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 کليات

. استافزاری های نرمایجاد چابک سیستمپیشرفته های با مفاهیم، اصول و روش مهندسی کامپیوتراین درس، آشنا کردن دانشجویان کارشناسی هدف 

های رویه و الگوهادر کنار  آنهاآشنا خواهند شد، و از  DAD و DSDM هایمتدولوژی ، با XPمتدولوژیاصول چابکی و  مروری بردانشجویان پس از 

   استفاده خواهند نمود. یافزارنرمیک سیستم برای ایجاد  چابک کاربردی
 

 ریز مواد
مدت هر  -جلسه  3) های چابکهای متدولوژی، و محدودیتاصول چابکی ،ایجاد چابک، منشور چابکو تاریخچه مروری بر مفاهیم اولیه  -مقدمه  .1

 جلسه، نود دقیقه است(

 جلسهXP (Extreme Programming) (3 ) متدولوژیآشنایی با  .2

 DSDM (Dynamic Systems Development Method) متدولوژی .3

  جلسه( 2قواعد )اصول و  و کلیچارچوب 

 جلسه( 2)ها نقش 

 جلسه( 1) های متوالیفاز 

 جلسه( 2) های تکراریفاز 

 جلسه( 2)های کاربردی رویه 

 DAD  (Disciplined Agile Delivery) متدولوژی .4

  جلسه( 2) کلیچارچوب 

 جلسه( 3) فرایند 

 جلسه( 2)های کاربردی رویه 

 جلسهKanban (5 )و  طراحی ،مدیریت تیمبازآرایی،  (:Agile Practicesهای کاربردی چابک )یهرو .5

 جلسه( 2ریزی چابک )برنامه .6

 جلسه( 3الگوها ) .7
 

 پروژه -تمرین  -آزمون 

 :نمره( درصد 60) نیمسالو پایان نیمسالهای میانآزمون آزمون. 

 درصد نمره(. 10دو تمرین نظری ) :تمرین 

 :یک پروژه  پروژهDSDM  یاDAD نمره( درصد 30د )شوو تحویل داده میشده تدریج در طول نیمسال انجام هتعریف شده و ب. 
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