
 2 از 1 صفحه

 

 
 مهندسی کامپیوتر هدانشکد

 
 
 

 

افزارهای ایجاد نرممتدولوژی  

Software Development Methodologies 
 

 طراح درس:  رامان رامسین

 

 
 

 

 کلیات

افزار و مفاهیم و اصول مرتبط های ایجاد نرممتدولوژیبا کارشناسی ارشد و دکترا آشنا کردن دانشجویان  ،درس یناهدف  
های الگوها/پادالگوها و متامدلها، مطرح، با روشهای تحلیل و ارزیابی متدولوژیهای دانشجویان ضمن آشنایی با متدولوژی .است

 متدها درس تناظر باشوند. این درس از نظر ساختار و محتوا مهای مهندسی متدولوژی آشنا میو روشافزار، فرایند ایجاد نرم
 (MSE)فزار ااز دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی نرم( پیشنهاد شده و SEIافزار )مهندسی نرم از طرف انستیتوکه  باشدمی

 است. Carnegie Mellon در دانشگاه

 عمدتًا است، ساختار و محتوای فعلی درسغالب مبنای ها مشی شیءگرا در بین متدولوژی ضربا توجه به اینکه در حال حا 
 های شیءگرا تمرکز دارد.بر متدولوژی
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 یپژوهش گزارش – تمرین - آزمون
  :کل نمره(%  60های میان ترم و پایان ترم )آزمونآزمون 

  :کل نمره( % 25) در طول نیمسال تحویل داده می شوند ؛ تمریناتتمرین پژوهشی سهتمرین. 

  یک تمرین عملی مهندسی متدولوژی با ابزارEPFC .(15 % )کل نمره 
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