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خدا نام به

پایه فنی دانش راهنمای
سیستم تحلیل و )تجزیه چهارم اطالعاتیپودمان (های

افزار نرم و شبکه رشته

حرفه و فنی ایشاخه

متوسطه دوم دوره دهم پایه

شامل:

فعالیت کالسیپاسخ های

فعالیت گروهیپاسخ های

کنجکاوی هاپاسخ

فعالیت منزلپاسخ های

پژوهش هاپاسخ

قنبریحسن

1397بهمن
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81صفحهکنجکاوی

کنیدمثال بیان پروژه ایجاد عوامل از یک هر برای دیگری .های

ایجاد حلتوصیفپروژهعامل راه

بزرگچالش شهرهای زیاد عمومیترافیک نقل و حمل سیستم از استفاده

المپچالش باالی رشتهمصرف المپایهای از مصرفاستفاده کم های

فرصت
طریق از مسافر و راننده بین ارتباط ایجاد

اینترنت
اینترنتی تاکسی از استفاده

فرصت
محدودیت بدون طریقآموزش از جغرافیایی

اینترنت
کالس در مجازیشرکت های

همگانیدستودستورالعمل بیمه بر دولت همهرالعمل برای سالمت بیمه رایگان صدور

دستورالعمل
خودروهای کیفیت افزایش برای دولت ابالغیه

داخل

طراحی در جهانی استانداردهای رعایت

داخلی خودروهای تولید و

کالسی 82صفحهفعالیت

کتاب فروش و توزیع پیش سال چند میتا انجام سنتی صورت به درسی بههای با امروز اما ارگیریکشد.

صف به توجه با است. کرده پیدا افزایش رسانی خدمت کیفیت آموزشی مواد توزیع و فروش اینسامانه اول حه

)شکل سامان1سامانه ایجاد به منجر که عواملی از بخشی شده(، ببرید.ه نام را اند

اداری(1 بروکراسی حذف

ثبت(2 فرایند بر راحت سفارشاتکنترل دریافت و نام

آمارگیریکاهش(3 در انسانی خطای
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کالسی 82صفحهفعالیت

کنید. مشخص را آن اجزای و برده نام را دارد وجود منزل به شما مسیر در که سیستم سه

سیستم حریقخودپردازسیستمنام اعالم دوچرخهسیستم

سیستم اجزاء

خوان کارت

کلید صفحه

نمایش صفحه

بلندگو

دوربین

خوان بارکد

رسید چاپگر

وجه کننده توزیع

حریق تشخیص تجهیزات

)دتکتورها(

حریق اعالم تجهیزات

)... و فالشرها )آژیرها،

کنترل مرکز

باطری و تغذیه منبع

پشتیبان

زین

و فرمانبدنه

رکاب

ترمزها

بار خورجین

هاچرخ

کالسی 83صفحهفعالیت

کنید.د-1 مشخص را سیستم زیر دو خود، تحصیل محل هنرستان ر

دبیرخانه

هاکارگاه

پرورشی معاونت

فرشی-2 بگیرید. نظر در را ایرانی فرش فروشگاه تک ایران مختلف نقاط از فروشگاه این در موجود هیههای

صمی آنها خرید از بازخورد و مشتریان نظرات اساس بر آن سفارش و فروشگاه فرش تامین میشوند. گیرد.ورت

می گذاشته مشتری اختیار در و شده صادر خرید برگه فرش، هر خرید برای فروشگاه این بهبشود.در توجه ا

کنید. کامل را زیر جدول سیستم، اجزای تعریف

سیستم/عناصر بازخوردکنترلپردازشخروجیورودیبخش

مشتری

توجه با شده داده سفارش کاالهای نوع و تعداد هبتعیین

مشتریان خرید


مشتری برای خرید برگه صدور

خرید برگه

خرید برگه صدور برای مالی محاسبات

)فرش( کاال

وسیله به کاالها موجودی کارگرانبررسی
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84صفحه پژوهش

سیستم متعریف تفاوتی چه کنید تحقیق دارد. رایانه یک تعریف به زیادی شباهت اطالعاتی دوهای این یان

دارد؟ وجود

میسیستم انجام را عمده فعالیت سه اطالعاتی دادههای ورود دادهدهند: خروج و پردازش عبارتیا.هها، به

واردداده میها اطالعاتی میسیستم صورت پردازش عملیات آن روی بر قالبشوند، در اطالعات به تا هایگیرد

مصرف افراد اختیار در اطالعات این و شوند تبدیل میخاص قرار آن اکننده آن از تا نماینگیرد درد.ستفاده

سیستم میاین عمدتاً مصرفها بازخورد تابایست باشد داشته وجود موردبهکنندگان سیستم، بهبود منظور

گیر قرار سیستمد.استفاده عملکرد مکانیزم یکاگرچه به زیادی شباهت شد، گفته که شرحی با اطالعاتی های

نرم یا کامپیوتر از فراتر اطالعاتی سیستم یک ماهیت اما دارد، اسرایانه نرمت.افزار و وکامپیوتر ابزارها افزار،

سیس یک که هستند میاجزایی تشکیل را اطالعاتی کهتم را اطالعاتی تنهایی به نیستند قادر آنها اما دهند؛

آن به سازمان کننیک تولید دارد، نیاز د.ها

کالسی 85صفحه فعالیت

بهینه و ارتقا برای نظرآیا مورد در است؟ آن تحلیل و تجزیه به نیاز فرش فروش سیستم توضیحسازی خود

دهید.

بودبله، خواهد زوال به محکوم و نبوده جامعه نیازهای پاسخگوی سیستم اینصورت غیر در اینکهزیرا برای .

نیاز و موجود سیستم باید ابتدا کنیم اضافه سیستم به را جامعه در شده ایجاد جدید رانیازهای جدید های

کاستی و نیازها استخراج از پس کرد، تحلیل و درخواستتجزیه با مطابق بهها اقدام سازیبهینهمشتریان

کرد. فرش فروش سیستم

کالسی 87صفحه فعالیت

بهینه از مانع دالیلی است؟چه شده هنرجویان توسط سناد سیستم سازی

سناد سامانه معرفی

سال تابستان از سناد آموزی دانش تحو13۹۰سامانه طرح منظور به پرورش و آموزش وزارت آموزشلتوسط

وو هوشمندپرورش خدمات ارائه سازی شدیکپارچه سنادانجام سامانه اطال. آوری جمع دانشماموریت عات

در کشور31آموزان سیستمد.داررااستان زیر عنوان به متعددی های سنادسیستم سامانه جملههای سامانهاز

کشور علمی المپیادهای نام خوارزمی وثبت جوان همچنیناستجشنواره مانند. هایی جامعسامانسیستم ه

ایثارگران، و شاهد درسی،امور های کتاب توزیع و فروش همگام،سامانه آپرتال دانش سیستمموزی،سامانه

آموزی دانش )بکفا( وهای انسانی نیروی ساماندهی های شوسیستم می اطالعاتی تغذیه سناد د.ناز
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به از مانع که دالیلی فوق توضیحات به توجه میبا هنرجویان توسط سناد سیستم سازی از:عشوندینه بارتند

به نیاز آن توسعه برای و است ملی سامانه یک سامانه باتیماین مختلف مهاهای و باالییتخصص رت

 .است

سیستم تحلیلاین توسط مستمر صورت میبه رصد اگران سازی بهینه نیاز صورت در و نجامشود

شود.می

نیست.ماهه۹فرصت کافی زمان سیستم این ارتقاء برای تحصیلی سال در هنرجویان

صفحه گروهی 87فعالیت

نرم-1 سیستم چیستمزایای بوفه از سفارش پروژهوافزاری ایجاد عوامل از مورد کدام میجزو قرار گیرد؟ها

نرم سیستم مزایای از بوفه:برخی از سفارش افزاری

گزارش انواع فروشارائه فرصت(های )ایجاد

چالش )رفع ... و پرکالری غذای نوشابه، مانند اولیا تشخیص به خرید اقالم کردن خریدمحدود

آموزان(خوراکی دانش توسط مضر های

)مدیر )دستورالعمل آموز دانش خریدهای از اولیا به رسانی اطالع و گزارشگیری

گرد بودن نامعین چالش )رفع بوفه مالی گردش از بوفه(گزارشگیری مالی ش

)فروش سرعت )افزایش قیمت لحاظ با کاال انواع تعریف

تقاض اساس بر خرید چالش )رفع نظر مورد زمانی محدوده در خاص کاال فروش از ا(گزارشگیری
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برنامه-2 درگام را نتایج دهید. انجام منتخب سیستم محل در حضور با را درریزی و کرده وارد زیر جدول

بررسی کنید.کالس

ریزی برنامه پرسشمشخصه به توضیحاتهاپاسخ

منابع

افزاری سخت

افزاری نرم

میزبان و دامنه

انسانی منابع

رایانه، یعنی افزار سخت لحاظ از

و دامنه خرید و افزار نرم ایجاد

از ندارد. وجود مشکلی میزبان

دوازدهم و یازدهم سال هنرجویان

پروژه نویسی برنامه وبرای

تحلیلگر عنوان به دهم هنرجویان

می استفاده شود.سیستم

بندیزمان
تحویل آماده باید سیستم زمانی چه در

تاشود؟ آینده4حداکثر ماه

این سیستم، تحلیل به توجه با

تا حداکثر باید آینده4پروژه ماه

آزمایشی صورت به و شود. تکمیل

از پس شود. تست و سازی پیاده

خطاهای سالرفع از احتمالی

شود. اجرایی آینده

سنجی امکان

نرم نیازمندیآیا به پاسخ برای -افزاری

پاسخ اگر دارد؟ وجود شده تعیین های

نمی استفاده آن از چرا است کنید؟مثبت

نیازمندی با مازیرا هنرستان بوفه های

نیست منطبق

در برنامه این برای مالی منابع میزان چه

گرفته اید؟نظر

هاست. و دامنه رایانه، یک خرید هزینه

سیستم هیچ ما هنرستان بوفه در

نداشته وجود قبل از افزاری نرم

است.

سیستم زیر بندی هااولویت
اولویت برایتان برنامه از قسمت کدام

فروشدارد؟ سیستم زیر

سیستم زیر دارای بوفه -سیستم

است. مختلفی های

احتمالی( )خطرات ریسک
 زیاد ریسک خطر

کم ریسک خطر

افزار سخت به نیاز عدم علت به

پروژه این زیاد، منابع و خاص

ندارد. زیادی ریسک
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گروهی 89صفحه فعالیت

دهید. انجام منتخب سیستم برای را مشابه قلمروهای تجربیات از استفاده

سیستم منتخب: ورزشیسیستم باشگاه خدمات

در جستجو میبا نرماینترنت کبینیم شده تهیه ورزشی باشگاه مدیریت برای مختلفی دارایافزارهای کدام هر ه

نرمویژگی از برخی هستند. امکاناتی و وها نام ثبت ماننده ساده مدیریتی کارهای رادافزارها شهریه ریافت

می بانجام اتصال امکان جمله از تر پیشرفته امکانات دارای برخی و غیدهند و حضور سیستم ازابه دارند. را

سیستمآنجای نشدهیکه سازی پیاده و طراحی ما پروژه با متناسب موجود سیستمهای از ما بههاند موجود ای

پیاده برای گرفتن ایده میمنظور استفاده خود سیستم کنیم.سازی

89صفحه کنجکاوی

کنید.3جدول تکمیل را

و-3جدول معایبمزایا

مشاهده مشاهدهمزایای معایب

اطمینان گرفتقابلیت قرار توجه مورد هنگام در افراد رفتار نتغییر

پایین روالهزینه برخی با تحلیلگر برخورد کاریعدم های

دارد وجود موضوع جزئیات بررسی نمونهامکان استبرای گیر وقت زیاد های

می بدست زیادی اطالعات کوتاه زمان مشاهدهآیددر شخصی استتمایالت گذار تاثیر گر

گروهی 90صفحه فعالیت

تح هنرآموز به را خود مستندات دهید. انجام خود منتخب سیستم مورد در را کاری محیط دهید.مشاهده ویل

فعالیت بررسی و ورزشی باشگاه به مراجعه موردبا در را زیر اطالعات نظر مورد باشگاه ورزشییناهای باشگاه

کرده ایم.کسب

می فعالیت عصر و صبح شیفت دو در ورزشی باشگاه عصراین شیفت و بانوان مخصوص صبح شیفت کند.

رشته است. آقایان پیالتس،مخصوص ایروبیک، یوگا، بدنسازی، شامل مختلفی ایکسهای آر وتی کاراته ،

می برگزار باشگاه در مختلفت مربیان توسط دستیشژیمناستیک صورت به )ورزشکاران( متقاضیان نام ثبت ود.

می میانجام ورزشکار هر بهشود. ماه اول در را کالس هر هزینه و کنند شرکت کالس چندین یا یک در تواند

نتواند و کند پرداخت را کالس در شرکت هزینه ماه اول در فردی که صورتی در کند. پرداخت باشگاه مدیریت

کند، شرکت کالس فعالیتدر تمامی بپردازد. هزینه باید کالس در شرکت برای نیز بعد اینماه مالی های

می انجام دستی صورت به ندارد.باشگاه وجود آن در گزارشگیری امکان و شود
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کالسی 90صفحه فعالیت

پرسش از استفاده معایب و مزایا جدولسایر در را کنید.4نامه اضافه

پرسشمزایا-4جدول معایب نامهو

پرسش پرسشنامهمزایای نامهمعایب

است سریع پاسخگویی
سواالت به افراد همه که ندارد وجود ضمانتی هیچ

دهند پاسخ

است هزینه کم پرسشنسبتاً استنامهتهیه مشکل معموالً خوب های

میپاسخ تحلیلها سریعاً و شده بندی جدول توانند

شوند.

تحلیلهانامهپرسش مثالً ندارند. انعطاف گرقابلیت

بپرسد.نمی پاسخ یک تفسیر برای سوالی تواند

نمی مشخص دهنده پاسخ فرد شود.هویت
سواالت محتوای و مفاهیم درک عدم احتمال

دارد وجود پاسخگو برای ابهام بروز و پرسشنامه

دارد. وجود پاسخگویی برای بیشتری نمیوقت را مطالب سنجیدتوانعمق

می افراد از بیشتری باشند.تعداد پاسخگو بیتوانند سواالت استتحلیل مشکل پاسخ

مصاحبه به نداردنیاز نیستگر طرح قابل کتبی بصورت سواالت از بعضی

گروهی 91صفحه فعالیت

پرسش دهید.یک تحویل خود هنرآموز به و کنید طراحی منتخب سیستم برای نامه

ورزشینامهپرسش باشگاه خدمات سیستم

پرسشردیف

کنندگان مراجعه ارزیابی

ضعیف

(۰)

متوسط

(1)

خوب

(2)

خیلی

خوب

(3)

می1 ارزیابی چگونه را باشگاه خدمات کنید؟ارائه

2
هزینه از رسید دریافت امکان شماآیا پرداختی های

دارد. وجود

دارید؟3 رضایت باشگاه تجهیزات و امکانات از آیا

است؟4 چگونه باشگاه ریزی برنامه و مدیریت

5
مورد در شما اساسکسرنظر بر جلساتهزینه

شده چیست؟استفاده ماهانه جای به

6
ورزشی باشگاه خدمات سیستم برای خاصی پیشنهاد

دارید؟
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کالسی 92صفحه فعالیت

کنید. کامل را باال جدول

دهید انجام را موارد ندهیداین انجام را موارد این

باشید کنید..مودب خودداری ضروری غیر سواالت کردن مطرح از

صحبت کنید.به گوش دقت به شونده مصاحبه کنید.های دوری مصاحبه طی در شخصی نظر ابراز از

کنید. حفظ را خود کنترل
صحبت خودداریاز کردن گوش جای به کردن

کنید.

باشید. کنجکاو
فرضی پیش هیچ شونده، مصاحبه یا موضوع درباره

ندهید. قرار خود ذهن در

کنید. حفظ را مصاحبه کنترل
پاسخگوییصحبت هنگام در را شونده مصاحبه های

نکنید قطع

باشید. بشاش و شاداب و مصاحبهصبور اعتماد که نکنید شودکاری سلب شونده

احساس شونده مصاحبه که کنید تنظیم طوری را جو

کند راحتی
نکنید تحمیل شونده مصاحبه به را خود نظر

گروهی 92صفحه فعالیت

پرسش مصاحبه دو هر کنید.در اضافه را دیگری های

دارید؟آیا-5 اجناس و کاالها ارائه در محدودیتی

خرید-6 فاکتور مشتری میبرای نید؟کچاپ

مصاحبه دوم مرحله

دارد.ا-6 وجود ماهانه و هفتگی روزانه، فروش مشاهده مکان

دارد؟ام-7 وجود محصوالت به دهی امتیاز کان
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دهید. انجام خود منتخب سیستم برای را سازی نمونه

گروهی 94صفحه فعالیت

بندی دهید.طبقه انجام جدول صورت به منتخب سیستم برای را اطالعات

هفتهردیف صبحروز مربیکالس عصرنام مربیکالس نام

مرادیبدنسازیشنبه1 احمدییوگاخانم آقای

اصغریپیالتسیکشنبه2 طاهریبدنسازیخانم آقای

محمدیایروبیکدوشنبه3 طاهریبدنسازیخانم آقای

شنبه4 پیشرفتهسه کریمیایروبیک نوذریکاراتهخانم آقای

ایکسچهارشنبه5 آر صادقیتی اکبریبدنسازیخانم آقای

شنبه6 اصغرییوگاپنج یاوریژیمناستیکخانم آقای

ورزشکار

مدیریت

مربی

ثبت نام

افزایش اعتبار

برگزاری کالس ورزشی

و باشگاه خدمات سیستم از رضایت میزان درباره سنجی رزشینظر

ضعیف متوسط خوب خوب بسیار
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دهید. انجام منتخب سیستم برای را حل راه ارائه و گیری نتیجه گام

و تجزیه راهنماییتیم با و جاری سیستم روی بر مطالعه از بعد فهرستحلیل پروژه راهبر مشکالتهای از تی

کرد: تهیه زیر شرح به ورزشی باشگاه خدمات سیستم

فعالیت(1 از گزارشگیری ندارد.امکان وجود فعلی سیستم در ورزشکاران و مربیان های

دستی(2 صورت به کالسها از کدام هر در نام ثبت میفرایند شود.انجام

گزارش(3 گرفتن امکان باشگاه مدیریت وجودبرای ماهانه روزانه، درآمد قبیل از مالی ندارد.های

نمی(4 ثبت فعلی سیستم در ورزشکاران شود.سوابق

می(5 شرکت ورزشکار که جلساتی اساس بر باشگاه هزینه محاسبه و اعتبار افزایش سیستمدکندامکان ر

ندارد. وجود فعلی

ازمربیان(6 گزارشگیری ندارند.امکان را خود کالس در کننده شرکت ورزشکاران

است.(7 دستی صورت به فعلی سیستم در عضویت کارت صدور

م افزار نرم یک طراحی با که رسید نتیجه این به تحلیل و تجزیه تیم فوق مشکالت به توجه مشکالتیبا تواند

به را بهتری خدمات و کند رفع را سیستم کند.فعلی ارائه ابتدورزشکاران افزار نرم این کالسدر تمامی وا ها

می تعریف سیستم در کالس هر ارائه آنهزمان سوابق همراه به باشگاه مربیان اسامی سپس سیستمشود. در ا

می آنهتعریف در هستند مایل که کالسهایی و آنها فردی اطالعات کنندگان نام ثبت برای کنندشود. شرکت ا

سی میدر ثبت وستم اعتباری صورت به خدمات ورزشکاران راحتی برای پیشنهادی سیستم در اهانهمشود.

می میارائه پرداخت را ثابتی مبلغ ورزشکار ماهانه روش در اجازشود. ماه یک مدت به و کالسکند در شرکت ه

ور اعتباری روش در دارد. را میزمربوطه شارژ خود حساب در را مبلغی هرکندشکار ازای به درو شرکت بار

می کم او اعتبار از جلسه یک هزینه مربوطه سیستمشود.کالس در گزارشگیری امکانات یشنهادیپهمچنین

می گرفته نظر در مختلف موارد شود.برای

گروهی 96صفحه فعالیت

کنید.ب-1 طراحی کاغذ روی بر نظرسنجی فرم یک هنرستان بوفه رای

کنید:برای-2 تعیین را زیر موارد خود منتخب سیستم

رایانه زبان چه شود؟از استفاده Cای ( شارپ سی نویسی برنامه (#زبان

پرونده ساختار و داده پایگاه گیرد؟چه قرار استفاده مورد Accessای داده پایگاه

است؟ نیاز مورد دیگری امکانات و افزار سخت و عامل سیستم ویندوزچه عامل سیستم دارای رایانه ،1۰یک

گزارش عضویت، کارت چاپ برای پرینتر یک و...همچنین ها
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رایانه شبکه رود؟چه کار به نداردای شبکه به نیاز

فرم دادهطراحی ورود خروجیهای و است؟ها صورت چه به سیستم های

است. شده ارائه گزارش و فرم نمونه چند ادامه در



سوم پودمان پایه فنی دانش سیستمراهنمای تحلیل و اطالعاتی()تجزیه www.hoonarjo.ir         های



سوم پودمان پایه فنی دانش سیستمراهنمای تحلیل و اطالعاتی()تجزیه www.hoonarjo.ir         های

گروهی 97صفحه فعالیت

فعالیت کلیه شود.گزارش تهیه دقیق و منظم شکل به سازی( )مدل پنجم گام از قبل های

منتخب پروژه برای که مختلف فازهای به توجه ورزشیسیستم)با باشگاه هنرجویان(خدمات شد، انجام

کنند.می تهیه را خود گزارش توانند

گروهی 97صفحه فعالیت

مصوباتنمونه از برگزارای طرح اجرای منظور به و نویسی( برنامه )تیم یازدهم پایه آموزان دانش با که جلساتی

دهید.می ارائه پروژه راهبر به را شود

جلسه: 2۰/8/۹7تاریخ

طرح بررسی جلسه: نویسیپیشنهادیموضوع برنامه تیم و زبان خصوص در الزم تصمیمات و

تحلی و تجزیه تیم هنرجویان حاضر: افزاراعضای نرم و شبکه رشته هنرآموزان یازدهم، پایه هنرجویان ل،

سیستم و فعلی سیستم مورد در خود گزارش ارائه به تحلیل و تجزیه تیم ادامه در و شروع قرآن قرائت با جلسه

بود پروژه نویسی برنامه تیم و نویسی برنامه زبان تعیین جلسه این هدف پرداختند. ورزشی باشگاه پیشنهادی

شد.که تصویب زیر موارد مختلف نظرات تبادل از پس

جلسه مصوبات

سازی پیاده برای داده پایگاه این اکسس، داده پایگاه به یازدهم پایه هنرجویان تسلط به توجه با

شد. انتخاب

انتخاب این دلیل شود. استفاده شارپ سی نویسی برنامه زبان از پروژه کدنویسی برای شد مصوب

سی زبان است.قدرت زبان این با یازدهم پایه هنرجویان آشنایی همچنین و شارپ

یازدهم پایه هنرجویان بین پیاده4از به عالقمند شد.نفر انتخاب پروژه این سازی

تا شد شود.2قرار ارائه پروژه از نمونه یک دیگر ماه

هنرآموز به باشند داشته کدنویسی در مشکلی هنرجویان که مواردی در شد تاطاهریقرار مراجعه

شود.راهنمایی انجام الزم های
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فرم از دادهیکی با را فرم کنید. انتخاب را نویسی برنامه گروه توسط شده سازی پیاده آزمایشهای مختلف های

می خطایی اطالعات ثبت و ورود در آیا راهبرکنید. به و کنید تهیه گزارشی دهید.بینید؟ ارائه پروژه

داده توسط باید جدید سیستم استقرار از هنرجویانقبل گیرد. قرار آزمایش و تست مورد سیستم فرضی های

پیادهمی از پس فرمتوانند دادهسازی با را آن پروژه راهای آن خطا بروز صورت در تا کنند، آزمایش نمونه های

گزا خطا رفع منظور به نویسی برنامه تیم دهند.به رش

99صفحه پژوهش

کنید. تحقیق سیستم یک استقرار روشهای مورد در

سیستم استقرار برای روش سه دارد:معموالً وجود جدید   های

آنیاستقر-1 و یکباره ار

به جدید، سیستم کامل استقرار با و کند می کار جدید سیستم کامل استقرار تا قدیم سیستم روش این در

قدیم سیستم مییکباره کار به شروع جدید سیستم و هدفحذف با سنتی روش یک عنوان به روش این نماید.

هزینه میکاهش کهها معایبی دلیل به که نمیباشد توصیه قابل چندان د.اشبدارد

همزمان-2 و موازی استقرار

سیستم کار به شروع و کامل استقرار با و کند می کار جدید سیستم کامل استقرار تا قدیم سیستم روش این در

نمی حذف قدیم سیستم یکباره به حذفجدید، قدیم سیستم گردید تایید جدید سیستم که زمانی شود.

گردد.می

بخشی)ماژوالر/پیمانها-3 :ای(ستقرار

فرایند است. کاربرد قابل هستند هم از مستقل و مجزا واحد چند دارای که جامع های سیستم برای روش این

می ذیل شرح به باشد:استقرار

ها-1 ماژول بندی تقسیم

اسا-2 بر ها ماژول بندی س:اولویت

نیازهاپیشونقش

تعامالتوارتباطاتکمترین 

ماژول-3 انتخاب
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استقرار-4 روش و استراتژی :انتخاب

یکباره

موازی 

استراتژی-5 اساس بر شده انتخاب ماژول جایگزینی

ها-6 ماژول سایر با ارتباط برقراری و ماژول آزمایش

جدید-7 ماژول استقرار شروع

99صفحه فعالیت

دهد؟ رخ است ممکن دیگری مشکالت چه سیستم، استقرار زمان دهید.در توضیح

سیستم با کار نحوه آموزش به نیاز بنابراین نباشد بلد را جدید سیستم با کار مدیریت است ممکن

است. باشگاه پرسنل و مدیریت به جدید

.شوند رفع و بررسی باید خطاها این دهد. رخ سیستم در بینی، پیش غیرقابل خطاهای است ممکن

ک نیازهای از برخی است ممکن جدید بهسیستم جدیدی امکانات باید بنابراین نکند، برطرف را اربران

شود. اضافه مشتری درخواست به سیستم

گروهی 99صفحه فعالیت

روش چه منتخب سیستم عملکرد ارزیابی پیشنهاددر آنها از بازخورد و مشتریان ارزیابی برای دیگری های

دهید؟می

از رضایت نظرسنجی فرم مجدد باتوزیع آمده بدست نتایج مقایسه و ورزشی، باشگاه خدمات سیستم

قبلی نتایج

.جدید سیستم از استفاده در آنها کاری تجربه و نظرات ثبت و مربیان و ورزشکاران با مصاحبه


