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یکــی از نیازهایــی کــه همــواره رونــد رو به رشــد داشــته و دارد، حضور کســب و کارهــا از همه نوع 

و دســته ای )فروشــگاه، شــرکت، ســازمان، کارخانــه و ..( و حتــی اشــخاص برای معرفــی خدمات و 

محصــوالت خــود در فضــای اینترنتــی اســت. از اواخــر ســال 98 تــا بــه امــروز بــا شــیوع ویــروس 

کرونــا کــه متأســفانه بســیاری از مشــاغل لطمــه خوردنــد، ایــن نیــاز پررنگ تر شــد. دیگر زمــان آن 

رســیده اســت کــه آنهــا محــدود بــه یک منطقــه جغرافیایــی و یــک فضای اشــتراکی ماننــد دفتر 

و مغازه نباشــند.

امــا بــر خــاف بســیاری از مشــاغل موجــود، نقــش برنامــه نویســان پررنگ تــر شــد. حــاال زمــان 

تحــول و ورود کســب و کارهــا بــه دنیــای مجــازی و جهــان گســترده اینترنــت رســید. امــا دلیــل 

ایــن بــرگ برنــده چــه بــود؟

چرا     برنامه نوییس
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اغلــب شــرکت هــای توســعه نــرم افــزار و اســتارتاپ هــا بــه دورکاری روی آوردنــد و برنامــه 
نویســان بــدون مشــکل از خانــه، کارهــا و تســک هایشــان را انجــام مــی دهنــد.

فریلنســرها روزهــای شــلوغی را ســپری مــی کننــد و همانطــور کــه گفتــه شــد کســب و کارهــا 
بــرای حفــظ بــازار و درآمــد خــود پــروژه هــای طراحــی وب و اپلیکیشــن بیشــتری تقاضــا مــی 

. کنند

برنامــه نویســان مــی تواننــد بــا واســطه یا بدون واســطه پــروژه هــای خــارج از کشــور بگیرند. 
)بــا آگاهــی از روش هــای دریافت دســتمزد ارزی(

رشــد درآمــدی برنامــه نویســان و متخصصــان صنعــت نــرم افــزار در ســال هــای اخیــر در دنیا و 
ــران حتی ای

گســتردگی حــوزه هــای مرتبــط بــا برنامــه نویســی بطــوری که بــه عنــوان مثال بــرای حــوزه وب 
ســایت تخصــص هایــی همچــون برنامه نویســی ســمت کاربر، برنامه نویســی ســمت ســرور، 

طــراح UI/UX، متخصــص ســئو، وبمســتر و غیره وجــود دارد.

ســاعت کاری منعطــف را هــم بــه مــوارد بــاال اضافــه کنیــد تــا بــه جذابیــت هــای ایــن حــوزه 
بیشــتر پــی ببرید.
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موضوعــی کــه ایــن روزهــا اهمیت بســیار باالیــی دارد این اســت کــه افراد عــاوه بــر توانایی های 

تخصصــی، بایــد بتواننــد عضــو مؤثــر و فعالــی در کار تیمــی باشــند. بــا شــیوع کرونــا و دورکاری 

اهمیــت آشــنایی بــا مفاهیمی همچــون اجایــل و اســکرام و همینطــور ابزارهای مدیریت تســک 

ماننــد ترلــو و جیــرا دو چنــدان شــده اســت و ایــن موضــوع بــه وضــوح در آگهی های اســتخدامی 

قابل مشــاهده اســت.

معرفی   دوره
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در پــازل آموزش هــای برنامــه نویســی موجــود در ســطح اینترنــت چــه داخلــی و چــه خارجــی، 

یــک قطعــه بســیار مهــم گمشــده اســت و آن تمریــن کار تیمــی و فعالیــت بــا نفــرات دیگــر روی 

 Continuous( اهــداف واقعــی توســعه نــرم افــزار، تقویــت مهارت هــای ادغــام و تحویــل مــداوم

Integration / Continuous Delivery(  و همینطــور کار بــا ابزارهایــی ماننــد ترلــو و جیــرا اســت کــه 

هــر شــخصی در بــدو ورود بــه بــازار کار بــه آن نیــاز دارد. 

در ایــن دوره کــه بــا متــد آموزشــی جدیــد و بــرای اولین بــار در ایــران برگزار می گــردد، در طــول دوره 

 ،)Front-End( در کنــار آمــوزش دانشــجویان و تمریــن مهارت هــای فنی مــورد نیــاز یــک طــراح وب

ســعی بــر پــرورش و بهبــود مهارت هــای نــرم برنامــه نویســان و همینطــور کار در چارچوب اســکرام 

و بهــره گرفتــن از ابزارهــای مدیریــت پــروژه ماننــد نــرم افــزار جیرا شــده اســت تا به شــکلی مفید، 

شــبیه ســازی کار در یــک تیــم نــرم افــزاری واقعــی و بــا عملکــرد بــاال )High Performance( اتفــاق 

بیفتد.
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برگــزاری بصــورت تعاملــی )داده هــای تجربــی و علمــی بســیاری ایــن موضــوع را ثابت می کنند 
کــه فعالیــت در کنــار جمعــی از افــرادی کــه همگــی یــک هــدف را دنبــال می کننــد، بــا افزایش 

ســطح ســینرژی )هــم افزایــی( تــا حد بســیار زیادی بــر بهبــود یادگیری تأثیــر مثبــت دارد.(

آموزش در چارچوب اســکرام )اســتفاده از اســپرینت، تعیین اهداف هر اســپرینت، جلســات 
کوتاه روزانــه و ...(

مأموریــت محــور )اختصــاص تســک بــه هــر شــخص و اســتفاده از ابزارهــای مدیریت تســک 
بــرای بررســی رونــد کار در طــول هر اســپرینت(

کار با ابزارهای مدیریت پروژه و تسک مانند جیرا یا ترلو

ضبــط ویدیوهــای هــر جلســه )بــا توجــه بــه امــور شــخصی روزانــه، هــر فــرد بــر اســاس زمــان 
مناســب در طــول روز مــی توانــد از محتــوا اســتفاده کنــد که این انعطــاف و بازدهی بیشــتری 

در بــر خواهــد داشــت.(

ویژگی های خاص  این  دوره
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تیم هــای حداکثــر 10 نفــره )بــر اســاس اصــول اســکرام و بــه منظــور جلوگیــری از پیچیدگی ها 
و پشــتیبانی بهتــر برای هــر نفر(

پــروژه محــور )قطعــاً شــما در انتهــای دوره چنــد نمونــه کار خواهیــد داشــت کــه می توانید از 
آن بــرای تقویــت رزومــه کاری بهــره ببرید.(

تمریــن Pair Programming و Clean Code )بــا بــه اشــتراک گــذاری کدهــای نفــرات بیــن 
همدیگــر و همچنیــن بررســی تمیــز و بهینــه بــودن کدها(

ــن پاســخ در  ــدرت حــل مســأله، جســتجو و یافت ــری )ق ــرم دولوپ ــای ن ــت مهارت ه تقوی
ــه و ...( ــان در کار روزان ــه نویس ــره وری برنام ــش به ــای افزای ــت، روش ه اینترن

رفع اشکاالت در گروه واتساپی و جلسات اسکایپی

ارائه مدرک معتبر از وزارت علوم در پایان دوره

بــا نگاهــی به آمارهای واقعی، بیش از 80% دانشــجویان مؤسســه توســعه، پــس از اتمام 
دوره آموزشــی، یــا وارد بــازار کار شــده انــد یــا ارتقــاء شــغلی گرفتــه انــد و یا توانســته اند 

بــرای مهاجرت اپــای کنند.
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طول دوره حدود 4 ماه | 70 ساعت آموزش | 5 ساعت در هفته
مدت  زمان  دوره

روز  و  ساعت  برگزاری  کالس ها

دوشنبه ها   19  تا  21   | پنج شنبه ها  18   تا  21 | شروع از نیمه اول آذر ماه 1400

نکات

در صورت برگزاری به صورت ضبط شده، جلسات هفتگی بیشتر و طول دوره کوتاهتر خواهد شد.
بــرای هــر اســپرینت )مــدت زمــان یــک هفته( تا ســرفصل مشــخصی در اختیــار دانشــجویان قرار مــی گیرد و بــا اصل 
inspect و adapt اســکرام مطابــق بــا رویــه هــر گــروه از دانشــجویان ممکــن اســت محتــوای اســپرینت بعــدی کــم یا 

زیادتــر شــود. )از مزایــای بــزرگ اســکرام کــه شــرایط داینامیــک را فراهم مــی کند.(
اکیــداً توصیــه بــه برگــزاری بــه صــورت ترکیبــی ضبــط شــده و آنالیــن مــی شــود. دانشــجویان بــا توجــه بــه مشــغله 
شــخصی، در هــر زمــان از روز مــی تواننــد ویدیوهــای اختصاصــی هــر هفته را مشــاهده کننــد و به ویدیوهای بیشــتر 

ــی ندارند. دسترس
در طول هفته نفرات در گروه بتوانند سواالت خود را مطرح کنند و پاسخ بگیرند.

دانشــجویان بایــد هــر روز یــا هــر 2 روز یکبــار رونــد پیشــرفت کارشــان را در گــروه گــزارش دهنــد. )جلســات روزانــه 
اســکرام- شــبیه ســازی یــک تیــم نــرم افــزاری واقعــی(

در انتهــای هــر اســپرینت )یــک هفتــه( جلســه بررســی اســپیرنت جــاری و برنامــه ریــزی اســپرینت بعــد بــه صــورت 
آنالیــن برگــزار مــی شــود. )جلســات الزامــی اســکرام - شــبیه ســازی یــک تیــم نــرم افــزاری واقعــی(
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مخاطبین   دوره

پیش نیازها

تمامــی عاقــه منــدان بــه حــوزه برنامــه نویســی و طــراح وب ســایت )فارغ از ســن، جنســیت، 
شــهر محل ســکونت، رشــته تحصیلــی و ...(

اســکرام مســترها و مالــکان محصــول بــه منظور ایجــاد دید فنــی فرآیند توســعه و تعامل بهتر 
اعضــای تیم

 )Self-study( نکتــه: ایــن دوره بــرای افــرادی که عــادت و تمایل به یادگیــری بصــورت خودآمــوز
دارنــد و در آینــده قصــد فعالیــت در یــک شــرکت یا تیم را ندارند مناســب نیســت!

انگیزه و عاقه به مقدار زیاد                                                   زمان کافی برای تمرین مباحث

یک سیستم خانگی یا لپ تاپ با کانفیگ معمولی                   روحیه کار تیمی

نکته: این دوره آموزشی هیچ گونه پیش نیاز علمی یا ابزاری ندارد!
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سرفصل های دوره

 CSS 3 و HTML 5 آموزش

Sass آموزش

Bootstrap 5 آموزش

آموزش  ECMAScript 10 )مقدماتی و متوسط(

JQuery آموزش

آموزش طراحی رسپانسیو

Git   آموزش

آمــوزش و تمریــن مبانــی اســکرام بــرای یــک برنامــه نویس | بــر اســاس دوره حرفــه ای دولوپری 
اســکرام مؤسســه Scrum.org )جلســات، مصنوعــات اســکرام، Estimation، اصــول فنــی الزم 
بــرای یــک برنامــه نویــس در رویکــرد چابــک و چارچــوب اســکرام ماننــد: توســعه و تحویــل 

)TDD و CI /CD ــداوم م

آموزش و تمرین مهارت های غیرفنی )Soft Skill( و الزم برای یک برنامه نویس حرفه ای

آموزش کار با نرم افزار محبوب مدیریت تسک و پروژه جیرا )برای یک برنامه نویس(

آموزش مبانی سئوی On-Page و اصول کدنویسی مطابق با الگوریتم های جدید گوگل

حداقل 3 پروژه عملی صفحه وب واقعی و حرفه ای مناسب رزومه کاری

آموزش فتوشاپ مقدماتی )نیاز یک طراح وب(



برنامه نویسی وب در چهارچوب اسکرام

راه های ارتباطی با موسسه
Instagram & telegram & linkedin: tiheac

021-91302070


