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مقدمه
یککش شککرکت فعککال در حککو ه ارائککه خککدمات در خانککه قصککد دارد تککا بککا اس ک یاده ا یککش سککامانه جککام
اطالعککاتی کیییککت و سککرعت خککدمترسککانی خککود را بهبککود بدشککد ایککش شککرکت در سککه یککر حککو ه
نظافت حملونقل و کارهکا فنکی فعالیکت مکیکنکد هکد ایکش پکروژه ایکش اسکت ککه بکا طراحکی یکش
سامانه تحکت و مکدیریت سیارشکات در سکه حکو ه مکرکور آسکا شکود و نقکا عکعو و قکوت خکدمات
ارائهشده توسط شرکت شناسایی شوند رونکد ککار شکرکت بکه ایکش کورت بکوده اسکت ککه م دصصکیش و
مشک ریا بککه ککورت ح ککور /تلینی بککا شککرکت ارتبککا برقککرار مککیکککردهانککد و درخواسککت دریافت/ارائککه
ایکش سکامانه ایکش فراینکد را ا طریک نکرم-

خدمات را ثبت میکردند شکرکت قصکد دارد تکا بکا راهانکدا
افزار مدیریت کند

شرح مقدماتی سامانه مدیریت ارائه خدمات در خانه
پس ا گی گو اولیه با مدیریت شکرکت و یینیعکا سکامانه وی گکیهکا و نیا منکد هکایی ککه شکما بایکد
در قالب ایش پروژه محق کنید به ورت کلی به شرح یر است
 .1امکا مدیریت اطالعات مربو به خدمات مدصصیش و مش ریا باید وجود داش ه باشد
 .2مش ک ریا بایککد ب واننککد خککدمت مککورد نظککر را جس کتوجککو و بککرا دریافککت آ ثبککت سککیار
کنند
 .3م دصصیش باید ب واننکد حکو ه تدصصکی خکود را تعیکیش و بکه ا ا خکدمات مکورد تقاعکا پیکام
دریافت کنند
 .4هر م دصص بر مبنا ام یکا

ککه دارد مکیتوانکد تعکداد مشدصکی ا درخواسکتهکا را پکریر

کند
 .5مشک ریا بایککد ب واننککد ا بککیش م دصصککیش ان دککا کننککد؛ بککه ایککش ککورت کککه در ککورتی کککه
شرایط اولیش م دصصکی ککه ککار آ هکا را پکریر
مجدداً برا سایر م دصصیش ارسال کند

ککرده نپریرنکد سیسک و درخواسکت آ هکا را
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 .6امکککا ار یککابی خککدمات ارائککهشککده هککو بایککد توسککط مشکک ریا وجککود داشکک ه باشککد و هککو
م دصصیش
 .7شرکت باید ب واند معیارها ار یابی را بهرو رسانی کند

فا ها تحویلی پروژه
برنامه ما بند تحویکل محصکو ت فا هکا مد لکو در قالکب یکش فایکل جداگانکه ارسکال خواهکد شکد
در هککر فککا ا پککروژه یکککی ا دس ک یارا درس در نقککد مش ک ر خواهککد بککود و دانشککجویا مککیتوانن کد
سککوا ت خککود را ا و بپرسککند و سککپس دسک اوردها هککر فککا را تولیککد کننککد تککاری هککا اعککالم شککده
برا هر فا تاری ها پکیدبینکی شکده هسک ند و در کورت ت ییکر نسکبت بکه آ اطکال رسکانی خواهکد
شد ارتبا با مش ر فرعی و دس یار آمو شی میتواند ا طری ایمیل ورت گیرد

نکات
در ادامه نککاتی ککه بایکد در ایکش پکروژه در نظکر داشک ه باشکید توعکیه داده شکده اسکت بکیتکوجهی بکه
ایش نکات میتواند تبعات جبرا ناپریر به همراه داش ه باشد
 .1محصو ت ایش پکروژه بایکد بکا کییی کی تحویکل شکوند ککه در محکیط تجکار قابکل قبکول باشکد؛
یعنی حساسیتها پکروژههکا

کنع ی در ایکش پکروژه نیکز وجکود دارد هکد توانمنکد سکاخ ش

دانشککجویا بککرا مشککارکت در مراحککل تحلیککل و طراحککی پککروژههککا بککزر

در بککا تریش سک ه

فنی است
 .2اندا ه ایش پروژه کوچش است امکا بکه دلیکل اهکدا آمو شکی بکه سکبش پکروژههکا بکزر

انجکام

خواهککد شککد و برخککی ا مراحلککی کککه بککه طککور معمککول در پککروژههککا کوچککش بککه آ هککا
نمیپردا یو مورد نظر خواهد بود
 .3برا تولید کلیه نمودارها UML

م است ا ابزارها  CASEاس یاده شود

 .4بککرا نزدیککش شککد بککه شککرایط واقعککی کلیککه مسک ندات بایککد بککه بککا فارسککی تولیککد شککوند و
تولیککد مسکک ندات بککه ککورت فایککلهککا ابزارهککا  CASEقابککل قبککول ندواهککد بککود کلیککه
مس ک ندات بایککد کامککل باشککند و نق ککه شککرو پایککا

و سککاخ ار آ هککا ماننککد یککش جککزوه یککا
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ک ابچککه بککه طککور کامککل مشککدص من ق کی و پیوس ک ه باشککد (شککبیه بککه قالککبهککا پیشککنهاد
 )RUPبنککابرایش بعککد ا اتمککام مراحککل مککدلسککا

در ابککزار  CASEبایککد نمودارهککا تولیدشککده

با یش ساخ ار مناسکب مسک ند شکوند بکرا تسکهیل ککار دانشکجویا در مراحکل فایکل نمونکها
در اخ یارشککا قککرار خواهککد گرفککت شککرایط بککاهر مناسککب پککیدنیککا بررسککی مسکک ندات
خواهد بود
 .5تاخیر در تحویل دس اوردها هر فا موجب کسر نمره خواهد شد
 .6دس ک یارا درس سککعی خواهنککد کککرد کککه بککه موق ک در مککورد دس ک اوردها هککر فککا بککا خورد
دهند

م است دانشجویا برا دریافت با خوردها به موق اقدام کنند

 .7مجموعه مسک ندات تحلیکل طراحکی و پیکادهسکا

در کنکار هکو بایکد بکه گونکها باشکند ککه

خواننده آ را همچکو یکش ک کا م العکه ککرده و ا وی گکیهکا و قابلیکتهکا سیسک و م لک
شککود

م اسککت در یککش مسک ند بککه نککام "فهرسککت مسک ندات" کلیککه مسک ندات تولیدشککده و

نقککد آ هککا مشککدص گککردد فهرسککت مس ک ندات همچککو فهرسککت و مقدم که ک ککا بککوده و
خواننککده را بککرا شککرو م العککه سیسکک و و بررسککی قسککمتهککا مد لککو آ راهنمککایی
مککیکنککد همچنککیش

م اسککت مجموعککه مس ک ندات بدککدهککایی ماننککد فهرسککت ککیحات و

تاریدچه ت ییرات را نیز دارا باشد
 .8کد برنامه پیادهسکا

شکده بایکد من بک بکا مسک ندات تحکویلی باشکد بکرا تسکهیل در ایجکاد و

نگهککدار سککا گار بککیش کککد اجرایککی و مککدلهککا اس ک یاده ا ابزارهککا  CASEا کککه قابلیککت
هماهنگسا

و کن رل سا گار کد و مدل را میدهند تو یه میشود

 .9مس ک ندات بایککد در قالککب  PDFتحویککل داده شککوند و هرگونککه ناخوانککا بککود م ککو یککا نمودارهککا
منجر به کسر نمره خواهد شد
 .10مجا به همکار گروهی (بیش دو یا چند گروه) نیس ید
 .11گروه ها مس قل ا هو هسک ند و بایسک ی تمکامی مراحکل ککار را بکه کورت مسک قل ا هکو اجکرا
نمایند
 .12پرسدها خود را فقط ا دس یارا درس بپرسید
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 .13در مسیر پکروژه پاسک پرسکدهکا هکر گکروه ویک ه همکا گکروه اسکت مجکا بکه اسک یاده ا
پاس هایی که به گروهها دیگر داده میشود نیس ید
 .14هرگونه رونویسی اق باس بهره گیر و اسک یاده ا ککار گکروههکا دیگکر چکه بکه کورت جزئکی
و چه کلی مجا نیست و هر گونه تبعاتی ممکش است به همراه داش ه باشد
 .15تولیککد خودکککار مککدلهککا مهندسککی معکککوس کککد و دیگککر مککوارد کککه در خککال جهککت مسککیر
عاد فرایند ایجاد است مجا نیست و هر گونه تبعاتی ممکش است به همراه داش ه باشد
 .16رعایت سایر موارد که در جلسات حل تمریش اعالم میشود الزامی است

فاک ورها موثر در ار یابی پروژه
 .1رعایت ما تحویل دس اوردها
 .2رعایت قواعد مدلها
 .3همدوانی مدلها و برنامه تحویلی با تعریو پروژه
 .4رعایت ساخ ار و باهر مناسب مس ند
 .5رعایت ا ول نگار
 .6کارکرد درست برنامه تحویلی
 .7و دیگر سیاستها درس که در طول ترم اعالم خواهند شد

موف باشید
دس یارا درس ☺

