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 ٍاحد عولی 1 ٍاحد: تعداد
فٌاٍری  رشتِ تحصیلی:

 اطالعات سالهت
 

  هقطع تحصیلی داًشجَیاى:
 لیساًس

 هحل برگساری: 
داًشگاُ علَم پسشکی 

سایت تربت حیدریِ، 
 داًشگاُ 

  هدرس:
 هصطفی کوالی

 1981-89ًیوسال اٍل تحصیلی 

 :ّذف کلی دسس

 ، تحلیل ٍ بررسی ًیازهٌدی ّای یک سیستن ، رسن ًوَدارّای گرافیکی هدل سازی دادُ ّا در ایي ًرم افسارVisioآشٌایی با ًرم افسار هدل سازی دادُ 

 

شوارُ 

 جلسِ

تاریخ 

 جلسِ

اّداف هیاًی  )رئَس 

 هطالب(

اّداف ٍیژُ )بز اساس سِ حیطِ اّداف آهَسشی: شٌاختی، 

 عاطفی، رٍاى حزکتی(

طبقِ ّز 

 حیطِ

 رٍش یاددّی

 یادگیزی

ٍ ٍسایل هَاد 

 آهَسشی
 سهاى جلسِ

تکالیف 

 داًشجَ
 ارسشیابیًحَُ

1  
دالیل ضزٍرت ٍ ًیاس بِ 

 لیل سیستن ّاحت

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 یک سیستن سا تعشیف کٌذ.

 ًیاصّای یک سیستن سا تیاى کٌذ.

 .سا دسک کٌذ علت ًیاص تِ تحلیل یک سیستن

 :رکتیحیطه روانی حب( در 
 تتَاًذ  یک سیستن سا سسن کٌذ.

 یک سیستن سا تتَاًذ تحلیل کٌذ.

، ضٌاختی

  عولی
پشسص  ،سخٌشاًی

 خپاس
، هاطیک کتاب،

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
 دقیقِ 021

تشای  آهادگی
 جلسِ ایٌذُ

- 

2  
هٌْدسی ًیاسّا ٍ بیاى 

 ًیاسّا 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
، ضٌاختی

، عولی  

پشسص  سخٌشاًی،
هثاحثِ  پاسخ، ٍ

 گشٍّی ای

، هاطیک، ٍایت تشد
، ٍیذئَ پشٍطکتَس

 کتاب
 دقیقِ 021

پشسص ٍ 

پاسخ دس 
 اسصضیاتی آغاصیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 سا تعشیف کٌذ. اهٌْذسی ًیاصّ

 سا ًام تثشد. ٍسی ًیاصّاآ تکٌیک ّای جوع

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 سا تتَاًذ جوع آٍسی کٌذ. ًیاصّای یک سیستن

 .تتَاًذ سٍش ّای جوع آٍسی ًیاصّا سا تکاس تشد

 اتتذای جلسِ

3  

اشٌایی با ًزم 

افشارّای هدل ساسی 

دادُ)هعزفی ًزم افشار 

Visio) 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 آضٌا گشدد. Visioتا ًشم افضاس  -
 آضٌا گشدد. Visio ًشم افضاس کاستشدّای تا  -

 :انی حرکتیحیطه روب( در 
 سا یاد تگیشدQuick Access کاس تا هیلِ اتضاس -

 & Pan پٌجشTask Panesُ گضیٌِ، ًَاس ٍضعیتتتَاًذ تا  -

Zoom،ُپٌجش Size & Position کاس کٌذ. 

، ضٌاختی

 عولی
 ًوایطی، آصهایطی

ٍیذئَ ، سیستن
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

 دقیقِ 021
آهادگی تشای 
 جلسِ ی تعذ 

 تکَیٌی

استفادُ اس شابلي ّا در   4
Visio 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 هفَْم ضاتلي سا تذاًذ.تعشیف ٍ  -

 تا ًحَُ کاس تا ضاتلي ّا آضٌا گشدد. -

 :حیطه روانی حرکتی( در ب
افضٍدى  ،جذیذ Stencil ایجاد یک،Stencil ًَاس اتضاسکاس تا -

 ى سا تتَاًذٍ ٍیشایص آ رخیشُ، ایجاد ضذُ Stencil ضکل تِ
  اًجام دّذ.

، ُطشاحی کشدش کِ خَدا استٌسلی یک فایل جذیذ تتتَاًذ 
 ایجاد کٌذ.

 

 ًوایطی، آصهایطی عولی

ٍیذئَ سیستن، 
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

 تکَیٌی کَئیض دقیقِ 021

 آشٌایی با اشکال در  5

Visio 

 جَ تتَاًذ،اًتظاس هی سٍد داًط

 الف( در حیطه شناختی:
 آضٌایی پیذا  کٌذ. Visioتا اضکال هَجَد دس  -

 ًوایطی، آصهایطی عولی

ٍیذئَ سیستن، 
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

 دقیقِ 021

آهادُ ساصی 
پاٍسپَیٌت 
اضکال تشای 
 جلسِ ی تعذ

 تکَیٌی
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 استفادُ ّش یک اص اضکال هختلف سا ضشح دّذ.ًحَُ  -

 :حیطه روانی حرکتی( در ب
 .یک سیستن سا طشاحی کٌذ -

تغییش اًذاصُ یک ،ًحَُ افضٍدى یک ضکل تِ صفحِ کاسی -
تیة قشاسگیشی تٌظین تش،ًحَُ چشخاًذى یک ضکل،ضکل

 سا تتَاًذ اًجام دّذ. اضکال تش سٍی صفحِ کاسی

 تتَاًذ تِ یک ضکل هتي اضافِ کٌذ. -

6  
کار با دیاگزاهْا ٍ 

 اتصاالت

 ظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،اًت

 الف( در حیطه شناختی:
 هفَْم دیاگشام ٍ اتصاالت سا دسک کٌذ. -
 .سا ضشح دّذکاس تا دیاگشام ٍ ًحَُ تشسین آًْا  -

 :حیطه روانی حرکتی( در ب
 سا تتَاًذ ایجاد کٌذ. Visio دسیک دیاگشام  -
، اتصال ًقطِ  اتصال خَدکاس، Lineاتصال تا اتضاس تتَاًذ  -

 سا اًجام دّذ.ًقطِ، اتصال ضکل تِ ضکل 
 

 عولی
 سخٌشاًی ،

 ًوایطی، آصهایطی 

ٍیذئَ سیستن، 
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

 دقیقِ 021

آهادُ ساصی 
پاٍسپَیٌت 
اضکال تشای 
 جلسِ ی تعذ

 تکَیٌی

 کاربزد الیِ ّا  7

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 ذ الیِ سا تعشیف کٌذ.تتَاً -
 ًحَُ استفادُ تا الیِ ّای هختلف سا تَضیح دّذ. -

 :روانی حرکتی حیطهب( در 

 سا ایجاد کٌذ. یک الیِتتَاًذ  -

 سا حزف یا تغییش دّذ. ًام الیِ تتَاًذ -

 تتَاًذ یک الیِ سا هشئی یا ًاهشئی کٌذ. -
 یتَاًذ یک سًگ تِ الیِ تذّذ. -
 یِ اًتساب دّذ.تتَاًذ یک ضکل سا تِ ال -
 

، ضٌاختی

 عولی

سخٌشاًی ، 
 ًوایطی، آصهایطی

ٍیذئَ سیستن، 
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

 تکَیٌی کَئیض دقیقِ 021

 هیاى تشمتشای  آهادگی دقیقِ 021کتاب، عکس، هثاحثِ ،سخٌشاًی ، ضٌاختی اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،هدل ساسی ًیاسهٌدی   8
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 الف( در حیطه شناختی: ّا
 سا تعشیف کٌذ. هذل ّای هثتٌی تش سٌاسیَ -
 سا تعشیف کٌذ.دُ ای هذل ّای دا -
 سا تعشیف کٌذ.هذل ّای جشیاى گشا  -
 سا تعشیف کٌذ. هذل ّای سفتاسی -

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 سا سسن کٌذ هذل ّا تتَاًذ  -
 سا تیاى کٌذ .هذل ّا تفاٍت تتَاًذ  -

ای ، پشسص   عولی
 ٍپاسخ 

، هاطیک، ٍایت تشد
 پشٍطکتَسٍیذئَ 

 جلسِ ی تعذ

  DFDهدل ساسی   9

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 سا تذاًذ. DFDتعشیف  -
 ٍ قَاعذ آى سا تتَاًذ تعشیف کٌذ. DFDاجضای  -

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 سسن کٌذ. DFDتتَاًذ یک  -
 سا تتَاًذ سسن کٌذ. DFDاجضای یک  -

، ضٌاختی

، عولی  

پشسص  سخٌشاًی،
 ًوایص پاسخ، ٍ

، ٍایت تشدکتاب،
ٍیذئَ ، هاطیک

 پشٍطکتَس
 دقیقِ 021

پشسص ٍ 
پاسخ دس 

  اتتذای جلسِ
 تکَیٌی

11  

بز  DFDرسن ًوَدار 

رٍی کاغذ ٍ فْن ٍ 

 تحلیل دقیق آى

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 :شناختی( در حیطه الف
 ات هَسد ًیاص تشای سسن ًوَداس سا ضشح دّذ.هلضٍه -
 تتَاًذ یک هثال هٌاسة سا تَضیح دّیذ. -

 :حیطه روانی حرکتیدر ب( 
 دس سطح صفش DFDتتَاًذ تشای ّش هثال گفتِ ضذُ یک  -

 تش سٍی کاغز سسن کٌذ.
 دس سطح یک  DFD  تتَاًذ تشای ّش هثال گفتِ ضذُ یک  -

 تش سٍی کاغز سسن کٌذ.

، عولی  

پشسص  خٌشاًی،س
هثاحثِ  پاسخ، ٍ

 گشٍّی ای

، ٍایت تشدعکس،
ٍیذئَ ، هاطیک

 ،پشٍطکتَس
 دقیقِ 021

پشسص ٍ 
پاسخ دس 

 اتتذای جلسِ
 تکَیٌی

11  
 DFDرسن ًوَدارّای 

 Visioبا 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 یک هثال سا قثل اص سسن تتَاًذ تحلیل کٌذ.-

شناختی 

عملی،  
سخٌشاًی 

 ،ًوایطی،آصهایطی

ٍیذئَ  سیستن،
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

 تکَیٌی کَئیض دقیقِ 021
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 َسد ًظش س ا ضشح دّذ.تتَاًذ هثال ه -

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 سا طشاحی کٌذ. Visioدس  DFDًوَداس  تتَاًذ

 سا سسن کٌذ. DFDٍ یک  تتَاًذ دس سطح صفش 

  ERDهدل ساسی   12

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ، 

 الف( در حیطه شناختی:
 سا تذاًذ. ERDتعشیف  -
 ٍ قَاعذ آى سا تتَاًذ تعشیف کٌذ. ERDاجضای  -

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 .سسن کٌذ ERDتتَاًذ یک  -
 سا تتَاًذ سسن کٌذ. ERDاجضای یک  -

، ضٌاختی

، عولی  

پشسص  سخٌشاًی،
 ًوایطی پاسخ، ٍ

کتاب، عکس 
، ٍایت تشد،

ٍیذئَ ، هاطیک
 پشٍطکتَس

 دقیقِ 021

آهادُ ساصی 
پاٍسپَیٌت 
اضکال تشای 
 جلسِ ی تعذ

 تکَیٌی

13  

بز  ERDرسن ًوَدار 

رٍی کاغذ ٍ فْن ٍ 

 تحلیل دقیق آى

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 :شناختی( در حیطه الف

 سا ضشح دّذ. ERهفَْم ًوَداس  -

 سا تَضیح دّذ. ERDهفَْم ًوَداس  -

 :حرکتی حیطه روانیدر ب( 
 سسن کٌذ. ERتتَاًذ یک  -
تش سٍی کاغز  ERDتتَاًذ تشای ّش هثال گفتِ ضذُ یک  -

 سسن کٌذ .

 عولی
پشسص  سخٌشاًی،

هثاحثِ  پاسخ، ٍ
 گشٍّی ای

کتاب، 
، ٍایت تشدعکس،

ٍیذئَ ، هاطیک
 پشٍطکتَس

 دقیقِ 021
پشسص ٍ 
پاسخ دس 

 اتتذای جلسِ 
 تکَیٌی

14  
 ERDرسن ًوَدارّای 

 Visioبا 

 تظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،اً

 :شناختی( در حیطه الف
 یک هثال سا قثل اص سسن تتَاًذ تحلیل کٌذ. -
 تتَاًذ هثال هَسد سا تَضیح دّذ. -

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 سا طشاحی کٌذ. Visioدس  ERًوَداس  تتَاًذ -
 سا طشاحی کٌذ. Visioدس ERD ًوَداس  تتَاًذ -

ضٌاختی 

عولی،  

سخٌشاًی 
 وایطی،آصهایطی،ً

ٍیذئَ ، سیستن
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

 دقیقِ 021

آهادُ ساصی 
پاٍسپَیٌت 
اضکال تشای 
 جلسِ ی تعذ

 تکَیٌی

 تکَیٌی پشٍطُ دقیقِ 021، ٍایت تشدعکس، هثاحثِ ای، ضٌاختی اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،تحلیل ٍ بزرسی   15
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ًیاسهٌدی ّای قسوتی 

اس ساسهاى آهَسشی ٍ 

رسن ًوَدارّای آى با 
Visio 

 الف( در حیطه شناختی:

 سی کٌذ.تتَاًذ یک ساصهاى سا تحلیل ٍ تشس -

 تتَاًذ ًوَداسّای یک ساصهاى سا ضٌاسایی کٌذ. -

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 تتَاًذ ًیاصّای یک سیستن سا لیست کٌذ.

 ًوَداسّای یک ساصهاى سا دس ًشم افضاس تتَاًذ سسن کٌذ.

، عولی ، ًوایطی، گشٍّی 
 آصهایطی

ٍیذئَ ، هاطیک
ًشم  ،پشٍطکتَس

سّای آهَصضی افضا
 هشتَطِ

16  

تحلیل ٍ بزرسی 

ی ًیاسهٌدی ّای قسوت

ٍ اس ساسهاى پششکی 

رسن ًوَدارّای آى با 
Visio 

 اًتظاس هی سٍد داًطجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 تتَاًذ یک ساصهاى سا تحلیل ٍ تشسسی کٌذ.-

ن ساصهاى سا ضشح تتَاًذ ًوَداسّای هَسد ًیاص تشای تشسی -

 دّذ.

 :حیطه روانی حرکتیب( در 
 تتَاًذ ًیاصّای یک سیستن سا لیست کٌذ  -

 ًوَداسّای یک ساصهاى سا دس ًشم افضاس تتَاًذ سسن کٌذ. -

، ضٌاختی

، عولی  

 هثاحثِ ای

گشٍّی، ًوایطی، 
 آصهایطی

، ٍایت تشدعکس،
ٍیذئَ ، هاطیک

ًشم  ،پشٍطکتَس
سّای آهَصضی افضا

 هشتَطِ

 تکَیٌی پشٍطُ قیقِد 021

 اهتحاى پایاى تشم  17

 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

  یهَى پایاًآص - - - آصهایطی

 ًحَُ ارسشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 ًحَُ هحاسبِ ًوزُ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی

 هٌابع:

- software engineering, pressman 

 کتب مرتبط بب مهنذسی نرم افسار -


