Scrum Glossary
Persian Version (2019)

Dear reader
I created the rst version of my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used,
edited and expanded for use on their website by Scrum.org.
In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of my pocket guide to Scrum (Annex A, p.
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated
that version in 20+ languages.
I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of “Scrum - A
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my
website.
I am honoured and humbled for the continued appreciation of my glossary. It helped me see
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website.
I am grateful to Mehdi Hoseini for creating this Persian version.

Keep learning,
Keep improving,
Keep…Scrumming.

fi

Gunther Verheyen
independent Scrum Caretaker

واژه نامه اسکرام – فارسیPersian /
 : Burn-down chartنموداری که در آن روند کاهش کار باقیمانده در طی زمان نشان داده می شود.
 : Burn-up chartنــموداری کــه در آن رونــد افــزایــش یــک پــارامــتر بــه عــنوان مــثال ارزش در طــی زمــان نــشان داده
می شود.
 : Daily Scrumجـلسه ای  15دقـیقه ای یـا کـمتر کـه بـصورت روزانـه بـرای بـرنـامـه ریـزی مجـدد کـارهـای تـیم تـوسـعه
طـی اسـپریـنت بـرگـزار مـی گـردد .ایـن جـلسه مـختص تـیم تـوسـعه بـوده و طـی آن وضـعیت پیشـرفـت روزانـه کـار
ب ــین اع ــضای ت ــیم ب ــه اش ــتراک گ ــذاش ــته ش ــده ،ک ــاره ــای  24س ــاع ــت آی ــنده ب ــرن ــام ــه ری ــزی و ن ــتیجتا ب ــک الگ
اسپرینت بروزرسانی می گردد.
 : De nition of Doneمجـموعـه ای از انـتظارات کـیفیتی اسـت کـه مـحصول تـولـید شـده بـایسـتی داشـته بـاشـد
تا قابلیت انتشار پیدا کند .یعنی قابل ارائه به کاربر نهایی باشد.
 : Development Standardsمج ــموع ــه ای از اس ــتان ــدارده ــا و روش ــها ک ــه ت ــیم ت ــوس ــعه ن ــیاز دارد ت ــا ب ــتوان ــد
محصولی قابل انتشار تا پایان هر اسپرینت تولید کند.
 : Development Teamگـروهـی از افـراد کـه مـسئولـیت دارنـد تـا هـمه کـارهـای تـوسـعه تـکامـلی را بـه مـنظور تـولـید
محصولی قابل انتشار تا پایان هر اسپرینت انجام دهند.
 : Emergenceفـرآیـند مـواجـهه بـا یـا بـرجسـته شـدن وقـایـع پـیش بـینی نشـده از جـمله حـقایـق ،دانـشی در مـورد یـک
واقعیت و یا واقعیتی ناشناخته که بصورت غیرمنتظره آشکار می گردد.
 : Empiricismنـوعـی روش کـنترل فـرآیـند کـه در آن تـصمیمات بـر اسـاس ارزیـابـی نـتایـج ،تجـربـه و آزمـایـش اتـخاذ
م ــی گ ــردن ــد .تج ــرب ــه گ ــرای ــی ب ــصورت مس ــتمر از ارزی ــاب ــی و ت ــطاب ــق اس ــتفاده م ــی ک ــند ک ــه الزم ــه آن ش ــفاف ــیت و
ایجاد آن است .همچنین به آن  empirical process controlنیز گفته می شود.
 : Forecastپـیش بـینی رونـدی در آیـنده بـر اسـاس ارزیـابـی گـذشـته هـمچون انـتخاب از بـک الگ مـحصول کـه بـنظر
می رسد در اسپرینت جاری یا اسپرینتهای آینده قابل تحویل باشد.
 : Impedimentهــر نــوع مــانــع یــا ســدی کــه بــاعــث مــتوقــف نــمودن یــا کــندی حــرکــت تــیم تــوســعه گــردد و قــابــل حــل
تــوســط خــود تــیم تــوســعه نــباشــد .ایــن مــوارد بــا حــداکــثر یــک روز تــاخــیر در جــلسات روزانــه اســکرام مــطرح مــی
شوند و اسکرام مستر مسئول رفع آنها می باشد.
 : Incrementکـاری قـابـل انـتشار کـه بـه کـارهـای قـبلی اضـافـه یـا آنـها را تـغییر داده و در کـل مـحصول را تـشکیل
می دهد.
 : Productبـه هـر نـوع کـاال یـا خـدمـات مـشهود یـا نـامـشهود گـفته مـی شـود کـه شـامـل تـلفیقی منسجـم از قـابـلیتها و
ع ــملکرده ــای ــی اس ــت ک ــه ارزش ــی را ب ــه م ــنظور ح ــل م ــسئله ای م ــشخص ب ــرای ک ــسان ــی ک ــه از آن اس ــتفاده م ــی
ک ــنند ،ارائ ــه م ــی ده ــد .مح ــدوده آن ش ــام ــل م ــال ــک م ــحصول ،ب ــک الگ م ــحصول و ن ــسخه ق ــاب ــل ان ــتشاری از
محصول می شود.
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 : Product Backlogلیس ــتی م ــرت ــب ش ــده و ق ــاب ــل ت ــکمیل از ک ــاره ــا ک ــه از دی ــد م ــال ــک م ــحصول س ــاخ ــت ،ت ــحوی ــل،
نگهـداری و حـفظ آن ضـروری بـنظر مـی رسـد .محـدوده آن شـامـل مـالـک مـحصول ،بـک الگ مـحصول و نـسخه
قابل انتشاری از محصول می شود.
 : Product Backlog Re nementک ــاری مس ــتمر ط ــی اس ــپری ــنت ک ــه در آن م ــال ــک م ــحصول و ت ــیم ت ــوس ــعه
شفافیت و اطالعات بیشتری را به بک الگ محصول اضافه می کنند تا در اسپرینتهای بعدی تولید شود.
 : Product Ownerشـخصی کـه از طـریـق مـدیـریـت و تـوضـیح تـمام انـتظارات از مـحصول ،مـسئولـیت بـهینه کـردن
ارزش قابل ارائه آن را دارد .در ضمن ایشان تنها نماینده ذینفعان هستند.
) : Scrum (nتعریف  :1چارچوبی ساده برای تحویل محصوالت پیچیده
تعریف  :2چارچوبی ساده برای حل مسائل پیچیده
 : Scrum Masterش ــخصی ک ــه م ــسئول پ ــرورش و ای ــجاد م ــحیط اس ــکرام از ط ــری ــق راه ــنمای ــی ،م ــرب ــی گ ــری،
آمــوزش و تــسهیل گــری یــک یــا چــند تــیم اســکرام اســت .هــمچنین مــسئولــیت فــهمیدن اســکرام و بــکارگــیری آن
توسط تیم را دارد.
 : Scrum Teamتیمی مسئول متشکل از مالک محصول ،تیم توسعه و اسکرام مستر.
 : Scrum Valuesمجــموعــه  5ارزش و کــیفیت بــنیادی کــه زیــر ســاخــت چــارچــوب اســکرام را مــی ســازنــد و شــامــل
این موارد است :تعهد ،تمرکز ،باز بودن ،احترام و شجاعت.
 : Sprintرویــدادی کــه بــه عــنوان ظــرفــی بــرای ســایــر رویــدادهــای اســکرام بــکار مــی رود و حــداکــثر مــی تــوانــد  4هــفته
بـاشـد .طـی ایـن رویـداد مـیزان مـناسـبی از کـار انـجام مـی شـود .در حـالـی کـه بـازرسـی ،پـاسـخ دهـی و تـطابـق
در ســطح مــحصول و هــمچنین ســطح اســتراتــژیــک در زمــانــهای مــناســب اتــفاق مــی افــتند .ســایــر رویــدادهــای
اسکرام عبارتند از:
Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
 : Sprint Backlogلیسـتی تـکامـلی از کـارهـا کـه انـجام آنـها از نـظر تـیم تـوسـعه بـرای رسـیدن بـه هـدف اسـپریـنت
الزم است.
 : Sprint Goalعبارتی دقیق برای بیان هدف اصلی اسپرینت.
 : Sprint Lengthمدت زمان یک اسپرینت که می تواند چهار هفته یا کمتر باشد.
 : Sprint Planningروی ــدادی ک ــه ش ــروع ی ــک اس ــپری ــنت را ت ــشکیل م ــی ده ــد و ح ــداک ــثر  8س ــاع ــت ی ــا ک ــمتر م ــی
بـاشـد .طـی ایـن رویـداد تـیم اسـکرام بـک الگ مـحصول را بـررسـی نـموده و کـارهـای بـا بـاالتـریـن اولـویـت را جهـت
ایجاد برنامه اولیه بک الگ اسپرینت با هدف دسترسی به  Sprint Goalانتخاب می کند.
 : Sprint Retrospectiveروی ــدادی ک ــه ب ــه ک ــار اس ــپری ــنت خ ــات ــمه م ــی ده ــد و ح ــداک ــثر  3س ــاع ــت ی ــا ک ــمتر م ــی
ب ــاش ــد .ط ــی ای ــن روی ــداد ت ــیم اس ــکرام وض ــعیت اس ــپری ــنت ج ــاری را ب ــازب ــینی ن ــموده و روش ان ــجام ک ــار ب ــرای
اسپرینت بعدی را تعیین می نماید.
 : Sprint Reviewرویـدادی کـه بـه کـار تـوسـعه در انـتهای اسـپریـنت خـاتـمه مـی دهـد و حـداکـثر  4سـاعـت یـا کـمتر
مــی بــاشــد .طــی ایــن رویــداد تــیم اســکرام و ذیــنفعان ،مــحصول تــولــید شــده را مــورد بــررســی قــرار مــی دهــند و
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هــمچنین وضــعیت کــلی پیشــرفــت و تــغییرات اســتراتــژیــکی پــروژه را بــه مــنظور بــروزرســانــی بــک الگ مــحصول
توسط مالک محصول مورد کنکاش قرار می دهند.
 : Stakeholderش ــخصی خ ــارج از ت ــیم اس ــکرام ب ــا ع ــالق ــه ب ــه ی ــک ب ــخش خ ــاص از م ــحصول ی ــا دان ــشی در م ــورد
محصول که برای تکامل بیشتر آن ضروری است.
 : Time-boxظ ــرف ــی زم ــان ــی ب ــا ح ــداک ــثر ط ــول زم ــان و ب ــا پ ــتان ــسیل ط ــول ث ــاب ــت .ه ــمه روی ــداده ــای اس ــکرام دارای
حداکثر طول زمان هستند بجز اسپرینت که دارای طول ثابت است.
 : Velocityشــاخــص مــیزان مــتوســط مــحصول تــولــید شــده قــابــل انــتشار طــی یــک اســپریــنت تــوســط یــک تــیم اســکرام
مــشخص .ســرعــت بــه تــیم تــوســعه کــمک مــی کــند تــا در مــورد مــیزان کــار قــابــل قــبول بــرای انــجام در اســپریــنتها
پیش بینی کند.
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