Zژ5و یدادعت ه�

�ژ5و نیا .دEنک ل.د�ت �٣
�

�ژ5و دنناوتV اه
�

�ژ5و هتفا5?<یغت ا. دنوش بوسحم د.دج 
�

 هناماس �عف یاه
Zن .دنشاhEنیا هج Zهد ش�امن ٤?<ثأت هشقن رادومن ک. بلاق رد ار شخEد. 

 ار امش تاEضرف نیا هک دEنک  ارط �sاهش�امزآ دEناوتV روطچ ؟د.اهتشاد sCاEضرف هچ ،۳ مدق لحەار هئارا � .۴
 ر£ا .دEنک  ارط ار اهش�امزآ نآ ساسارب و دEنک ف5;عت یددع یاههجنس د.اZ روظنم نیا هZ ؟دننک t¡نسرا�تعا
 یاهش�امزآ ر£ا .تسا رتبولطم دنجنس¦ ار اههEضرف را�تعا ناتلحەار یزاسەداEپ زا ش¥پ دنناوتب امش یاهش�امزآ

امEقتسم _?<ن نار}را| زا دEناوتV موزل تروص رد اما ،تسا d>Cب دنشاZ هتشاد ار را|دوخ ًالما| یزاسەداEپ لZاق امش
©

 
 .دEیامن ªاوخرظن

۵. Zفرگ رظن رد ا�C_ نش¥پdنیا یاهدرکرا| ٥یر}را| ه};جت امش تادا Zوافت هچ شخsC Vیارب ؟دننک .F نآ زاdیغت هک ا>? 
 فEصوت ەارمه هZ ر}را| طZار رهاظ زا ®�4نش¥پ یواح د.اZ امش ح;ط .دEنک  ارط یاهنومن دنکV ¬جوتبلاج
 ەدافتسا د5راد ل.امت NOور ره زا نآ ش�امن یارب و درادن ²Cیمها ح;ط �sا�5ز .دشاZ متس¥س اZ ر}را| لماعت یو5رانس
 .)´قاو یزاسهنومن ات هتفرگ ذغا| یور ح;ط مسر زا( دEنک

 درکرا| هZ رجنم هک دEیامن باختنا ار یدراوم دشاZ نیا رب ناتشالت ط�ترم یاهدوبdب و یداdنش¥پ تالjشم باختنا رد
افµ و دنوش دوجوم یاهدرکرا| ?<یغت ا. د.دج

©
 Zب هdژ5و دوب�

�
 اdنت ر£ا ،لاثم ناونع هZ .دنوش1 دودحم ٦یدرکرا|?<غ یاه

 
1 Root-Cause Analysis 
2 Impact Mapping 
3 Feature 
4 Impact Map 
5 User Experience 
6 Non-Functional 



 ۲ زا ۲ هحفص

 stولطم وحن هZ ن5;مت نیا فده ،دشاZ »ر̧و رازفاتخس ءاقترا« _?<ن نآ لحەار و »هناماس یدنک« ،ەدش ناونع لjشم
 .دش دهاوخن ەدروآرب

 زاZ نرلیا هناماس ?<یغتºەدافتسا رد ناتhسد و تسا امش راEتخا رد هناماس _�Cم ت5;یدم دEنک ضرف ،دوخ خساm هdEت رد
 .تسا

 هZ دنمهقالع ر£ا .دEنک ەدافتسا Agile With Guts باتک رد ەدشهئارا یاهشور زا ۳ و ۲ یاهشخZ هs� Zوگخساm یارب
 ت.اس رد هک Impact Mapping  باتک و Cause-Effect Diagrams هلاقم عبنم ود هZ دEناوتV دhEسه C<ش¥ب هعلاطم
 .دEنک هعجارم )تنC<نیا رد C<ش¥ب عبانم ا.( دنhسه سC<سد رد سرد


