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 مرا)چ ف$ل"ت

 

 یاەرود یز(رهمانرب
 ەدکشIاد تاسلج یز8رهمانرب هناماس یز8رهمانرب نیا عCضوم .دزادرپ< یاەرود یز8رهمانرب نونف /.رب ه* ف)ل&ت نیا
 نیا ه* .تسا ەدکشIاد نادنمراW و د)تاسا زا یدادعت یارب هسلج کT م)ظنت دنیآرف ندرکەداس هناماس نیا فده .تسا
 هسلج ەدننکم)ظنت زا یدا8ز تقو هک ل)میا شدرگ اT نC8عدم ا* /aفلت سامت لثم لومعم یاهشور یاج ه* هک بXترت
 .دوش ەدافتسا راW نیا یارب طخرب هناماس کT زا ،دننک< فلت ار

 هناماس یا3درکرا/ ح-,

 عCضوم )م)مان< هسلجبحاص ار وا دع* ه* نیا زا هک( ەدننکم)ظنت هک تسا ل&ش نیا ه* هسلج کT یز8رهمانرب Wj دنور
 اT( ل)میا قu8ط زا هناماس .دنک< تsث هناماس رد ار یداqنشXپ نامز یدادعت و دنک< صخشم ار هسلج نC8عدم و
 رد .دنیامن< مالعا ار دوخ یارب نکمم یاهنامز هناماس ه* هجارم ا* اqنآ و دنک< علطم ار نC8عدم )رگTد یاهشور
 نیا ناu8ج رد .دنوش< علطم م)مصت نیا زا نC8عدم و دنک< تsث هناماس رد ار هسلج {|اqن نامز هسلجبحاص ،تTاqن
 فذح�هفاضا هلمج زا ،دنک داجTا هسلج تاصخشم رد �|ا��یغت دناوت< هسلجبحاص فلتخم لTالد ه* و دنیآرف
 و تu8یدم �aسانم وحن ه* دTا* تا��یغت نیا مامت .هسلج وغل و نC8عدم فذح�هفاضا ،یداqنشXپ یاهنامز
 .دوش ماجنا نC8عدم ه* اqنآ دروم رد مزال یاه/|اسرعالطا

 زا دنترا�ع اهدرکراW نیا زا /.رب .دنک اد)پ ش��سگ یرا)تخا یاهدرکراW زا یدا8ز هتسد طسوت دناوت< هTا� دنیآرف نیا

• Tقت ا* یزاسهچرا�کC8م Wقت لثم( نار�راC8ل�وگ م( 
• Tتاسلج یاهقاتا ورزر هناماس ا* یزاسهچرا�ک 
 بوانتم یاههسلج م)ظنت نا&ما •
 تارظن ه* {|وگخسا� و رظن تsث نا&ما •
 نC8عدم ه* /|اسرعالطا رگTد یاهلاناW زا /|ا�ی�ش� •

 .درک فu8عت یر�راW ناتساد یدا8ز دادعت ناوت< اqنآ لTذ هک دن�سه {|اهک)پا قوف یاهدرکراW د)نک تقد

 

 ١رCرا/ ناتساد تشا<ن – لوا ما9

 تسد ەارمه ه* ار ەدش رکذ هTا� دنیآرف دTا* امش تشا�ن .د)نک ه)qت ر�راW ناتساد تشا�ن کT هسلج م)ظنت دنیآرف یارب
Wم Tک Wن یزا)ن هلحرم نیا رد .دهد ششوپ یرا)تخا درکراXخ امش یاهناتساد مامت تس(j ا* .دنوش کچوک 
 .د)یامن صخشم ار دن�سه هئارا ل*اق لوا ص)خرت رد هک {|اqنآ ،اهناتساد Wj یدنبتC8لوا

 
1 User Story Map 



 

 ل:9حت بلاق

 TeamNN-UserStoryMap.xlsx :لTاف مان

 تXشل�وگ زا ەدافتسا �.ورخ نیا ه)qت یار .د)هد لC8حت xlsx بلاق رد ەد��سگهحفص کT بلاق رد ار ەدشه)qت �.ورخ
 روط ه* ار لوا ص)خرت ،لTاف نیا رد .د)هد ماجنا ەدشهتساوخ بلاق رد ار نآ لC8حت اما دنک< ل)qس� ار امش یرا&مه
 .د)نک صخشم زیامتم

 ا3ناتساد LMNسکش و یدنبتEFلوا – مود ما9

 د)شا* هتشاد نهذ رد ار دهد ماجنا راW یاهتفه ود ەرود ود رد دناوت< امش دننام �)ت هک یاەزادنا �ادودح ،تمسق نیا رد
  .د)نک جارختسا ناتساد ل�ق ما� تشا�ن زا ەزادنا نآ ه* و

 ل:9حت بلاق

 TeamNN-UserStories.pdf :لTاف مان

Tاف کTلاق رد ار اهناتساد هک فاید | لa� تسا ەدرک بوتکم ر8ز لاثم دننام: 

 تTاس رد ەدش مانتsث ر�راW کT ناونع ه*

 منک ش¡الا� ار وجتسج هج)�ن مهاوخ<

 منک اد)پ ار دوخ رظن دروم یالاW رتعــــ8¢ نآ هج)�ن رد هک

 .د)هد ماجنا ناتدوخ ەا�دTد ساسا رب ار یدنمشزرا دروم رد تواضق .د)یامن بترم راWوبسک شزرا ساسا رب ار اهناتساد

 رکوپ اLRN Sمخت – موس ما9

 ار ی��گەزادنا دحاو .د)نزب /�¥مخت یز8رهمانرب رکوپ طسوت ار دنراد همه زا رتالا* �C8aلوا هک /|اتساد ود ەزادنا ،ما� نیا رد
 .دن��گ* ەدqع ه* م)ت یاضعا لW /��ن ار لوصحم بحاص شقن .د)نک باختنا ەاوخلد ه*

 ل:9حت بلاق

 TeamNN-PlanningPoker.[mp4|...] :لTاف مان

Tا&سا هسلج زا یاهق)قد ۱۰ §�¦ادح یوید8و کTهک /�¥مخت پ T« هحفص رد رکوپ یز8رهمانرب طخرب یاهرازبا زا T« زا 
 ±°¡امن ه)qت رد ®س و دورب شXپ ®)بط روط ه* /�¥مخت هسلج د)نک ®س .د)هد لC8حت ار ەدش هتشاذگ ا��شا ه* ءاضعا
 یزاسەد±³ف و ه)qت تصرف هک د)نکن لوکوم لC8حت ماجنا ەزا* رخآ ه* ار راW نیا ماجنا دوش< داqنشXپ ²د)شا* هتشادن نآ
 .د)شا* هتشاد ار وید8و

 VNف یا3را/ هS ا3ناتساد LMNسکش – مرا)چ ما9

 دحاو نامه ا* ار ەدمآتسده* یاهراW .د)نک ه8́جت /aف یاهراW ه* ار دTدز /�¥مخت موس ما� رد هک /|اتساد ود ما� نیا رد
 کT یاه/�¥مخت عCمجم هک درادن یداریا نمض رد .)تسXن نآ دننام و رکوپ مسارم ه* یزا)ن( د)نزب /�¥مخت ل�ق ما� /�¥مخت
 ار نآ دTدرک ذاختا ¶اخ .ارط م)مصت /aمض روط ه* ما� نیا ناu8ج رد رµا .دشا�ن »T ناتساد ه)لوا /�¥مخت ا* ناتساد
 .د)یامن بوتکم /��ن

 ل:9حت بلاق

 TeamNN-Tasks.pdf :لTاف مان



 

Tاف کTلماش هک فاید | ل Wف یاهراa/ *ره زا ەدمآ تسد ه Tناتساد ره یارب ادج روط ه*( تسا ناتساد ود زا ک(. 
 ار ¶اخ /aف تا)ضرف اT .ارط یاهم)مصت رµا .تسXن نآ یەرا�رد حیضوت ه* یزا)ن و تسا ̧/اW راW ناونع رکذ ف·

  .د)یامن رکذ لTاف نیا همادا رد دTاەداد ماجنا /�¥ب نیا رد


