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ه قبل با نحوه تحلیل و آنالیز فرآیندها در سطح یک آشنا شدید، اکنون وقت آن است که آنها را در جلس در

  ما همراه باشید.این سطح مدلسازی کنید. با 

 

 

 

 

 BPMN2.0و  1سطح �🔷🔹�

—------------------- 

با  یمدلساز یاین است که تنها برا یدهدارائه م یمدلساز یبراBPMN 2.0 که   یما از نمادهای یارزیاب ✔

 را ندارند. یمناسب یکارای۱مناسب هستند و از این رو در سطح   یاتجزئ

که اآلن داریم  یبا توجه به دید یمانند دیاگرام مکالمه و هم آوای یمدلساز یارتباط انواع دیاگرام ها برا ✔

 است. یکار سخت

 یمشارکت کنندگان فرایند در نظر گرفته شده اند که برا یننمایش دادن ارتباط ب یاز یک طرف اینها برا ✔

آنها از خود  یقرار دارند که معان یجدید یر پایه نمادهاکامال مناسب هستند و از طرف دیگر آنها ب ۱سطح 

  .یگیردآنها نشئت نم

امکان  ( دو�👇👇� یر)شکل ز یکنیمکه فرایند استخدام را در قالب یک دیاگرام مکالمه نگاه م یوقت�🔴� 

 را داریم: 

که ما در فرایند سه شرکت کننده داریم که با یکدیگر در تعامل  یدهیمدر ساده ترین حالت تنها نشان م ��

 هستند.

 یو منابع انسان یکه دو بخش فن یمدرخواست دهنده یک نماد چندگانه را به کار بردیم تا نشان ده یبرا ��

 . یماز یک درخواست کننده داشته باش یشکه ب یدواریمدر این مکالمه و تعامل شرکت دارند، اما ام

 مسئله اشاره دارد.  ینکه از درخواست کننده نشان داده شده به هم یدو راه یرمس�� 

« BPMSو  BPMآکادمی تخصصی »)اگر مطالب جلسات قبلی را دریافت نکردید میتوانید در کانال تلگرامی 

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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 .یماشاره کن یسودمند خواهد بود تا به طور همزمان به موضوعات اصل یاراین کار بس یعتاًطب ��

 آنها را متوجه شود.  ینمادها را بشناسد و معان که یروداما باز این انتظار از ناظر فرایند م ��

رفها ط یتا با یک نگاه تمام یدهدخوب را بدست م یاربس یتاین صورت دیاگرام مکالمه یک موقع یردر غ ��

 در فرایند نشان داده شوند.

 

 

 .یمو از زیر مکالمه ها استفاده نمای یمخالصه تر کن یزاین دیاگرام را ن یحت یتوانیمما م ✔

ها BPDآن را با نماد مربوطه در  یتواننمایش بر این خالصه شدن داللت دارد که م یمثبت در سطح باالی نماد

 مقایسه کرد. 

 مشارکت کنندگان حضور ندارند. یزیر مکالمه ها تمام یکه در تمام یکنیممدل ساده شده مشاهده م در

 یدر دادن آگه یحضور ندارند و واحد فن یشغل یتمثال درخواست کنندگان در موقع اعالن موقع یبرا ��

 و تصاحب کردن آن. یشغل یتموقع یبرا

 

ت به درخواس یماًکه مستق یستن یخبر یشغل یتداریم، زیرا اعالن موقع یاما در اینجا یک مشکل معنای�� 

 .یشودم یکننده داده شود. بلکه از طریق ارتباط مکالمه این مورد مدلساز

 . یمکن یمان از این مورد جهت قابل فهم شدن مدل چشم پوشBPDمانند   یقاًما تمایل داریم که دق 
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ارتباطات متفاوت شرکت  یتوانیمدر اینجا این است که ما مBPD  مقابل، یک مزیت نمایش جریان در در

با چندین مجموعه و جریان  یچیدهیک نمایش پ یمبدون اینکه مجبور باش یمکنندگان را موردتوجه قرار ده

 .یممتفاوت داشته باش یخبر

 

 یگیردارتباطات موردتوجه قرار م یبتر است، زیرا در آن ترت یقدق�👇👇� یرشکل ز ینمایش هم آوای�🔴� 

 در آن مشاهده کرد.  یتوانرا م یمتنوع یو خبرها

ن مشاهده شرکت کنندگان مختلف را در آ یشههم یتوانیماست، زیرا مBPD  از مکالمه و یبیاین نمودار ترک ✔

 یا زیر فرایند مشارکت دارند. یهم آوای یتکه در هر فعال یشرکت کنندگان یم،نمای

 

 یفرايند استخدام به صورت نمودار هم آواي

 

 آنها را دریافت:  یتواناست که م یمزیت در اینجا موضوعات مختلف�🔵� 

 یا به یک مجموعه یو یک خبر از واحد منابع انسان یافتدیک بار اتفاق م یشغل یتموقع یمثال آگه یبرا ✔

از آن  یسادگ یبرا یباشد،امانم یحکامال صح ی)این کار از لحاظ معنای یدهداز درخواست کنندگان را انتقال م

 .( یکنیمم یچشم پوش

 خودشان را به واحد یچندین درخواست کننده، درخواستها یباشد،که دریافت درخواستها م یدر قدم بعد ✔

 . یکنندارسال م یمنابع انسان

 زیرا این زیر فرایند توسط یم،است که دریافت درخواستها را به صورت چندگانه نشان نده یحاین کار صح ✔

 .یافتددرخواست کنندگان تنها یکبار اتفاق م
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ت واسهر درخ ی. اما این کار برایافتداغلب برخالف آن به صورت چندگانه اتفاق م یزدرخواست ها ن یبررس ✔

ر .بنابراین درخواست کننده دیشوندمصاحبه دعوت م یو هرکدام از آنها یکبار برا یافتد،کننده یکبار اتفاق م

 زیر فرایند نماد چندگانه را ندارد. 

انتخاب  یو در آن با کاندیدا یافتدتنها یکبار اتفاق م یزن یشغل یتزیرفرایند اشغال یا دریافت کردن موقع ✔

 .یشودم شده قرارداد امضاء

 

 یبرا و یباشدمشارکت کنندگان فرایند م یچیدهنمایش فشرده ارتباطات پ ی،هم آوای یمزیت دیاگرام ها�🔴� 

 مناسب است.  یاراز ارتباطات فشرده در فرایند بس یبدست آوردن یک دید کل

 

پذيرفته 1که آيا اين دياگرام توسط گروه هدف در سطح   یشودمطرح م یزن اينجا در سوال اين اما❓

 یشود؟و درک م

تن آن را امتحان کرد. با در نظر نگرف یبایستباز م یول یمهست مشکوک مسئله این به نسبت حاضر حال در ✅

وارد سطح   یخواهندهست که م یکسان یبرا یدکه این دیاگرام یک ابزار مف یماین موضوع معتقد هست

 .یمآن را انجام ده یخواهیمدر ادامه م یزکه ما ن یشوند.کار2

 

 

از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه بودید، به پایان رسید.  "دلسازی فرآیندهانحوه م"جلسه از دوره  تمینشه�🔵�

 سپاسگزاریم.

 آن انتهای در pdf فایل یک قالب در را جلسه هر میکنیم سعی کانال، این آموزشی مطالب به شما دسترسی راحتی برای

 مطالعه ار مطالب یکجا و مجتمع صورت به کنند، دنبال را مطالب نتوانستند آموزش زمان در دوستانی اگر تا کنیم ارائه

 .کنند
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