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 ( چیست؟ Agileمدیریت پروژه چابک )
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 ب هر …های بزرگه  ااندهگ گلگهفی بوکه للی کده  بابها و  ها و سهاماا آیا تا به  اهاب به  کرد هرک  هر  

 کر و رااته  به  بواورنهگی وجهلک به  را احصلالتشها  کر را  تغووراته   بخلاهدگ  اگر  ها ر    این   ایگ؟ رکه

های کیگهری گهاه  . این کر اال  اس   ه  هرهون  ارهها بهرای  هر  کهدگا   انجام  ماا    لتاهترین 

 هر   و  االه ها هم ب  طلب بوانجااگ! کلوف این اتفاق چوک ؟ اگر  را هم ات  ااه  اس ار ن  

خلاهوگ ب  پش  پهرکه ایهن ااهگااار سهری  په  ب ریهگی جهای کرسهت  را احصلب خلکتا  هکتوگ و ا 

 اس .  Agile افهلم چاب  یاایگ. رام آ   رکه برای اطالع  انتخاب
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های پشهتلان  اهال  کر نگاه اوبی با خلانگ  ایهن ادگاه ی ار هن اسه  بها خلکتها  بگلیوهگ ایهن  هر  

های بزرگ و  ار دا  زیاک و بهترین  ارادگا  را کارنگی ااها  هرا نگادیهگ. اگهر چدهون ب هر العاکهی تومبلق

کهدههگ و  ههرا وگ! تدهههای  ههادی  هه  آنههها انجههام ا  دوههگی بایههگ بگههلیوم سههخ  کر ا ههت اه هکههتا 

 اس . بدابراین:  Agileکهوگی راه ارهای چارچلب اگیری  چاب ی یا هرا  نر 

 به   احصهللتا   کر  تغووهرار  ماها    لتهاهترین   کر  …گلگهفی بوکه لل و    ااندهگخلاهوهگ  اگر ا  •

 . بواودیگ وجلک

  لیگهای اگیری  پروژه آ دا ترین  ولهبا ی   ام نلین  •

 هایتا  را  شف  دوگپدها  اشتری و الزااار  هانوامادگی •

 هلیم. و استانگارک آ  بوشتر آ دا ا  Agile افهلمی Agile اگرلب  خلانگ  اکاا  کهوگ. کر اکاا  با 

 با اا هرراه با وگ: 

 

Agile  ؟چیست  

 چ ؟  یعد  Agileآ دا  لیمی بهتر اس  بگانومی اصاًل  Agile اگارلپوش ام آن   بخلاهوم با 

 ابزادی را کا ت  با وگ ) ایگ هم ن !( ب  ااتراب زیهاک بها دوس سهدت های نرماگر تجرب  اگیری  پروژه

ی الزااهارآبشادی آ دا هکتوگ. کد دوس آبشادی تراا  ااگااار تللوگ احصلب پهروژه ااندهگ  هداخ    یا

 م.  دوا  ط  را ت رادی  غوراابف  دونگ و کهوما  انجام ترتوب ب  را …سازی و طراا ی پواکه

وجهلک کارک  ه  کر ادابهف دوس آبشهادی اهرار  Agile چهارچلببا ایهن وجهلکی راه هار کیگهری ههم بها نهام 

ای را اهلرک ی دوی رک ت رار  لنگهافهلمآبشادیی این  یا  اس ؛ یعد  کرس  برک س دوس سدت   گربت 
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پهروژه  ه  اابهف تحلیهف کاک  های ماهان  اشهخ ی ههر بخهش از کهگ  ه  کر باصهد استفاکه ارار ا 

 های این دوس چ  هکتدگ؟  دگ. ااا ویژگ با گ را تللوگ ا 

 

 
 

  Agile چارچوبهای ویژگی 

خلاهوهگ ههای ایهن دوس اسه . اگهر ا ی بایگ بگانوهگ ویژگ Agileای    بعگ ام کانکتن اهرترین ن ت 

را کدیاب   دوگ و ب  کدلا  اگیر پروژه چاب  اشغلب ب   ار  هلیگ و یها اته  راه ارههای   Agileاگرل  

 ها را بایگ کد راس  ارتا  ارار کهوگ: سازی  دوگی این ویژگ آ  را کر احصلب خلکتا  پواکه
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Delivery-Focused  متمرکز بر تحویل ، 

لیف بلک  آ  اس . کد واا  اگر کد پروژه تا ی ی اترر ز بر تحAgile  افهلمهای  ی   ام اهرترین ویژگ 

منهگی راه هار چابه ی ی ه  از تها  اهرا اوب را ا یتحلیف احصلبی ارائ  خگاار و یا تغوورات  کر آنهها برا

 های پوش دویتا  اس . بهترین گزید 

 

Iterative تکرار شونده ، 

  اعد  اس     بها وجهلک نوره  های اصد  این دوسی ت رادپذیر بلک  آ  اس . این بگاام کیگر ویژگ 

ادههگ های انجههام پههروژه و تحلیههف احصههلبی از بامخلرکهههای اشههتری بهرهترههام بههلک  برخهه  ام اکههر 

  دوگ. های الجلک را رب  و اصالح ا  لیگ و  م و  است ا 

 

Incremental افزایشی ، 

ی بخشه  ام احصهلب  هلک. کر ههر اراده ت ه  انجهام ا کر این دوسی تحلیف احصلب ب  صهلرر ت  

  لک. های آ  برطرا ا  لک و اتداسب با بامخلرکهای اشتریی ایراکار و ند نهای  تللوگ ا 

 

Time-Driven ، زمان محور 

بدگی  گه بلک  ب  ایهن بدگی  گه بلک ی کیگر ویژگ  خلب این س   اگیری  پروژه اس . ماا ماا 

 های ماان   لچ  تعریف  دوگ. تلانوگ بامه اری ا  اعدا اس     برای انجام ی 
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Simple-Processes دارای فرآیندهای ساده ، 

 دوسههای پذیری و سرک   دترب و راه ری  رک  برایدگ انجام پروژهی جهزو اوللی و کر نهای ی انعطاا

 اس .  Agileیا  چاب 

 

   Agile گواهینامه

ههای ها اشغلب ب   ار  لیگ و یها ازی کر  ر    (Agileچاب  )خلاهوگ ب  کدلا  اگیر پروژه  اگر ا 

هایتا  وارک  دوگی بهترین گزید  پوش دویتا ی عالو را ب  صلرر  اااًل کدر  و  ادبرکیی کر ب  دوساین  

هههای صههفر تهها صههگ اههگیری  . گذرانههگ  کورهاسهه ( Agileهای چابهه  )گلاهودااهه  هه  ام یکدیابهه  

سهازی  دهگ و ههر آن ه  کد ماوده  پواکههای چاب ی  را را برای کدیاب  انهلا  اهگارل آ  آاهاکه ا پروژه

 کهگ. های چاب  ب  آ  نوام کادیگی ب   را آالمس ا پروژه
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بوشههتر آ ههدا  ههلیم. بهها  رهه   (Agileدااهه  چابهه  )گلاهوخههلاهوم بهها ا کر ایههن بخههش ام اطدههبی ا ااهه

زیهاکی کر ایهن ماوده  وجهلک کارک  ه  ههر  هایگلاهودااه  لیگ    جل کر این ماود  اتلج  ا وجک 

 یSAFeتلا  به   لنگ. ام جرد  این اگارل ا های  اعت ر کر کنوا ارائ  ا  گام ام آنهای تلسط ساماا 

PSMیCSMی ACP ی هاااهه گلاهودالرددهه  کیگههر ا ههاره  ههرک. هههر  ههگام ام ایههن های بون و گلاهودااهه

کر ( Agile) چابه های اخصهلص به  خلک ها  را کد ماوده  های خاص خلک ا  را کارنگ و آالمهویژگ 

 گذارنگ.اختوارتا  ا 

با این وجلکی  گام را بایگ انتخهاب  دهوم؟ کد پاسهه به  ایهن سهیاب بایهگ بگهلیوم انتخهاب نههای ی پهس ام 

الردد ی با  را اس ؛ ااها کر ایهن بهونی ی ه  از های بون  کب اطالکار کدباره هر گام ام این گلاهوداا 

 .اس  یPMI-ACPبهترین و پرطربگارترین اگرل 

 

 ناسد  را بیشتر بش  PMI-ACPنامه گواهی

 ACPاسهه . ارائهه   گه PMIی تلسههط ایسکهه  PMPاههگرل  ااندههگهای اخوههری کر سههابدااهه  گلاهوایههن 

الردده  را کدیابه  اس . ابراکی    ایهن گلاهودااه  بون  Agile Certified Practitionerاخفف ک ارر 

ی کیگر یا هاتلاندگ کر  ر   لک و ا " یاک ا چاب های   ددگی ام آنها با کدلا  "اتخص  پروژها 

 خلک ا ی اشغلب ب   ار  لنگ. 

را به    ACPدااه   گلاهو دوم اترهًا گهربتن   دوگی پوشدهاک اه ابزادی  ار ا های نرماگر کد ماود  پروژه

هایتا  ارار کهوگ. کر نظر کا ت  با وگ کر اوللی  برناا  Agileداا  گلاهوهای  کدلا  ی   از بهترین 

ی ه  از   ACPهای زیهاکی وجهلک کارکی ااها سه رامی اهگرلبرای برای کا تن تخص  کد ماود  اجایهف و ا
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بههام  PMIالرددهه  ایسکهه  های بون ههها اسهه   هه  جههای خههلک را بهه  خههلب  کد بههون گلاهودااهه بهترین 

 اس .  رکه

 

 سخن آخر 

را به   هرا اعربه   (Agileافههلم چابه  )و کر نهای  ب  کدلا  سخن آخر بایگ بگلیوم کر این اطدهبی 

های خهلب  کر اعت هر آ  کر کنوها را  هداختوگ. ا دهل ی کانکهت  هایگلاهوداا  رکیم و ی   از بهترین 

اهرل   طلر  ه  گفتهوم بهرای اخهذتلانوگ برای کدیاب  اگرلی اهگم برکادیهگ! هرها این ماود  کادیگ و ا 

های اتعههگکی پههوش دویتهها  اههرار کارک. تصههروم  ههرا  ههگام یهه  ام ایههن ی گزیدهه اههگیری  پههروژه چابهه 

و یا هر الرک کیگری با اا و کیگر  رسیاالتلانوگ  الردد  اس ؟ کد بخش نظرار ا های بون گلاهوداا 

 خلاندگگا  این اطدب ب  ا ترال بگذادیگ. 

 

 پایان


