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داًشجَ

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:

1

یک سیستن سا تعشیف کٌذ.
دالیل ضزٍرت ٍ ًیاس بِ ًیاصّای یک سیستن سا تیاى کٌذ.
علت ًیاص تِ تحلیل یک سیستن سا دسک کٌذ.
تحلیل سیستن ّا
ب) در حیطه روانی حرکتی:

ضٌاختی،
عولی

سخٌشاًی ،پشسص
پاسخ

کتاب ،هاطیک،
ٍیذئَ پشٍطکتَس

 021دقیقِ

آهادگی تشای
جلسِ ایٌذُ

-

تتَاًذ یک سیستن سا سسن کٌذ.
یک سیستن سا تتَاًذ تحلیل کٌذ.
2

هٌْدسی ًیاسّا ٍ بیاى
ًیاسّا

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:

ضٌاختی،
عولی،

سخٌشاًی ،پشسص
ٍ پاسخ ،هثاحثِ
ای گشٍّی

ٍایت تشد ،هاطیک،
ٍیذئَ پشٍطکتَس،
کتاب

 021دقیقِ

پشسص ٍ
پاسخ دس

اسصضیاتی آغاصیي

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.
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هٌْذسی ًیاصّا سا تعشیف کٌذ.
تکٌیک ّای جوع آٍسی ًیاصّا سا ًام تثشد.
ب) در حیطه روانی حرکتی:
ًیاصّای یک سیستن سا تتَاًذ جوع آٍسی کٌذ.
تتَاًذ سٍش ّای جوع آٍسی ًیاصّا سا تکاس تشد.

3

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
اشٌایی با ًزم
 تا ًشم افضاس  Visioآضٌا گشدد.افشارّای هدل ساسی  -تا کاستشدّای ًشم افضاس  Visioآضٌا گشدد.
دادُ(هعزفی ًزم افشار ب) در حیطه روانی حرکتی:
 کاس تا هیلِ اتضاس Quick Accessسا یاد تگیشد)Visio
 تتَاًذ تا ًَاس ٍضعیت ،گضیٌِ Task Panesپٌجشُ & Pan،Zoomپٌجشُ Size & Positionکاس کٌذ.

اتتذای جلسِ

ضٌاختی،
عولی

ًوایطی ،آصهایطی

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
 تعشیف ٍ هفَْم ضاتلي سا تذاًذ. تا ًحَُ کاس تا ضاتلي ّا آضٌا گشدد.4

5

ب) در حیطه روانی حرکتی:
استفادُ اس شابلي ّا در
کاس تا ًَاس اتضاس، Stencilایجاد یک  Stencilجذیذ ،افضٍدىVisio
ضکل تِ  Stencilایجاد ضذُ ،رخیشُ ٍ ٍیشایص آى سا تتَاًذ
اًجام دّذ.
تتَاًذ یک فایل جذیذ تا استٌسلی کِ خَدش طشاحی کشدُ،
ایجاد کٌذ.

آشٌایی با اشکال در
Visio

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
 -تا اضکال هَجَد دس  Visioآضٌایی پیذا کٌذ.

عولی

عولی

ًوایطی ،آصهایطی

ًوایطی ،آصهایطی

سیستنٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ
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سیستنٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ
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سیستنٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ
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آهادگی تشای
جلسِ ی تعذ

تکَیٌی

کَئیض

تکَیٌی

آهادُ ساصی
پاٍسپَیٌت
اضکال تشای
جلسِ ی تعذ

تکَیٌی
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 ًحَُ استفادُ ّش یک اص اضکال هختلف سا ضشح دّذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 یک سیستن سا طشاحی کٌذ. ًحَُ افضٍدى یک ضکل تِ صفحِ کاسی،تغییش اًذاصُ یکضکلً،حَُ چشخاًذى یک ضکل،تٌظین تشتیة قشاسگیشی
اضکال تش سٍی صفحِ کاسی سا تتَاًذ اًجام دّذ.
 -تتَاًذ تِ یک ضکل هتي اضافِ کٌذ.

6

کار با دیاگزاهْا ٍ
اتصاالت

7

کاربزد الیِ ّا

8

هدل ساسی ًیاسهٌدی

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
 هفَْم دیاگشام ٍ اتصاالت سا دسک کٌذ. کاس تا دیاگشام ٍ ًحَُ تشسین آًْا سا ضشح دّذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 یک دیاگشام دس  Visioسا تتَاًذ ایجاد کٌذ. تتَاًذ اتصال تا اتضاس  ،Lineاتصال خَدکاس  ،اتصال ًقطًِقطِ ،اتصال ضکل تِ ضکل سا اًجام دّذ.
اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
 تتَاًذ الیِ سا تعشیف کٌذ. ًحَُ استفادُ تا الیِ ّای هختلف سا تَضیح دّذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ یک الیِ سا ایجاد کٌذ. تتَاًذ ًام الیِ سا حزف یا تغییش دّذ. تتَاًذ یک الیِ سا هشئی یا ًاهشئی کٌذ. یتَاًذ یک سًگ تِ الیِ تذّذ. تتَاًذ یک ضکل سا تِ الیِ اًتساب دّذ.اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

عولی

سخٌشاًی ،
ًوایطی ،آصهایطی

ضٌاختی،
عولی

سخٌشاًی ،
ًوایطی ،آصهایطی

ضٌاختی،

سخٌشاًی ،هثاحثِ

سیستنٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ
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آهادُ ساصی
پاٍسپَیٌت
اضکال تشای
جلسِ ی تعذ

تکَیٌی

سیستنٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ
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کَئیض

تکَیٌی

کتاب ،عکس،
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آهادگی تشای

هیاى تشم

هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پششکی داًشگاُ علَم پششکی تزبت حیدریِ
ّا

9

هدل ساسی DFD

الف) در حیطه شناختی:
 هذل ّای هثتٌی تش سٌاسیَ سا تعشیف کٌذ. هذل ّای دادُ ای سا تعشیف کٌذ. هذل ّای جشیاى گشا سا تعشیف کٌذ. هذل ّای سفتاسی سا تعشیف کٌذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ هذل ّا سا سسن کٌذ تتَاًذ تفاٍت هذل ّا سا تیاى کٌذ .اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
 تعشیف  DFDسا تذاًذ. اجضای  ٍ DFDقَاعذ آى سا تتَاًذ تعشیف کٌذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ یک  DFDسسن کٌذ. -اجضای یک  DFDسا تتَاًذ سسن کٌذ.

عولی

ضٌاختی،
عولی،

ای  ،پشسص
ٍپاسخ

سخٌشاًی ،پشسص
ٍ پاسخً ،وایص

ٍایت تشد ،هاطیک،
ٍیذئَ پشٍطکتَس

کتابٍ،ایت تشد،
هاطیکٍ ،یذئَ
پشٍطکتَس

جلسِ ی تعذ
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پشسص ٍ
پاسخ دس
اتتذای جلسِ

تکَیٌی

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

رسن ًوَدار  DFDبز
11

رٍی کاغذ ٍ فْن ٍ
تحلیل دقیق آى

11

رسن ًوَدارّای DFD
با Visio

الف) در حیطه شناختی:
 هلضٍهات هَسد ًیاص تشای سسن ًوَداس سا ضشح دّذ. تتَاًذ یک هثال هٌاسة سا تَضیح دّیذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ تشای ّش هثال گفتِ ضذُ یک  DFDدس سطح صفشتش سٍی کاغز سسن کٌذ.
 تتَاًذ تشای ّش هثال گفتِ ضذُ یک  DFDدس سطح یکتش سٍی کاغز سسن کٌذ.
اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
-یک هثال سا قثل اص سسن تتَاًذ تحلیل کٌذ.

عولی،

شناختی
،عملی

سخٌشاًی ،پشسص
ٍ پاسخ ،هثاحثِ
ای گشٍّی

عکسٍ،ایت تشد،
هاطیکٍ ،یذئَ
پشٍطکتَس،

سخٌشاًی
ً،وایطی،آصهایطی

سیستنٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ
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پشسص ٍ
پاسخ دس
اتتذای جلسِ

کَئیض

تکَیٌی

تکَیٌی
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 تتَاًذ هثال هَسد ًظش س ا ضشح دّذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
تتَاًذ ًوَداس  DFDدس  Visioسا طشاحی کٌذ.
تتَاًذ دس سطح صفش ٍ یک  DFDسا سسن کٌذ.
اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
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هدل ساسی ERD

الف) در حیطه شناختی:
 تعشیف  ERDسا تذاًذ. اجضای  ٍ ERDقَاعذ آى سا تتَاًذ تعشیف کٌذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ یک  ERDسسن کٌذ. -اجضای یک  ERDسا تتَاًذ سسن کٌذ.

ضٌاختی،
عولی،

سخٌشاًی ،پشسص
ٍ پاسخً ،وایطی

کتاب ،عکس
ٍ،ایت تشد،
هاطیکٍ ،یذئَ
پشٍطکتَس
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آهادُ ساصی
پاٍسپَیٌت
اضکال تشای
جلسِ ی تعذ

تکَیٌی

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
الف) در حیطه شناختی:
رسن ًوَدار  ERDبز
13

رٍی کاغذ ٍ فْن ٍ
تحلیل دقیق آى

 هفَْم ًوَداس  ERسا ضشح دّذ. هفَْم ًوَداس  ERDسا تَضیح دّذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ یک  ERسسن کٌذ. تتَاًذ تشای ّش هثال گفتِ ضذُ یک  ERDتش سٍی کاغزسسن کٌذ .

عولی

سخٌشاًی ،پشسص
ٍ پاسخ ،هثاحثِ
ای گشٍّی

کتاب،
عکسٍ،ایت تشد،
هاطیکٍ ،یذئَ
پشٍطکتَس
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پشسص ٍ
پاسخ دس
اتتذای جلسِ

تکَیٌی

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

14

15

الف) در حیطه شناختی:
 یک هثال سا قثل اص سسن تتَاًذ تحلیل کٌذ.رسن ًوَدارّای ERD
 تتَاًذ هثال هَسد سا تَضیح دّذ.با Visio
ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ ًوَداس  ERدس  Visioسا طشاحی کٌذ. تتَاًذ ًوَداس  ERDدس  Visioسا طشاحی کٌذ.تحلیل ٍ بزرسی

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

ضٌاختی
،عولی

سخٌشاًی
ً،وایطی،آصهایطی

سیستنٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ
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ضٌاختی،

هثاحثِ ای

عکسٍ،ایت تشد،
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آهادُ ساصی
پاٍسپَیٌت
اضکال تشای
جلسِ ی تعذ

تکَیٌی

پشٍطُ

تکَیٌی
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ًیاسهٌدی ّای قسوتی

الف) در حیطه شناختی:

اس ساسهاى آهَسشی ٍ

 تتَاًذ یک ساصهاى سا تحلیل ٍ تشسسی کٌذ. تتَاًذ ًوَداسّای یک ساصهاى سا ضٌاسایی کٌذ.ب) در حیطه روانی حرکتی:
تتَاًذ ًیاصّای یک سیستن سا لیست کٌذ.
ًوَداسّای یک ساصهاى سا دس ًشم افضاس تتَاًذ سسن کٌذ.

رسن ًوَدارّای آى با
Visio

عولی،

گشٍّیً ،وایطی،
آصهایطی

هاطیکٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ

اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
تحلیل ٍ بزرسی
ًیاسهٌدی ّای قسوتی
16

اس ساسهاى پششکی ٍ
رسن ًوَدارّای آى با
Visio

17

اهتحاى پایاى تشم

الف) در حیطه شناختی:
تتَاًذ یک ساصهاى سا تحلیل ٍ تشسسی کٌذ. تتَاًذ ًوَداسّای هَسد ًیاص تشای تشسین ساصهاى سا ضشحدّذ.
ب) در حیطه روانی حرکتی:
 تتَاًذ ًیاصّای یک سیستن سا لیست کٌذ ًوَداسّای یک ساصهاى سا دس ًشم افضاس تتَاًذ سسن کٌذ.اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،
 ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا تِ خَتی دسک کشدُ تاضذ. -تا اًگیضُ ٍ اضتیاق دس اهتحاى پایاى تشم ضشکت کٌذ.

ضٌاختی،
عولی،

هثاحثِ ای
گشٍّیً ،وایطی،
آصهایطی

ضٌاختی،
عولی

آصهایطی

ًحَُ ارسشیابی:

ارزضیببی به صورت کتبی که  %20کل نمره بب استفبده از کوئیس و  %00ببقیمبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه میگردد.
ًحَُ هحاسبِ ًوزُ کل:

آزمون پبیبن ترم
کوئیس و تکبلیف درسی

 %00کل نمره
 %20کل نمره

هٌابع:
 software engineering, pressman -کتب مرتبط بب مهنذسی نرم افسار

عکسٍ،ایت تشد،
هاطیکٍ ،یذئَ
پشٍطکتَسً ،شم
افضاسّای آهَصضی
هشتَطِ

-
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-

پشٍطُ

-

تکَیٌی

آصهَى پایاًی

