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 چابکی برای همه دوره 

(Agile for Everybody) 
خواهیم در دنیایی پر از تغییر چگونه می"جنبش چابک باعث شده است تا بتوان به این سوال به خوبی پاسخ داد که   خالصه :

در حههوزه ها و شههرکتیا  ملت هه  این سوال دغدغههه باههیار  از رهبههران اسههتارتا  "و غیرقابل پیشبینی، موفق باقی بمانیم؟

»چابک« باعث تغییر در نحوه ساخت و عرضه محصوالت توسط شرکتیا  پیشههرو در ایههن ذهنیت و فرهنگ تکنولوژ  است. 

 و محصههول مالکههان چابههک، مربیههان )ازههها ها و در همههه حوزهبه تمام افراد تاثیرگههرار در سههازمان دورهاین . حوزه شده است

بههه منرههور موفدیههت در سههازمان خههود « چابههک»کند تا بتوانند از کمک می (جراییها و مدیران اگرفته تا بازاریاب میندسین

و مههی شههود شههرد داده  ملاطهه »چابک« با بیانی ساده و به دور از ادبیاتی نامفیوم بههرا   . در این دوره اصلاستفاده نمایند 

 .به مشتر  عرضه نمایند ها  خود را به درستی گرارد تا بتوانند ارزشمیآنیا هایی کاربرد  در اختیار گام
 

 ساعت )به شکل یک بوت کمپ یک روزه(  8 مدت دوره: 

 -  نياز:  پيش

   مخاطب: 

شان در خصوص تحول و  کاانیکه میلواهند در تیم یا سازمان و همه هاها و در همه حوزهتمام افراد تاثیرگرار در سازمان  -

 دگرگونی چابک پیشرو باشند. 

 مدیران اجرایی و کارشناسان -

 محور -در شرکت ها  استارتاپی و تکنولوژ  سکرام ماترها و مربیان چابکا -

 محور -در شرکت ها  استارتاپی و تکنولوژ  مالکان  و مدیران محصول -

 اهداف دوره: 

 در انتیا  این دوره دانشجویان قادر خواهند بود: 

برا  حرکت به سو  چابک ساز  تیم و  با مفیوم جنبش چابک، اصول و ارزش ها  بنیادین آن آشنا شده و دستورالعم ی 

 سازمان متبوع خود در اختیار خواهند داشت.
 

 سرفصل دوره: 

 جنبش چابک و تاریلچه آن •

 چرا چابک برا  همه؟ •

 ستاره قطبی اصول و ارزش ها  چابک )چرایی چابکی؟(  •

 گریلتن از کا  و کار معمول و سه نیرو  گرانش سازمانی  •
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 چابک، ناب، تفکر طراحی. تفاوت در چیات؟  •

 ت ه چارچوب ها  چابکی  •

 محور  در تیم ها  چابک-مشتر  •

o   دیدن سرعت از نگاه مشتر 

o  فراتر از نرم افزار کارآ 

o کار کردن در اسپرینتیا 

o  تحت چه شرایطی مشتر  مدار هاتیم؟ 

o  تحت چه شرایطی به بیراهه می رویم؟ 

 همکار  و تعامل در تیم ها  چابک •

o ت از فرهنگ گزارش و انتداد به سمت فرهنگ تعامل حرک 

o ج اات تعامل تیمی 

o  گرار استفاده از تکنیک جاتجو و مدیاس 

o ج اات استندآ  روزانه 

o تحت چه شرایطی همکار  تیمی درستی هاتیم؟ 

o  تحت چه شرایطی به بیراهه می رویم؟ 

 پریرا بودن نابت به تغییرات و عدم قطعیت در تیم ها  چابک  •

o ز ساختار برا  بدست آوردن انعطاف پریر  استفاده ا 

o عدم قطعیت در چابک 

o  ج اات بازنگر 

o  تحت چه شرایطی پریرا  عدم قطعیت هاتیم؟ 

o  تحت چه شرایطی به بیراهه می رویم؟ 

 سازمان چابک •

o  رهبر  در سازمان چابک 

o  سوتفاهم ها  رهبران سازمان از چابک 

o مدیاس گرار  چابک در سازمان 

o  ساخت سازمان چابکی هاتیم؟ تحت چه شرایطی در حال 

o  تحت چه شرایطی به بیراهه می رویم؟ 

 دستورالعمل چابک تیم ها و سازمان ها •

 

 


