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Specialized User Experience Design 
 یا سرویس یک به نسبت کاربران نگرش و رفتارها به توجهتجربه کاربري، مان یا ه User Experience دوره:  خالصه

 صورت به اصول و قوانین از کاربري ي تجربهطراحی  در واقع در. دارد آن قابلیتهاي با مستقیمی ارتباط و است محصول

 .دست آیدبه  کاربران براي بهتري خروجی نهایتا تا شود می استفاده پذیر تحلیل و تکنیکی

تنهایی  کاربران به عالقه به کهباشند باید به این موضوع آگاهی داشته  تجربه کاربريزمینه ي  بهعالقه مند  بسیاري از افراد

نیاز که تشکیل شده اند افرادي از طراحی تجربه کاربري در موفق  کاري تیمهاي نمی باشد. حرفهاین موفقیت در ضامن 

افراد  نیازبه  گوییپاسخ آن، در راستايمشکالت  دقیقبررسی تست طراحی و س از پ و کاربران را به خوبی درك کرده اند

 کسب و کار و کاربران گام بر می دارند.

 ،هاي الزم بررسی و پس از کرده پیاده سازي با یک طرح کلی را منطبقتجربه کاربري فرآیند  در واقع تیمهاي کاري حرفه اي

 نند.اقدام می ک صولمحمستمر بهبود  در خصوص

 27، به معرفی  User Experience Design هايفرآیند به کلیه ي نگاهی جامعبا ، و مفهومی فرآیند محور ياین دوره 

دوره با استفاده شرکت کنندگان در این  ازد.می پرد هافرآیندمتدها براي هر یک از فازهاي این  و موثرترین جدیدترینمتد از 

 و از گیرند در پیشکاربرمحور نسبت به توسعه محصوالت نرم افزاري جدید  ویکردیک راز این متدها قادر خواهند بود 

 گاه تجربه کاربري استفاده نمایند.دمتدهاي مناسب براي ارزیابی محصوالت نرم افزاري موجود از دی

 ساعت 50 دوره:  دتم

 User Experience Designمقدمه اي بر  :نیاز پیش

  User Interfaceطراحی ، طراحان گرافیک ، متخصصین  back-endو   front-endیسان برنامه نو  مخاطب:

  اهداف دوره:

  در انتهاي این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 از ابتدا تا انتها پیش ببرند. را جدید حصول نرم افزاريبراي یک م User Experience Design هايفرآیند تمام •

 طراحی کنند. User Experience Design  مبانی اصولی مطابق باجدید را نرم افزاري محصوالت  •
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نرم محصوالت از این متدها براي طراحی و توسعه ،   and Discovery Planningفاز ضمن آشنایی با متدهاي  •

 ند.استفاده نمای جدیدافزاري 

مبتنی بر این متدها طراحی و توسعه محصوالت نرم افزاري جدید  قادر به،  Researchمتدهاي فاز  با فراگیري •

 خواهند بود.

 یک محصول نرم افزاري را بصورتی متمایز انجام دهند.طراحی و توسعه ، Design متدهاي فاز با بهره گیري از •

ارزیابی محصوالت که در این دوره با آنها آشنا خواهیم شد،  Testing and Validation متدهاي فازبا استفاده از  •

 دهند.بصورت کامال حرفه اي انجام را  طراحی و توسعه محصوالت نرم افزاري جدیدنرم افزاري موجود  و 

 سرفصل دوره:

 ساعت) User Experience Design )4  مبانی تئوري معرفی 

 ساعت)9( آنو متدهاي  Discoveryو   Planningمعرفی فاز  

  :متد اولUX Questionnaire    

  :متد دومUX Project Plan     

  :متد سومListening Tour 

 :متد چهارم Opportunity Workshop 

 :متد پنجم  Project Brief 

 :متد ششم  Strategy Workshop 

 ساعت) 9( و متدهاي آن Researchمعرفی فاز  

  :متد هفتمLearning Plan    

  هشتممتد :Guerilla User Research  

  :متد نهمProto-Personas 

 :متد دهم Heuristic Markup 
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 یازدهم متد:  Comparative Assessment 

  دوازدهممتد : Content Patterns 

 ساعت) 9( و متدهاي آن Designمعرفی فاز  

  :متد سیزدهمDesign Brief    

  چهاردهممتد :Design Principles 

  پانزدهممتد :Sketching 

 :متد شانزدهم Sketchboards 

 هفدهم متد:  Task Flows 

  :متد هجدهم Wireframes 

 ساعت) 9( متدهاي آنو  Testing and Validationمعرفی فاز  

  :متد نوزدهمPaper and Interactive Prototypes    

  بیستممتد :Black Hat Session 

  بیست و یکممتد :Quick-and-Dirty Usability Test 

 د بیست و دوم:مت Five-Second Test 

 بیست و سوم متد:  UX Health Check 

 ساعت) 8و متدهاي آن ( Evangelismمعرفی فاز  

  بیست و چهارممتد :Bathroom UX    

  و پنجم بیستمتد :Mini Case Studies 

  ششمبیست و متد :Peer-to-Peer Learning Community 

  هفتممتد بیست و: Pyramid Evangelism 
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 ابزارهاي مورد استفاده:

• Optimal Workshop 
• Hotjar 
• Balsamiq 

 

 

 

 


