
مزایای فرآیند/هاویژگی 

ه برای مراحل مختلف در طول مسیر توسع

.دواژگان مشترک و قابل فهم ایجاد می کن

کانال های ارتباطی و انتظارات مشخصیی

را بین توسعه دهندگان و ذینفعان پیروژ 

.تعریف می نماید

نقش ها و مسئولیت های مشخصی را برای

توسعه دهنیدگان  طراحیان  )اعضای تیم 

.تعیین می کند...( مدیران پروژ  و 

ه تعریف مشخصی از وضعیت انجام شد  ک

مورد توافق همگان باشد را ارائه می دهید 

.پروژ  تغییر نکندscopeتا دامنه و 

  نحو  رسیدگی بیه مشیک،ت  بیاا هیا

درخواسییت قابلیییت هییای  دییید و بییه 

.روزرسانی ها را تدوین می کند

بهBootstrapوHTML،CSSیادگیری•

سایتوبوافزارنرمتوسعهوطراحیمنظور
قالبدرگوناگونهایسایتوبطراحی•

واقعیهایپروژ انجام
مدلخصوصبهتوسعههایمدلیادگیری•

یآشنایمنظوربهاسکراممتدلوژیوچابک
طراحی ITحوز هایپروژ مدیریتنحو با
افزارنرمتوسعهو
درک هتسازمانیفرهنگشناسایی•

تطابقومختلفهایگذاریسیاست
وهاسازمانماموریت

کتشرسایتضعفنقاطشناساییوبررسی•
نآارتقای هتمستدلپیشنهاداتیارائهو

قرارتاییدوتحسینموردپیشنهاداتاینکه
.گرفت

اساییشنمنظوربهتیپاکسکارخانهازبازدید•
تیمهمرا بهshootingوsortingسیستم
ردمنتشرکت

 لسات ملهازمختلف لساتدرشرکت•
ویگذارسیاستتجربه انتقالاشکال رفع
...
معماریهدفباتمیزمعماریکتابمطالعه•

عهتوسدرسهولتوافزارهانرمکدهایبهینه
هاآن

شده و نتایج شرح فعالیت انجام 

کارآموزی در شرکت ردمنت
 ناب آقای دکتر مهدی حیدری: فاطمه اهل خیر  استاد کارآموزی: کارآموز

عکس 
دانشجو

چالش های صنعتی موجود/ کاستی ها

(SDLC)چرخه حیات توسعه نرم افزار دیاگرام 2شکل 

ابشاریمدل ایبهچابکمدلازاستفاد -1
االبپذیریانعطافدلیلبه دیدهایپروژ برای

Earnازاستفاد -2 Value

افزارنرمدرپروژ فرآیندهایسازیپیاد -3
ارکوکسبفرآیندمدیریتوپروژ کنترلهای

پروژ باآنتطابقوسازیبهینه هت
فناوریحوز درکهافرادیاز ستنبهر -4

آماد وآموزش هتدارندفعالیتاط،عات
صنعتاینبهورودبرایدانشجویانسازی

هاپیشنهادها برای رفع چالش/دستاوردها

یمبنابرک،سیکپروژ مدیریتسیستم-1

PMPندرادو ود.

Earnازاستفاد عدم-2 Value

هایپروژ برایآبشاریمدلازاستفاد -3

 دیدافزارهاینرمتوسعهوطراحی

هایپروژ فرآیندهایسازیپیاد عدم-4

یاوBPMSافزارهاینرمدرافزارنرمطراحی

MSPمانندپروژ کنترل

یادزصنعتبادانشگا آموزشفرآیندفاصله-5

.شودنمیانجاماستعدادیابیواست

کارآموزیخالصه 

محل کارآموزیمعرفی 

طراحی و توسعه نرم افزارمراحل فرآیند 

تحلیلوریزیبرنامه-1

هانیازمندیدرکوشناسایی-2

سازینمونهوطراحی-3

نویسیبرنامهوکدنویسی-4

افزارنرمآزمون-5

کابرانبرایمحصولاستقرار-6

روزرسانیبهونگهداری-7

مقایسه مدل چابک و مدل آبشاری1شکل 

 در شرکت ردمنت با هدف 00/04/26در تاریخ

-Frontدستیابی به مهارت ها و توانایی های 

End Developer وScrum Master  

. کارآموزی اینجانب آغاز گردید

 خصوصیییات و وییگییی هییای الزم  هییت

ی دستیابی به سمت های ذکر شید   ییادگیر

HTML،CSS،Bootstrap،Angular  

ف بررسی مدل اسکرام و یادگیری کامل وظای

.مرتبط با استاد اسکرام می باشد

 ن رایانش دانش محور نوی)ردمنت : شرکتنام

(تک

ناب آقای مهندس دهقانی: مدیر عامل 

مهندسی سیازمان و مهندسیی : حوز  فعالیت

نرم افزار

توسییعه راهکارهییای نییرم افییزاری : خییدمات

سازمانی  آموزش و مشاور  ا رایی سازمانی  

SAPپیاد  سازی راهکارهای سازمانی 

یب نما  مدیریت دانش  سرویس: محصوالت 

...تیکتینگ و 

خیابان پاسداران  میدان فرخی یزدی: آدرس  

1پ،ک 

021-22853702: اظ،عات تماس

متدلوژی اسکرامدیاگرام 3شکل 


