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در این جلسه به ادامه این مبحث خواهیم  .کاموندا رابررسی کردیم چهارچوب دوم ازسطح قبل  جلسه در

  پرداخت. با ما همراه باشید....

 

 

 

 

 

 یهرو�🔷🔹�

----------------- 

 

 باشد. یزن یچیدهباشد اما اجازه ندارد که پ یقدق یباید به اندازه کاف2مدل فرایند در سطح   ✔

چه در قالب  یمده یحتوض یقرا دق یزیچ یمزیرا اگر بخواه یشود،این بحث باعث ایجاد یک تناقض م ✔

 همراه خود خواهد آورد. یچیدگیپ یکم ی،دیاگرام یا به صورت شفاه

هر نقش یک محدوده مشخص قرار  یاین است که برا یمکه داریم تا این مشکل را رفع نمای یتنها شانس ✔

 .�👇👇� یرمانند شکل ز یم،نمای یچشم پوش یهو از بق یمده

 باید انجام دهد، چه یکه چه کار یدانددر ارتباط با مشارکت کنندگان است. فرایند م یشتراین محدوده ب ✔

 منتظر بماند تا این کارها به اتمام برسند.  یبایستم یهست و تا چه زمان یهموقع نوبت بق

 ود.ش یچیدهتا دیاگرام پ یشودنم یردرگ یزفرایند دیگر شرکت کنندگان ن یاتبه طورهمزمان با جزئ ✔

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

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 

 

https://telegram.me/bpmacademy
https://telegram.me/bpmacademy


 

 BPMS Telegram.me/BPMAcademyو  BPMکانال تلگرامی آکادمی تخصصی 

 

 

3 

 

 

 2نقش ها و محدوده آنها در سطح 

 

ایجاد نماید. لذا  یو هم آوای یرهبر یناز اینرو این است که یک تفاوت بدون تضاد را ب 2سطح   یایده اصل��

 یکه برا یشودگسترده نشان داده م یهر شرکت کننده مجموعه مربوط به خود را دارد که در آن فرایند تا حد

 . یافتداین شرکت کننده اتفاق م

 .یگذاردکه مربوط به آن هست را به نمایش م یهر مجموعه، فرایند یدانیمهمانطور که م ✔

است  محبوب یارفرایند بس یزورهایآنال ینب یشود،که در آن ارتباط فرایندها نشان داده م یردیاگرام همکا ✔ 

 این نوع نمایش بتواند مواجه شود. یچیدگیباشد که با پ یو باید به نحو

  .یدهیمم یصآن مجموعه خودش را تخص یو برا یکنیمموتور فرایند یک مشارکت کننده را وارد م یبرا ✔ 

که در آن  یکنیم،م یرویپBPMN   یر کانون توجه موتور فرایند است. سپس از رویکرد اصلاین مجموعه د ✔

 فرایند داخل آن را هدایت کند.  یتواندهر مجموعه یک رهبر دارد و م

  !یفرایند انسان یو ما به موتورها یکندبه موتور فرایند فکر مBPMN نکته در اینجا این است که  ✔
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هستند، زیرا در عمل تمام فرایند  یتحائز اهم یزمشخص ن یدر کنار ایجاد محدوده ها یمتنوع ساز�🔴🔴� 

 . یشوندفرایند به بهترین نحو هدایت م یتوسط موتورها

 ینیبه صورت یکنواخت تع یدهندها را انجام م یتکه فعال یوجود دارند که توسط کسان یقسمت های همیشه

 . یماظ کندر مدل فرایند لح یزرا ن یتباید این واقع یم،تمام فرایند را به تصویر بکش یم. اگر بخواهیشوندو اجرا م

مجموعه خاص خود را داشته  ینیو ماش یتا مشارکت کنندگان اعم از انسان یدهیماین رو این کار را انجام م از

 باشند.

  یم؟کن یدابه این مدل دست پ میتوانیم چطور اما❓

باشد  یزن یتیرا کامال درک کرده باشد و در موقع BPMN. او باید یکندفرایند ایفا م آنالیزور را نقش این ✅

در یک موتور فرایند  یخواهدمSOLLکند. اگر فرایند   یکه فرایند را از دید مشارکت کنندگان مختلف مدلساز

 کند. یداتوسعه پ3به سطح  ۱ مدل از سطح اجرا یبایستاجرا شود، م

 زیر اجرا شود: یقدمها یط یتواندعمل م این

 . ۱در سطح  SOLL   یفرایندها یحتوض 1⃣

 مختلف . یدرمجموعه ها یرهااجرا مس 2⃣

با مدیر فرایند و خود  یبایستاز دید مشارکت کنندگان مختلف. این کار مSOLL  فرایندها یمدلساز 3⃣

 . یردشرکت کنندگان صورت گ

ردد. این گ یبانید در کدام نوع توسط موتور فرایند پشتشرکت کنندگان بای یاینکه کدام قدمها یمدلساز 4⃣

 .یگیردبا حضور مدیر و شرکت کنندگان صورت م یزکار ن

ان که موتور فرایند بتواند از فرایند مشارکت کنندگ یفرایندها از دید موتور فرایند، تا آنجای یاساس یمدلساز 5⃣

 منتج شود.

دیگر انتظارات مانند نمادها، اطالعات و قواعد کسب وکار. اینها حول مدل فرایند  یو مستندساز یحتوض 6⃣

 .یشوندارجاع داده م BPDمربوطه در  یکه در آن به نمادها یشوندم یگروه بند
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از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه بودید، به پایان رسید.  "دلسازی فرآیندهانحوه م"جلسه از دوره دهمین �🔵�

 پاسگزاریم.س

 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

 

 مایید.نیز پیگیری ناین جلسات را از طریق لینک های زیر در وبسایت  همچنین میتوانید هر کدام از

 http://goo.gl/RbgCPM:  1جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/iNlOE4:  2جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/epj4Np:  3جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/vcz51I : 4جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/TtM9wj:  5جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/364xc6:  6جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/9GMExP:  7جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/kMnCKA:  8جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/sSxc3c: 9جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی
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