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گروه فنبوری اطالػبت سالهت
ػنواى درس :هذیریت ظیعتن ّای اطالػات ظالهت

هخبطجبى :داًؽجَیاى ترم  5کارؼٌاظي فٌاٍری اطالػات ظالهت

تؼذاد واحذٍ 2 :احذ ًظری

سبػت پبسخگویي ثه سواالت فراگير :ظِ ؼٌبِ 10-12

زهبى ارائه درس :یکؽٌبًِ ،8-10 ،یوعال اٍل ظال تحصیلي1400-1401

هذرس :دکتر ظویِ پایذار

درس و پيص نيبز :ظیعتن ّای اطالػات ظالهت

هذف کلي درس :آضنبیي ثب چرخه حيبت سيستن هبی اطالػبتي و نحوه انجبم هراحل آى ثرای سيستن
هبی اطالػبت سالهت
اهذاف کلي جلسبت:
 -1آؼٌایي با هفاّین چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات ظالهت
 -2اًَاع هذل ّای چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات ظالهت
 -3اًَاع رٍیکردّای طراحي ٍ تَظؼِ ظیعتن ّای اطالػات
 -4فاز برًاهِ ریسی ٍ تحلیل چرخِ حیات ایجاد یا تَظؼِ ظیعتن ّای اطالػات
 -5رٍغ ّای گردآٍری اطالػات
 -6آؼٌایي با هذلعازی دادُ ّا
 -7آؼٌایي با دیاگرام ّای تحلیل
 -8فاز طراحي چرخِ حیات ایجاد یا تَظؼِ ظیعتن ّای اطالػات
 -9اهتحاى هیاى ترم
 -10آؼٌایي با ابسارّای اًتخاب ظیعتن
 -11فاز پیادُ ظازی ظیعتن ّای اطالػاتي
 -12آؼٌایي با چرخِ حیات ظیعتن هطابق با RUP
 -13آؼٌایي با زباى هذل ظازی یکپارچِ ()UML
 -14آؼٌایي با ًوَدارّای زباى هذل ظازی یکپارچِ ()UML
 -15ارزیابي ظیعتن ّای اطالػات ظالهت
 -16ػَاهل هَفقیت ٍ ؼکعت ظیعتن ّای اطالػات ظالهت
اهذاف ویژه ثه تفكيک اهذاف کلي هر جلسه:
هذف کلي جلسه اول :آضنبیي ثب هفبهين چرخه حيبت سيستن هبی اطالػبت سالهت
اهذاف ویژه:




هفاّین اٍلیِ هربَط بِ چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات ظالهت را تؼریف کٌذ ( ، Process Model،SDLC
.)... ،Methodology
اّویت ٍ اّذاف چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات را تَضیح دّذ.
هراحل چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات را ؼرح دّذ.

هذف کلي جلسه دوم :انواع هذل هبی چرخه حيبت سيستن هبی اطالػبت سالهت
اهذاف ویژه:





اًَاع هذل ّای چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػاتي را ًام ببریذ.
هذل آبؽاری چرخِ حیات ظیعتن را ؼرح دّذ.
هذل افسایؽي چرخِ حیات ظیعتن را ؼرح دّذ.
هذل هارپیچي چرخِ حیات ظیعتن را ؼرح دّذ.

هذف کلي جلسه سوم :انواع رویكردهبی طراحي و توسؼه سيستن هبی اطالػبت
اهذاف ویژه:




اًَاع رٍیکردّای چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػاتي را ًام ببریذ.
رٍیکرد ظٌتي (برًاهِ ًَیعي ظاخت یافتِ) را ؼرح دّذ.
رٍیکرد ؼي ء گرا را ؼرح دّذ.

هذف کلي جلسه چهبرم :فبز ثرنبهه ریسی و تحليل چرخه حيبت ایجبد یب توسؼه سيستن هبی اطالػبت
اهذاف ویژه:




برًاهِ ریسی ٍ تحلیل ظیعتن ّای اطالػاتي تَضیح دّذ.
تفاٍت برًاهِ ریسی ٍ تحلیل در چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات را بیاى کٌذ.
هراحل هَجَد در ّر یک از هَارد برًاهِ ریسی ٍ تحلیل چرخِ حیات ظیعتن ّای اطالػات را بیاى ًوایذ.

هذف کلي جلسه پنجن :روش هبی گردآوری اطالػبت
اهذاف ویژه:




فٌَى ّای ظٌتي رٍغ ّای گردآٍری اطالػات را ؼرح دّذ.
فٌَى جذیذ  JADرا ؼرح دّذ.
فٌَى جذیذ  RADرا ؼرح دّذ.

هذف کلي جلسه ضطن :آضنبیي ثب هذلسبزی داده هب
اهذاف ویژه:





هذل هفَْهي دادُ ّا را ؼرح دّذ.
هذل هٌطقي را ؼرح دّذ.
هذل فیسیکي دادُ ّا را ؼرح دّذ.
دیکؽٌری دادُ ّا را ؼرح دّذ.

هذف کلي جلسه هفتن :آضنبیي ثب دیبگرام هبی تحليل
اهذاف ویژه:



دیاگرام  DFDرا تَضیح دادُ ٍ آى را برای تحلیل ظیعتن ّای اطالػات ترظین کٌذ.
دیاگرام  ERDرا تَضیح دادُ ٍ آى را برای تحلیل ظیعتن ّای اطالػات ترظین کٌذ.

هذف کلي جلسه هطتن :فبز طراحي چرخه حيبت ایجبد یب توسؼه سيستن هبی اطالػبت
اهذاف ویژه:




طراحي هفَْهي ظیعتن اطالػاتي را تَضیح دّذ.
طراحي هٌطقي ظیعتن اطالػاتي را تَضیح دّذ.
طراحي فیسیکي ظیعتن اطالػاتي را تَضیح دّذ.

هذف کلي جلسه نهن :اهتحبى هيبى ترم
هذف کلي جلسه دهن :آضنبیي ثب اثسارهبی انتخبة سيستن هبی اطالػبت
اهذاف ویژه:



 RFP ٍ RFIرا ؼرح دّذ ٍ تفاٍت آى ّا را بیاى ًوایذ.
هَاردی کِ بایذ در  RFP ٍ RFIبیاى ؼذُ ٍ هَرد تَجِ قرار گیرد را بیاى کٌذ.

هذف کلي جلسه یبزدهن :فبز پيبده سبزی سيستن هبی اطالػبت
اهذاف ویژه:





هراحل پیادُ ظازی ظیعتن ّا را ؼرح دّذ.
هراحل تعت ظیعتن را ؼرح دّذ.
هراحل ٍ رٍغ ّای آهَزغ کارکٌاى را ؼرح دّذ.
پؽتیباًي ٍ ًگْذاؼت ظیعتن ّای اطالػاتي را تَضیح دّذ.

هذف کلي جلسه دوازدهن :آضنبیي ثب چرخه حيبت سيستن هطبثق ثب RUP

اهذاف ویژه:




هفاّین کلیذی هرتبط با  RUPرا ؼرح دّذ.
فازّا ٍ دیعیپلیي ّای هَجَد در ایي فرایٌذ را تَضیح دّذ.
فرایٌذّا ،جریاًْای کاری ٍ کاربراى  RUPرا تَضیح دّذ.

هذف کلي جلسه سيسدهن :آضنبیي ثب زثبى هذل سبزی یكپبرچه )( UML

اهذاف ویژه:




تاریخچِ  UMLرا تَضیح دّذ.
اّذاف ٍ ٍیصگي ّای  UMLرا ؼرح دّذ.
بخػ ّای اصلي  UMLرا بیاى کٌذ.

هذف کلي جلسه چهبردهن :نوودارهبی زثبى هذل سبزی یكپبرچه ))UML
اهذاف ویژه:




ًوَدار هَرد کاربرد ٍ اّذاف تْیِ آى را ؼرح دّذ.
ًوَدار تَالي ٍ اجسای آى را ؼرح دّذ.
ًوَدار کالض ٍ ًوَدار فؼالیت را ؼرح دّذ.

هذف کلي جلسه پبنسدهن :ارزیبثي سيستن هبی اطالػبت سالهت
اهذاف ویژه:



هفَْم ٍ اّذاف ارزیابي را ؼرح دّذ.
اًَاع رٍغ ّای ارزیابي را ؼرح دّذ.

هذف کلي جلسه ضبنسدهن :ػواهل هوفقيت و ضكست سيستن هبی اطالػبت سالهت
اهذاف ویژه:



فاکتَرّای هَفقیت ظیعتن ّای اطالػات ظالهت را ؼرح دّذ.
هؼیارّای ؼکعت ظیعتن ّای اطالػات ظالهت را ؼرح دّذ.
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7

1400/08/02
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آؼٌایي با ًوَدارّای زباى هذل ظازی یکپارچِ ()UML
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15

1400/09/28

ارزیابي ظیعتن ّای اطالػات ظالهت

16
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ػَاهل هَفقیت ٍ ؼکعت ظیعتن ّای اطالػات ظالهت

