بسوِ تعالي
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 .1کذ کارگاُ W06 :
 .2عٌَاى :هذیریت ریسک ًرم افسار – از فاز تعریف تا پشتیباًي
 .3چکیذُ :در ایي کبرگبُ ًگبّی ًَیي بِ ًحَُ گٌجبًذى اهٌیت بِ سیستنّبی ًزمافشاری هطببق بب استبًذاردّبی جذیذ دًیب ارائِ هیگزدد .توزکش
اصلی ارائِدٌّذُگبى بز رٍی ضٌبسبیی هطکالت اهٌیتی ًزم افشارّب بِ عٌَاى ریسک ًزمافشار در توبم فبسّبی چزخِ سًذگی ًزمافشار ٍ رفع یب
کبّص آًْب هی ببضذ .بب ایي رٍیکزد اهٌیت سیستن بِ جبی ایٌکِ بِ عٌَاى یک فبکتَر کیفی درًظز گزفتِ ضَد ،بِ عٌَاى یک ًیبسهٌذی اسبسی
ًزم افشار هَرد تَجِ ٍ گستزش است .بذیي هٌظَر ،هذلّب ،رٍش ّب ،ابشارّب ٍ استبًذارّبی السم بزای تعزیف ٍ تحلیل اهٌیتی ًیبسهٌذیّب،
هذلسبسی ،طزاحی ،ارسیببی ٍ پطتیببًی – ٍ بِ طَر کلی هذیزیت ریسک -ارائِ هیگزدد.
 .4ارائِدٌّذگاى:
ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخریي هذرک تحصیلي

عببط قبئوی ببفقی

دکتزی

(سزپزست علوی)
هزین هْزًضاد

داًطجَی کبرضٌبسی
ارضذ

رشتِ تحصیلي

هٌْذسی
کبهپیَتز

عٌَاى شغلي

عضَ ّیبت علوی

ٍابستگي

داًطگبُ
فزدٍسی هطْذ

رایاًاهِ

ghaemib@ferdowsi.um.ac.ir

هٌْذسی
کبهپیَتز -

هذرط داًطگبُ

maryam.mehrnejd@gmail.com

ًزمافشار
هٌْذسی

راضیِ رضبیی

کبرضٌبسی ارضذ

کبهپیَتز -

هذرط داًطگبُ

ًزمافشار

maryam.mehrnejad@stumail.um.ac.ir

 .5زًذگيًاهِ ارائِدٌّذگاى :خبًن هْزًضاد هتَلذ سبل  ٍ 5631اس داًصآهَختگبى سوپبد هیببضٌذ کِ ّناکٌَى داًطجَی هقطع کبرضٌبسیارضذ
در رضتِ هٌْذسی کبهپیَتز گزایص ًزمافشار داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ّستٌذ.
خبًن رضبیی ًیش هتَلذ  ٍ 5631داًصآهَختِ سوپبد هیببضٌذ کِ اس هقطع کبرضٌبسیارضذ هٌْذسی کبهپیَتز داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ًیش داًص
آهَختِ ضذُاًذ .سهیٌِّبی کبری ایطبى اهٌیت ،هٌْذسی ًزمافشار ٍ هذیزیت داًص است.
 .6هخاطباى کارگاُ:
 oداًطجَیبى ٍ فبرغ التحصیالى هٌْذسی کبهپیَتز ٍ فٌبٍری اطالعبت در سطَح هختلف کبرضٌبسی تب دکتزی
 oهذیزاى پزٍصُ ،طزاحبى ،بزًبهِ ًَیسبى ٍ ارسیبةّبی سیستنّبی ًزمافشاری اهي
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 oهذیزاى ،هطبٍراى ،هسئَلیي اهٌیت سیستنّبی کبهپیَتزی سبسهبىّب
 .7سرفصل:
 oپیطٌیبسّب :هفبّین کلیذی اهٌیت (صحت دادُ ّب ،دستزط پذیزی ،هحزهبًگی ،)... ،حوالت هْن اهٌیتی
 oاصَل هٌْذسی اهٌیت (هذیزیت ریسک ًزم افشار در طَل چزخِ سًذگی ًزمافشار)


هعزفی هذیزیت ریسک ٍ هٌْذسی اهٌیت



ًگبّی کلی بِ هذیزیت ریسک در طَل چزخِ ًزم افشار



هٌْذسی ًیبسهٌذی ّبی اهٌیتی



تحلیل ٍ طزاحی اهٌیتی



اهٌیت هبتٌی بز هذل



الگَّبی طزاحی اهي



اهٌیت در سطح پیبدُ سبسی



آسهَى اهٌیتی



هذل بلَغ اهٌیتی ًزم افشار

 oهعزفی ٍ کبر بب ابشارّبی هذیزیت ریسک در ّز فبس
 .8زهاى برگساریً :ینرٍز – سِشٌبِ  22شْریَر  – 1391ساعت  14الي 18
 .9پیشًیاز :آضٌبیی بب اهٌیت ٍ هٌْذسی ًزمافشار

برای اطالع از ًحَُ ثبتًام در ایي کارگاُ بِ ٍبگاُ  http://iscisc2011.um.ac.irهراجعِ ًوائیذ.
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