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 یندهآن، از هفته آ یو  آزمونها BPMN یدوره مقدمات یانپس از پا یم،همانطور که وعده داده بود �📣�

تر و  یکرد که در آن، مباحث کاربرد یمآغاز خواه «یندهافرآ ینحوه مدلساز»را  تحت عنوان   یدیدوره جد

  ارائه خواهد شد. یتر یمفهوم

آنچه  یرا. زیمدر سازمان ها آشنا کن یندشما را با انواع سطوح  فرآ یمقصد دار یدوره آموزش یندر ا   �📌�

 .یباشدم یندهافرآ یو مدلساز ییاست، شناسا یتسازمان حائز اهم یکدر  یندهافرآ یساز یادهکه قبل از پ
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 یکاستراتژ یندفرآ یمدل ها �🔷🔹�

—--------------------------------------- 

 

 یکاستراتژ یندفرآ یپرداخت، سطح مدل ها یمجلسه به آن خواه ینسطح از چهارچوب کاموندا که در ا اولین

 است.

که ممکن است فرایند را به  یجریان کار تا آنجای۱یک مدل فرایند در سطح  �👆👆�شکل باالطبق  ✔

 .یدهدصورت فشرده نشان م

 . یباشدهدف در اینجا نمایش فرایند از ابتدا تا به انتها م �� 

ه چه و ب یدهدرا ارائه م یاست و چه خدمت یچه کس یدهد که فرایند برا یصبا یک نگاه تشخ یتواندناظر م✔

 .یافتدصورت اتفاق م

تا اینکه  باشند یافراد الزم و ضرور یها یتها یا فعال یستماطالعات، س یاضاف یصتخص یتواندم یتحت شرایط 

 را به دست آورد. یناظر بتواند از فرایند یک دید کل

 

مسئول اجرا  یاش به طور کامل یا تا حدود یکار ینهناظر رایج این سطح معموالً مدیریت است که زم�� 

 ایند است. فر

 دارند.  یتمواقع مالکان فرایند اهم یاز همه مدیران و یا بعض یشترفرایند ب یدر اینجا برا�� 

 نیمهندس یزورها،خود شرکت کنندگان، آنال یاز فرایند برا یکل یحتوض۱سطح   یمدلها یتواننددر اصل م�� 

 فراهم آورند. یخارج یو یا شرکا

 

 مانند زیر هستند: یشوندمدل ها استفاده م1که سطح   یهای یتموقع

 یک فرایند یو مرزبند یحتوض ��

 فرایند یها و منابع برا یتمسئول یصو یا تخص یصتشخ ��
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 یکلزمان س یشترینمانند ب یعملکرد یکدها یینو یا تع یصتشخ ��

 یدر مورد فرایند جهت اتخاذ اقدامات اصالح یابتدای یجلسه ها ��

 

 رات از مدلانتظا �🔴�

—------------------------ 

توسط افراد درک و به  یبایستاین مدل م .کامال قابل فهم باشد یدبا1یک مدل فرایند در سطح   ✔

 الزم ندارد، پذیرفته شود.  BPMNدر   یاطالعات ینهزم یشپ یچکه ه کمکی یلهعنوان یک وس

  است. فرایند یمشتر یکامال مشخص باشد که چه کس یبایستم ✔

این فرایند وجود دارد که یک عملکرد تعریف شده در مقابل یک  یزبا فلسفه مدیریت فرایند در اینجا ن مطابق

 تعریف شده را ارائه کند.  یمشتر

 یستنداغلب کامال پایدار ن یاز لحاظ معنای ۱فرایند سطح   یمدلها است.  ینکته مهم دیگر بحث معنای ✔

 یشدند،درک یا پذیرفته نم یلیهدف خ یتوسط گروه ها ۱فرایند پایدار سطح  یدلهاباشند. م یتوانندو یا نم

  سطحکه به  یپذیریم. اما موقع یرا کامال دانسته م۱در سطح  ی. لذا ناپایداریرسندبه نظر م یچیدهپ یارزیرا بس

 این مسئله دیگر قابل قبول نخواهد بود.  یموارد شد 2

 یکنیمبه این نکته توجه م یمدلساز ۱. در سطح یکنیمتر عمل م یرانهسختگ یبخش از لحاظ ساختار ینا در

 کامال درست باشد. یکه مدل از لحاظ ساختار

 

 نکته :  �🔴�

وجود داشته  یددر حد امکان با ییهم درست بودن از لحاظ معنا1در اصل در سطح  

 باشد. یدارلحاظ ناپا یناز ا یتواندم یباشد اما در مواقع ضرور
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 ینماییم؟م یمدلساز1وقع فرایند را در سطح  م چه❓

—----------------------------- 

  یم،از فرایند موجود را نشان ده یهیک تصویر اول یخواهیمکه م یبهبود فرایند، وقت ینیا بعد از اول ✔

 دیشوم یینتع یفرایند جدید یا بهبود یافته به طور اساس یکهمفهوم فرایند زمان ییا در ابتدا✔

 

 

 .را ایجاد نمایند BPMدر دو فاز چرخه فرایند  یتوانندم1سطح   یمدلها

 

در  یاوقات مستندات یاست. گاه یکار دشوار یبار اول نسبت به دفعات بعد یبهبود دادن یک فرایند برا�� 

 . یاجرای یمانند دستورالعملها یدبه آنها مراجعه کن یتوانیددسترس است که م

که مسئول  ی)مشارکت کنندگان فرایند( یا کسانیکنندکه در فرایند کار م یبا افراد یماغلب به طور مستق ✔

یا از  یبه صورت مصاحبه شخص یتوانیداین کارها را م ین. همچنیکنیدهستند مانند مدیران پروژه صحبت م

 .یدمشترک انجام ده یطریق یک کارگاه آموزش
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نسبت به فرایند به دست  ییک دید کل دیخواهیکه م یدکن یانب یدبا یکارگاه آموزش ینا در

 :یداهداف زیر را قرار ده« بار اول» یآورید. برا

 .یمکن یینفرایند را از ابتدا تا به انتها تع یخواهیمما م��

 .یممشخص نمای یخواهیماین فرایند را حداکثر در هشت قدم م ��

 .یمکن یینجریان استاندارد کار را تع یخواهیمما تنها م ��

 .یممعمول را مشخص کن یها یتمسئول یخواهیممما  ��

 .یمکن یینرا تع یبهبود احتمال ینقاط ضعف و نه روشها یخواهیمما نه م��

 یتکه آن را اجرا کردید، گروه یک تجربه موفق یمهم است، زیرا وقت یاربس یبار اول از لحاظ روانشناس��

ت تا از اس یشما یک مبنای یکرد. این برا یینفرایند را تع یتوانکه چطور م یبیندو م یکندرا کسب م یزآم

 .یداستفاده نمای یشترب یاتو با جزئ یدفعات بعد یآن برا

 

 

 

 د،بودیبه پایان رسید، از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه  "نحوه مدلسازی فرآیندها"از دوره ولین جلسه ا �🔵�

 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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