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Origin 

• My experience in the field 

 

• A master thesis by Mr.Sadeghi 



Failure? 



Causes 

One Of the Most Significant Causes For 

New Product Failure Is The Lack Of 

Integration Of R&D And Marketing Early Into 

the Innovation Process. 

 
Ashok K. Gupta and Everett M. Rogers (1991) 

 



Integration 

• Growth Marketing and R&D Functions 

become specialized. 

 

 

• Integration Means Managing Flows Across 

Marketing And R&D Boundaries. 

 



Barriers to Integration 

• Cultural dimensions  

• Personality 

• Language 

• Physical barriers 

• Organizational responsibilities 



Agile Organization in Fanap Payment 

 



 Agileتفاوت ساختار آبشاری با ساختار توسعه 

 یقجل یسبختبر معمًل Agileمدل  یاز ثرایسبختبر مًرد ن

 هحور-توزکش هحصول
 ظ داده ضذهیثاتت تا هناتع تخع یها میت

End-to-end Perspective 

 هحور-توزکش کارتزد
 Pooled) یر و هناتع اضتزاکییدر حال تغ یها میت

Resources) 
Siloed Perspective 

 یسبزمبن سبختبر

اس واحذ  Product Owner ینذگینذ توسعه ته نوایفزآ
 یضه در تواس است انجام میهن ITکسة و کار که تا واحذ 

 .ضود

 ITاس واحذ  Product Owner ینذگیتوسعه ته نوا نذیفزآ
ها را  یاسهنذیات و ىیکارها و عول یضود که ورود یت میریهذ

 .ردیگ یاس واحذ کسة و کار م

ن یة ارتجبط
ياحد  کست ي 

 کبر 
 ي 
IT 

-هختار و خود-خود اسکزامم یک تینقص ها در  یتوام
 .وجود دارد ساسهانذه
ات تز توسعه یر عولیضود و هذ یر پزوصه کوزنگ مینقص هذ
 .کنذ یاعضا توزکش م یها یتوانونذ

 Developers & Testersهتطکل اس  اسکزام یم هایت
ر، تزاساس ساختار ییات تذوى تغیر عولیر پزوصه و هذینقص هذ

 .هانذ یم یتاق یآتطار

 وقش َب
 ي
 َب تیمسئًل

 آج کوچک و نوپا-هطاته استارت یا هیسزها یتودجه تنذ
 MVPتزاساس توسعه 

 نذه تزاساس عولکزد هحصول در تاساریآ یه گذاریاس ته سزهایى

 ساالنه یسنت یتودجه تنذ
 ظ داده ضذه ته پزوصه هایتودجه ثاتت تخع

 یثًدجٍ ثىد
 ي

 یزیثروبمٍ ر



 در شرکت های برتر و موفق دنیا Agileمعرفی ساختار سازمانی 
•Product Owner 

ت  یو تاسار، اولو ی، ارتثاط تا هطتزچزهایفاى، هطخع کننذه یر سود و سیهذ–
 یده

 انتخاب ضذه اس واحذ کسة و کار–

 Squadا یگريٌ •

م ی، ارتثاط هستقیف، سهاى تنذیم وظایات، نحوه انجام، تقسیت عولیریهذ–
 POتا 

   MVPتوسعه  یو هستقل تزا خودساسهانذه یاستارتاج یىیساختار م–

 Chapterا یقسمت •

ى انجام کارآهذ یانجام کارها، اضتزاک دانص ها، تضن یآهوسش چگونگ–
 اتیعول

 یو تخصع یرضذ افق یک تخصع خاظ تزای یهواهنگ کزدى اعضا–

 Unit/Tribeا یياحد •

 هاCh Lها و Po یکنتزل هحصوالت، رفع هطکالت، هواهنگ–

 Guildا یاوجمه •

 اطالعات، دانص و تجارب یاضتزاک گذار یى واحذها تزایاس افزاد ب یگزوه–

 

• McKinsey & Company Research  
– African Banks, American Hospitals, European Ins. 
– Medical Device Manufacturing, SAS firms 

• Harvard Business School Research 

• Spotify + Microsoft (IT Division) + BBC + Xbox 
Kinect + Globo + Petrobras + IPC Media + Lonely 
Planet + Motley Fool + Corbis + Tantalus + 
Ultimate Software + Visa + American Express 
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