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اول به سطح دوم چهارچوب کاموندا  حموزش دهیم که چگونه میتوان از سطقصد داریم به شما آ جلسهاین   در

 رفت.

 

 

 

 

 2به سطح  1از سطح  �🔷🔹�

—------------------------ 

 یایجاد نمودیم. در مثال مورد ۱شویم، مدلمان را در سطح  یاتبا جزئ2در سطح   یقبل از اینکه وارد مدلساز

 .یمنمای یمدلساز یاتیمدل را در سطح عمل یخواهیمفرایند استخدام م

 .یکنیمم یبررس یدر قدم اول جریان را کامال سازمان ✔

 به بهبود فرایند کمک نماید. یتواندموتور فرایند م یزکه چه چ یکنیمم یدر قدم دوم بررس ✔

 یتضادهای یدارا یاغلب از لحاظ معنای۱فرایند در سطح   یبخش قبل به این نکته اشاره کردیم که مدلها در

 یاستراتژ»است که این  ی. کامال عادیساختممکن م یرمدل را غ یممستق یامر ساده ساز ینهستند که هم

 ماید. متمایز ن یاتیفرایند را از دید عمل« محدوده

. برخالف آن یکندم ییرتغ یتنها در موارد کم۱که یک مدل فرایند در سطح   یمفرض کن یتوانیمم همچنین

 . یمحساب کن ییراتتغ یبرو یبایستم2در سطح  

خود نباید از  یموافق در مورد این موضوع این است که مدلها در این سطح در ساختار پایها یاز بحثها یکی

 ت داشته باشند.تفاو یفن یلحاظ اجرا
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 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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 1فرايند استخدام در سطح 

 

 .یمگسترش ده 2به سطح ۱وجود ندارد و بهتر است که مدل را از سطح   یدر عمل اغلب گزینه بهتر�🔴�

باره و نباید این طور قلمداد شود که دو یستن یزن یمطلوب به نظر نرسد اما کار اشتباه یلیاین کار شاید خ  ✔

 . یشوددارد انجام م یکار

لذا نباید این  یکند،م یداپ ییرتغ یکم یلیموارد خ۱همان طور که قبال اشاره شد، مدل فرایند در سطح   ✔

 است. ییک کار اضاف 2به سطح  ۱طور فکر کرد که حرکت از سطح  

کار است که در جریان فرایند  یوجود دارد، سلسله مراتب اصل۱ما در سطح   یکه در مثال مورد یمشکل ✔

 توانندیم یاما تعداد زیاد یشود،اعالم م یشغل یتتنها یک موقع یشود،که فرایند اجرا م یرخ دهد. زمان یتواندم

 د. یرباید صورت گ یزن یبررس یآن درخواست دهند و لذا تعداد زیاد یبرا

 ارا بدست خواهد آورد. مشکل دیگر این است که م یشغل یتو موقع یشوددر انتها فقط یک نفر انتخاب م

 .یشناسیمدرخواست کننده ها را اصال نم

یک  به عنوان یاتییک سطح عمل یبرا یتوانداین دو علت این مسئله هستند که چرا درخواست کننده نم  ✔

 در طول همان مجموعه مانند دیگر شرکت کنندگان نشان داده شود. یرمس
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که  ستیاین طور ن یقتباشد. در حق یقباید دق یاتیدر محدوده عمل یزن یو منابع انسان یواحد فن ینارتباط ب

باط . در اینجا یک ارتیردصورت گ یدرخواست کننده ها بدون ارتباط با واحد فن یو بررس یشغل یتاعالن موقع

و عدم  اتالفات یشتراست که ب یزیچ نارتباط هما ینهم یقاً. و دقیافتدهر دو قسمت اتفاق م ینتنگاتنگ ب

 یشرکت کنندگان را درمجموع خودشان مدلساز یاز اینرو بهتر است که فرایندها. یکندتفاهم را ایجاد م

 بهتر مشخص شوند.  یسازمان یتا قسمتها یمنمای

که به او مربوط هستند را  اطالعات هر شرکت کننده یدر این روش برا یتوانیمدیگر این است که ما م بحث

 یلهامد یچیدگیدیگر شرکت کنندگان که باعث افزایش پ یدرون یو او را با جریانها یمقرار ده یارشدر اخت

 .یمنکن یردرگ یشود،فرایند م

 

 

و  یممجزا ترس یدرمجموعه ها یرهامس یزمان یکنیم،فرایند استخدام را مشاهده م یرزدر شکل �📌📌�

گان را دمشارکت کنن ینبه یک تبادل اطالعات ب یازن یتهااز فعال یکه در آن تعداد یگیرندموردتوجه قرار م

 داشته باشند. 

که  یاعالم گردید. سه خط یشغل یتکه یک موقع یدهدواکنش نشان م یگنالدرخواست کننده به س اکنون

یک مورد چندگانه توسط مشارکت کننده  یمشخص است به معن یندرمجموع درخواست کننده در قسمت پای

 یرخب دادنه تنها یک درخواست کننده بلکه چندین درخواست کننده داریم. بنابراین تحت رخ یاست یعن

 کردیم. یرا مدلساز ANDیک دروازه  « دریافت درخواست»

 

که  یبلکه هر درخواست یماندنه تنها منتظر درخواست م یکه بخش منابع انسان یدهیمنشان م یلهبا این وس 

که  یدهیمنشان م یلهکردیم. با این وس یرا مدلسازAND . یک دروازه  گیردیقرار م یموردبررس یشودوارد م

رار ق یموردبررس یشودم اردکه و یبلکه هر درخواست یماندنه تنها منتظر درخواست م یبخش منابع انسان

 .یگیردم
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 2شروع به سمت سطح 

 

زیاد و از  یارفرایند بس یو هم از نظر دیاگرامها یمطالب هم از نظر محتوای یلبه دل2کامل سطح   یبررس

 کرد. یدکامل آن را در وبسایت زیر مشاهده خواه یحاتخارج است، لذا توض یحوصله این دوره آموزش

faragostar.net/BPMN 

 

 

 

دید، همراه بواز اینکه تا به اینجای کار با ما به پایان رسید.  "دلسازی فرآیندهانحوه م"لسه از دوره یازدهمین ج �🔵�

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

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

 :goo.gl/iNlOE4http//:  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

 http://goo.gl/lRJqnQ :01جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی
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