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 ظیعتن ّای اطالػات ظالهت درس و پيص نيبز:
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 ای اطالػاتّظیعتن ایجاد یا تَظؼِ چرخِ حیات فاز طراحي  -8
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 لسه:اهذاف ویژه ثه تفكيک اهذاف کلي هر ج

 سالهت تػباطال یسيستن هب چرخه حيبتبهين هف یي ثبنبآض هذف کلي جلسه اول:

 :اهذاف ویژه
 تؼریف کٌذهربَط بِ چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات ظالهت را اٍلیِ فاّین ه  (SDLC، Process Model، 

Methodology)... ،. 

  اطالػات را تَضیح دّذ یچرخِ حیات ظیعتن ّااف ٍ اّذاّویت. 

 ؼرح دّذ. االػات رن ّای اطل چرخِ حیات ظیعتحهرا 

 



 هذل هبی چرخه حيبت سيستن هبی اطالػبت سالهتواع نام: هذف کلي جلسه دو

 ه:اهذاف ویژ

  بریذ.ي را ًام بػاتاطال ییات ظیعتن ّاِ حچرخ هذل ّایاًَاع 

 ؼرح دّذ. ت ظیعتن راهذل آبؽاری چرخِ حیا 

  چرخِ حیات ظیعتن را ؼرح دّذافسایؽي هذل. 

  ؼرح دّذ ظیعتن راهذل هارپیچي چرخِ حیات. 

 

 اطالػبت یهب ستنيو توسؼه س يطراح یكردهبیع روواان: سوم هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

  بریذ.ي را ًام بػاتاطال ییات ظیعتن ّاِ حچرخ رٍیکردّایاًَاع 

  را ؼرح دّذ.( ظاخت یافتِ )برًاهِ ًَیعيرٍیکرد ظٌتي 

 را ؼرح دّذء گرا ي رٍیکرد ؼ. 

 

 اطالػبت یهب ستنيتوسؼه س بی جبدیا بتيچرخه ح ليو تحل یسیه رز ثرنبهبف: چهبرم هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

 اطالػاتي تَضیح دّذ. یٍ تحلیل ظیعتن ّا یبرًاهِ ریس 

 را بیاى کٌذ.ظیعتن ّای اطالػات ٍ تحلیل در چرخِ حیات   یتفاٍت برًاهِ ریس 

 ًا بیاى ًوایذری اطالػات ن ّاظیعتیات چرخِ حٍ تحلیل   یاهِ ریسهراحل هَجَد در ّر یک از هَارد بر. 

 

 روش هبی گردآوری اطالػبت: پنجن ف کلي جلسهذه

 ه:اهذاف ویژ

 .فٌَى ّای ظٌتي رٍغ ّای گردآٍری اطالػات را ؼرح دّذ 

  فٌَى جذیذJAD ّذ.را ؼرح د 

  فٌَى جذیذRAD .را ؼرح دّذ 

 

 داده هب یثب هذلسبز یيآضنب: ضطن هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

  ّا را ؼرح دّذ. ُادد يههفَْهذل 

 ح دّذ.ؼر را يهذل هٌطق 

 ّا را ؼرح دّذ. دادُ يکیهذل فیس 

 ّا را ؼرح دّذ دادُ یکؽٌرید. 

 

 تحليل یدیبگرام هبضنبیي ثب آ: هفتن هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

   دیاگرامDFD ترظین کٌذ. ظیعتن ّای اطالػاتتحلیل   یرا تَضیح دادُ ٍ آى را برا 

   دیاگرامERD  ُترظین کٌذ اطالػاتّای  ظیعتن تحلیل یٍ آى را برارا تَضیح داد. 

 



 اطالػبت یهب ستنيتوسؼه س بی جبدیا بتيچرخه ح يفبز طراح: تنطه هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

 .طراحي هفَْهي ظیعتن اطالػاتي را تَضیح دّذ 

 .طراحي هٌطقي ظیعتن اطالػاتي را تَضیح دّذ 

 ي را تَضیح دّذاحي فیسیکي ظیعتن اطالػاترط. 

 

 هيبى ترم حبىاهت: ننه هذف کلي جلسه

 

 هبی اطالػبت انتخبة سيستن یثب اثسارهب یيآضنب: نهد هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

 RFI  ٍ RFP.را ؼرح دّذ ٍ تفاٍت آى ّا را بیاى ًوایذ 

 یذ در  کِ با یهَاردRFI   ٍRFP کٌذ گیرد را بیاى بیاى ؼذُ ٍ هَرد تَجِ قرار. 

 

 بی اطالػبتسبزی سيستن ه فبز پيبده: ندهیبز هذف کلي جلسه

 ه:هذاف ویژا

 ظیعتن ّا را ؼرح دّذ. یهراحل پیادُ ظاز 

 .هراحل تعت ظیعتن را ؼرح دّذ 

 آهَزغ کارکٌاى را ؼرح دّذ. یهراحل ٍ رٍغ ّا 

 اطالػاتي را تَضیح دّذ یپؽتیباًي ٍ ًگْذاؼت ظیعتن ّا. 

 

 RUPهطبثق ثب  ستنيس بتيثب چرخه ح یيآضنب: دهنزدوا هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

 ّهرتبط با  یذیکل نیهفاRUP .را ؼرح دّذ 

 دّذ. حیرا تَض ٌذیفرا يیهَجَد در ا یّا يیپلیعیفازّا ٍ د 

 کاربراى  یکار یاًْایجر ٌذّا،یفرا ٍRUP دّذ. حیرا تَض 

 

 ) (UML كپبرچهی یذل سبزثب زثبى ه یيآضنب: دهنسيس هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

  ِتاریخچUML ّذ.را تَضیح د 

 گي ّای اّذاف ٍ ٍیصUML ا ؼرح دّذ.ر 

  بخػ ّای اصليUML .را بیاى کٌذ 

 

 ((UML كپبرچهی یزثبى هذل سبزنوودارهبی : هندچهبر هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

  کاربرد ٍ اّذاف تْیِ آى را ؼرح دّذ.ًوَدار هَرد 

 ي ٍ اجسای آى را ؼرح دّذ.ًوَدار تَال 

  ح دّذ.دار فؼالیت را ؼرکالض ٍ ًوًَوَدار 



 

 اطالػبت سالهت یهب ستنيس يبثیارز: ندهپبنس ي جلسههذف کل

 ه:اهذاف ویژ

 ذ.را ؼرح دّ يابیٍ اّذاف ارز هفَْم 

 ذ.را ؼرح دّ يابیارز یرٍغ ّا اًَاع 

 

 ػبت سالهتاطال یهب ستنيو ضكست س تيػواهل هوفق: نضبنسده هذف کلي جلسه

 ه:اهذاف ویژ

 ّذ.ت ظالهت را ؼرح دتَرّای هَفقیت ظیعتن ّای اطالػافاک 

  ؼکعت ظیعتن ّای اطالػات ظالهت را ؼرح دّذ.هؼیارّای 
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 پرظػ ٍ پاظخ، ارائِ کٌفراًط در کالض ،يظخٌراً ش تذریس:رو
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 سنجص و ارزضيبثي

ر )ث ره کلسهن از نو روش آزهوى

 حست درصذ(

 تبریخ

رائِ اظػ ٍ پاظخ، رپ کالظيٍ پرٍشُ تکالیف 

 طکٌفراً

 طَل ترم %20

 جلعِ ًْن 20% آزهَى کتبي ترمآزهَى هیاى 

 پایاى ترم 60% آزهَى کتبي آزهَى پایاى ترم
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 .اظت الساهي ؼذُ يییتؼ فیًجام بِ هَقغ تکالا

 .باؼذ يه يٍ توریي الساه فیْا جْت هطالؼِ، اًجام تکلعهراجؼِ بِ رفرً
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