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يك نمره از منابع و كتاب هاي پشتيبان (رقص تغيير و مرباي شيرين) و يك نمره از مهارت هاي حياتي

شركت در كالس هاي مربوطه و امتحان كتبي و شفاهي كتاب  پويايي هاي سيستم، دكتر محمد رضا حميدي زاده
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سرفصل ها ، ساختار و نحوه نگارش پروژه در آيين نامه درس فنون كامل ذكر شده است. دانشجويان بايد بر اساس سبك و ساختار اعالم شده پروژه خود را ارئه نمايند.
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سقف جبران نمره تست از
دست رفته چهار نمره مي
باشد و نمره اضافي در

صورت جمع هر دو روش
محاسبه نمي گردد

به صورت پيشخواني درس (براساس برنامه هفتگي) ، و يا اگر در جبران نمره از دست رفته تست باشد بايد حتماً در موضوع همان صفحات تست
دوباره فعاليت مورد نظر را با سقف  نمره پايين تر انجام دهد.

توضيحات
تست ها   و    امتحان نهايي                   در ادامه همين جدول جزئيات تست هاي هفتگي را مشاهده مي كنيد.

سه مدل از فصول 13و14و16 – 4 تطبيق از فصول 17و18و20و21 – آزمون شفاهي فردي  از فصل هاي ضميمه
 – تطبيق فصل ضميمه 1 كتاب پنجمين فرمان (الگوي اساسي سيستم ها)  با كتاب كيمياگر

ص 5 - 79 كتاب رضاييان ص 345 - 508 پنجمين فرمان

پروژه ، نرم افزار ، نقد پروژه و 8 نمره از تست غير قابل جبران مي باشند. براي ساير نمرات قابل جبران هم بايد بر اساس جدول زير عمل شود.

نكته مهم :           فرد مي تواند از هر دو روش براي جبران تست استفاده كند ولي الزم به تذكر است كه جمع دو روش جبران تست حداكثر 4 نمره خواهد شد

رقس تغيير/  پيتر  سنگه /  گروه پژوهشي آريانا                          *   مرباي شيرين

بحث هاي مهارت هاي حياتي و موضوعات درس از منابع اينترنتي

منابع اصلي

غيبت ها قابل جبران هستند .             براي هدر نرفتن انرژي و زمان حود هر فعاليت جبراني را با هماهنگي با استاد انجام دهيد.
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الزم به ذكر است كه كالس هاي آموزشي براي اين دوره صرفاً جهت رفع اشكال دانشجويان در انجام كارهايشان با اين نرم افزار مي باشد. در پايان دوره امحان عملي برگزار
گرديده كه شرط تاييد نمره نرم افزاري پروژه نيز مي باشد.

مطالعه موثر
و تند خواني

شيوه كار و توضيحات الزم و ضروري در مورد نقد پروژه نيز در آيين نامه درس فنون به طور كامل ذكر گرديده است.

پروژه به گزارشي اطالق مي شود كه دانشجو سازماني را با توجه به سرفصل هاي منابع درسي مورد بررسي و تطبيق قرار مي دهد.

روشهاي مطالعه و يادگيري، دكتر علي اكبر سيف،نشر دوران

 مطالعه موفق با تمركز ،م .حورايي، ناشر دكلمه گران

MS visio

تقويت مهارت هاي ذهني،آندرو رايچ، ترجمه :حميد بلوچ، نشر شباهنگ

دانشگاه بين المللي امام خميني «ره»
دانشكده علوم اجتماعي
گروه مديريت صنعتي

برنامه جامع درس فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم  - دوره كارشناسي استاد: دکتر محسن الوندي

ساير منابع مورد استفاده در Life puorpose ، آرمان شخصي ، افسانه شخصي ، آرمان و ماموريت سازماني :

ساير منابع

****      هر جلسه غيبت در كالس درس و برنامه اعالم شده براي حضور دانشجويان در كالس رفع اشكال ، جبراني و نرم افزار  نيم نمره كسر مي شود    ****
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كيمياگر / پائولو كوئيلو / ترجمه آرش حجازي ، انتشارات كاروان           * چه كسي پنير مرا جابه جا كرد/ اسپنسر جانسن        * در آغوش نور3 / ري ميلز / فريده مهدوي دامغاني / نشر تير
* سه شنبه ها با موري / ميچ آلبوم / دكتر دانايي / انتشارات جيحون             * مقاالت و مطالب اينترنتي

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت      * پنجمين فرمان، پيتر سنگه، ترجمه كمال حافظ هدايت، محمد روشن، انتشارات سازمان مديريت صنعتي.    * روش تفكر سيستمي، ترجمه امير حسين جهانبگلو،
انتشارات پيشبرد       * پويايي هاي سيستم، دكتر محمد رضا حميدي زاده، انتشارات شهيد بهشتي    * تعالي سازمانهاي فراگير، ترجمه دكتر محسن الوندي، انتشارات رسا

5پروژه

ص 5 - 79 كتاب رضاييان

ص 80 - 128 كتاب رضاييان

روش تفكر سيستمي

ص 128 - 373 كتاب رضاييان

مدلسازي و ارائه معادالت دايناميكي براساس مورد كاويپوياي هاي سيستم

ص 35 - 103 تعالي سازمان

ص 267 - 283 تعالي سازمان

ص 267 - 283 تعالي سازمان

ص 35 - 103 تعالي سازمان
تطبيق موردكاوي 2 فرآيند و ترسيم با نرم افزار  + امتحان جزوه TUV + ارائه در كالس و امتحان شفاهي

ص 80 - 128 كتاب رضاييان

ص 345 - 508 پنجمين فرمان

شناسايي مشكالت فرآيندها و ارائه طرح BPR و ترسيم فرآيندهاي جديد + ارائه در كالس و امتحان شفاهي  -------------

يك مورد كاوي در قالب تطبيق براساس رئوس مطالب هرفصل و مدلسازي براساس مدلهاي ارائه شده در كتاب .

تطبيق يك موردكاوي براساس توزيع صفحات و آزمون شفاهي ده فرمان

امتحان كتبي از  (ppt) – فصول 4 تا 12 (ارائه خالصه 3 تا 6 صفحه اي و تكثير به تعداد گروهها) و رسم نمودار DFDسازمان   ؛
Life purpose بحث و گفتگو در مورد

پوياي هاي سيستم

نمودار تجزيه كار و DFD رضاييان

روش تفكر سيستمي

برنامه امتحانات و مورد كاوي هاي هفتگي

ا              - - - - -                            - - - - - -                                                  *   معرفي درس                              *   ارائه و تشريح طرح درس
توضيح تستپيش تستتست 

تذكرمهم : در صورت مشاهده ي هرگونه تقلب درامتحانات كالسي و هم چنين پروژه پاياني نمره ي كل دانشجو صفر محسوب مي گردد . 

ص 175 - 341 پنجمين فرمان

ص 10 - 70 پنجمين فرمان

ص 73 - 172 پنجمين فرمان

يك مورد كاوي در قالب تطبيق براساس رئوس مطالب هرفصل و ارائه شفاهي (فصول 1و2)

پنج مورد كاوي تطبيقي براساس توزيع صفحات + تطبيق بازي نوشابه به همراه مدل صفحه 69

پنج مورد كاوي تطبيقي براساس توزيع صفحات با مدلسازي

ص 73 - 172 پنجمين فرمان

ص 175 - 341 پنجمين فرمان
فصل9 (1تطبيق و 1 مدل) –  فصل 10 (3 تطبيق و 1 مدل) -      فصل 11 (1 تطبيق و 1 مدل)    – فصل 12 (3 تطبيق و 1 مدل)




