
 

( User Storyها و نحوه شکستن آن به داستان کاربر )  Epicازیک نمونه 
 برای یک محصول فروش آنالین بلیط هواپیما. 

 
رعایت شود. )البته موارد زیر بعنوان یک مثال و نمونه   INVESTدر شکستن داستان کاربر سعی شده که اصل 

 است و شما میتوانید به گونه متفاوتی اپیک بندی کرده و به نوع متفاوتی اقالم را بشکنید(
 

 
 : جستجو و رزرو پروازها1 اپیک

 
  موجود را با مشخص کردن  یپروازها خواهم یکاربر، م کیبه عنوان

 سفر و تعداد مسافران جستجو کنم. خیخروج و ورود، تار  یها فرودگاه
 خود را بر اساس زمان حرکت،  یجستجو جینتا خواهم یکاربر، م کیعنوان  به

 کنم. لتریف متیو ق ییمدت پرواز، خط هوا
 پرواز، مانند  اتیپرواز خاص، جزئ کیقبل از رزرو  خواهم یکاربر، م عنوان به

 مشاهده کنم.را  بار مجازو  ،یبرنامه سفر، در دسترس بودن صندل
 پرداخت و  اتیجزئ ،یبا ارائه اطالعات شخص خواهم یکاربر، م کیعنوان  به

 کنم. افتیدر  دییتأ لیمیا کیاطالعات تماس، پرواز رزرو کنم و 
 پرواز رزرو شده را  نم،یخود را بب یآت یپروازها خواهم یکاربر، م کیعنوان  به

 کنم. افتیدهم و در صورت لزوم بازپرداخت در  رییتغ ایلغو 
 
 
 
 
 
 



 

 کاربر پروفایل تیر ی: مد2اپیک 
 

 یبا اطالعات شخص یحساب کاربر  کیخواهم  یکاربر، من م کیعنوان  به 
 کنم. جادیخود ا

 و  لیمیخود مانند نام، ا یخواهم اطالعات شخص یکاربر، من م کیعنوان  به
 شماره تلفن خود را به روز کنم.

 دهم. رییخواهم رمز عبور خود را تغ یکاربر، من م کیعنوان  به 
 سابقه رزرو خود را مشاهده کنم. خواهم یکاربر، م کیعنوان  به 
 ای شیرایخواهم اطالعات تماس خود را اضافه، و یکاربر، م کیعنوان  به 

 حذف کنم.
 

 یاز مشتر  یبانی: پشت3اپیک 
 

 یصفحه پرسش و پاسخ دسترس کیخواهم به  یکاربر، من م کیعنوان  به 
 داشته باشم.

 تلفن با خدمات  ایچت  ل،یمیا قیبتوانم از طر  خواهم یکاربر، م کیعنوان  به
 .رمیتماس بگ یمشتر 

 کنم. یر یگیپهای خودم را درخواستخواهم بتوانم  یکاربر، من م کیعنوان  به 
 یابیخود را ارز  یبتوانم تجربه خدمات مشتر  خواهم یکاربر، م کیعنوان  به 

 کنم.
 
 
 
 



 

بیشتر بشکن: بعضی اوقات الزم می شود که یک داستان کاربر، دوباره به داستانهای 
 کوچکتر شکسته بشود : 

 
پرداخت و  اتیجزئ ،یبا ارائه اطالعات شخص خواهم یکاربر، م کیعنوان  به"

 "کنم. افتیدر  دییتأ لیمیا کیاطالعات تماس، پرواز رزرو کنم و 
 

  و  لیمیخود مانند نام، ا یاطالعات شخص خواهم یکاربر، م کیبه عنوان
 رزرو ارائه دهم. ندیشماره تلفن خود را در طول فرآ

 هدیهروش پرداخت دلخواه خود مانند کارت  خواهم یکاربر، م کیعنوان  به 
 ندیفرآ یپرداخت خود را در ط اتیرا انتخاب کنم و جزئ پرداخت با کارت ای

 رزرو وارد کنم.
 و  یاطالعات تماس خود مانند آدرس پست خواهم یکاربر، م کیعنوان  به

 رزرو وارد کنم. ندیخود را در طول فرآ یتماس اضطرار 
 رزرو خود از  اتیقبل از ارسال رزرو، تمام جزئ خواهم یکاربر، م کی عنوان به

پرداخت و اطالعات تماس را  اتیجزئ ،یجمله برنامه سفر، اطالعات شخص
 کنم. دییو تأ یبررس

 شماره  کیرزرو و  اتیبا جزئ دییتأ لیمیا کی خواهم یکاربر، م کیعنوان  به
 کنم. افتیمرجع رزرو در 

 


