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 BPMN –در سطح دوم از چهارچوب کاموندا درباره فرآیندهای مشارکت کننده  قصد داریم جلسهاین   در

 صحبت کنیم. در ادامه با ما همراه باشید....

 

 

 

 

 مشارکت کنندگان یندهایفرا�🔷🔹�

—------------------------- 

 

 . اما این سوالیگیردفرایند صورت م یزورداده شد توسط آنال یحهمان طور که قبال توض2در سطح   مدلسازی

اغلب از خود مشارکت  یآورد؟را بدست م یاجرای یفرایندها یاتفرایند از کجا جزئ یزورکه آنال یشودمطرح م

 . یکنندکه در فرایند کار م یکنندگان فرایند یا افراد

صاحبه یک م یبرا یما از فالکو به عنوان نماینده مدیریت یک بخش فن «یشغل یتاعالن موقع» یمثال مورد در

 .یکنیماستفاده م

 

 :یدهدم یحفالکو روند کار را بهصورت زیر توض

بر . سپس صیدهمرا در جریان قرار م یدهم، واحد منابع انسان یصرا تشخ یانسان یرویبه یک ن یازن وقتیکه»

وقتها  ی. بعضیردقرار گ یارمرود در اخت یآگه یقبل از اینکه برا یشغل یتتا اینکه شرح این موقع یکنمم

د که واح یآیدم یشوقتها هم پ ی. بعضیشودفرستاده م یآگه یاین صورت برا یرالزم دارد و در غ یاصالحات

 یتهایالفع یاز شغل را ارائه دهد. بعد برا یدر مورد وظایف و انتظارات دارد تا بتواند شرح یسواالت ینابع انسانم

 «در خدمت خواهم بود. یبعد

 

 

« 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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 ندیم،یبرا م یو مجموعه مربوط به کارشناس بخش منابع انسان یکنیمم یکه فرایند فالکو را مدلساز یزمان

 .یرسدشکل به نظر م ینمدل مانند ا

 

 

 "یبخش فن یساز دید رئ یشغل یتاعالن موقع"

 

 

 

از نظر ما هم  یالزم است ولBPMN 2.0  یقیحق یتاین نوع نمایش از دید موقع

 است. غیرضروری ناکارآمد و هم

 

 :ییادآور �🔴�

که بعد از یک  یانیدر یک رخداد م یماًمستق یکه چندین جریان توال یستمجاز نBPMN 2.0 در طرح   

ر که برداشته شود. در حال حاض یکنیماست و تالش م یاضاف یتدروازه است جریان یابند. به نظر ما این ممنوع

صد در صد درست  یفرایند را از لحاظ معنای یدتا بتوان یدرا انتخاب کن�👆�باید یک نمایش مانند شکل  باال 

 یدکن یمدلساز
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 ن،یکرد. این نوع نمایش را از کریست یماز دید کارشناس مربوطه صحبت خواه یشغل یتحال در مورد موقع✔

 :یکنیمدریافت م ی،کارشناس بخش منابع انسان

 از شغل را آماده یبا توجه به اطالعات موجود یک شرح یکنم،را دریافت م یشغل یتخبر یک موقع وقتیکه»

دوباره سوال کنم. این شرح  یآن را از واحد فن تیبایسوجود دارد که م ینامفهوم یزهایاوقات چ ی. بعضیکنمم

ن آ یاوقات هم واحد فن یتا کار آن تمام شود. گاه یکنمو صبر م یدهمقرار م یاردر اخت یرا جهت بررس یشغل

 یارمجدد در اخت یبررس یو برا یکنم. سپس آن را دوباره اصالح میدهدو جهت رفع نقص ارجاع م یرا بررس

 .ینمایمشد، آن را منتشر م یدآن تمام و تای یار بررسکه ک ی. وقتیدهمقرار م

 

 

 .یکنیدشکل مشاهده م ینمربوطه را در ا یندمدل فرآ

 

کردیم و  یرا مدلساز یشغل یآگه یاتیعمل یاتکردیم؟ از یک طرف جزئ یدادســت پ چیزی چه به حال❓

 .یستندن یچیدهاز طرف دیگر بهطور همزمان دو مدل فرایند ایجاد کردیم که پ

 داشته باشد تا بتواندBPMNدر   یخوب یناظر این مدلها باید اطالعات پایها طبیعتاً

 آن را متوجه شود. او باید: مفهوم

 .یانیم یاصول رخدادها را درک کند، به ویژه رخدادها ��

 رخداد محور و داده محور را متوجه شود. یدروازهها ینتفاوت ب ��

 را درک کند. یوالو جریان ت یجریان خبر ینتفاوت ب ��
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 یفرایند در یک نرم افزار صحبت یماگر ما درباره ترس یاست، حت یشترب۱از سطح  2انتظارات از ناظر سطح  �� 

 .یاوریمن یانبه م

 یتواندکه م یباشدفرایند م یزوراین سطح، خود آنال یداد که گروه هدف اول برا یمدر ادامه نشان خواه ✔

استفاده  IT  یها یستمدر س یساز یادهپ یو به عنوان نقطه شروع برا یجزئ یزهایآنال یفرایند را برا یمدلها

 کند.

نداشته باشد و مدل  یمشکل یمباید درک این مفاه یباشد،م یاز الزامات اساس BPMNکه دانش   یازآنجای ✔

داده شده را خودش ایجاد نماید. گروه هدف دوم مشارکت کنندگان فرایند هستند که کارشان در مدل نشان 

 است.

 

 یاین نقش را داشتند. مشارکت کنندگان فرایند مانند مشاور برا ینما فالکو و کرست یدر مثال مورد�📌�

جه آنها هم باید حداقل این مدلها را متو یآید،م یشکه بحث بهبود فرایند به پ یفرایند هستند. زمان یزورهایآنال

 شوند.

روزمره شان موردتوجه قرار دهند تا  یتهایها را در فعالBPDاین حالت رخ دهد که آنها  یتواندم یزدر ادامه ن 

 «یست؟چ یقدم بعد»،« چطور باید کار کنم؟»بهتر با کار منطبق شوند: 

 مشارکت کنندگان فرایند این مدلها را قبول خواهند کرد؟ آیا که است این مهم سوال ❓

 

 

 د:توجه شو یزجوابگو باشد. در اینجا باید به دو چ میتواند حالت این که است داده نشان ما به تجربه✅✅

کل فرایند را موردتوجه قرار  یچیدگیو پ یبینندتنها مجموعه خودشان را م یتمشارکت کنندگان در واقع��

 است. یازفرایند مناسب و از طرف دیگر یک ابزار هوشمند مورد ن ی. لذا از یک طرف مدلسازیدهندنم

https://telegram.me/bpmacademy


 

 BPMS Telegram.me/BPMAcademyو  BPMکانال تلگرامی آکادمی تخصصی 

 

 

6 

 

وجود داشته  یبدست آورده اند و اگر نکات نامفهومBPMNرا درباره   یهای یکنندگان راهنمای مشارکت ��

. یدفرایند مراقب باش یزورها شما باید به عنوان آنال ی. در مورد این راهنماییباشندرا دارا م یباشند، اطالعات کل

 .یرندگ رارق یاردر اخت یزتوسط ابزارها ن یتوانندضمن این که اطالعات م

 

و هر دو مجموعه ها را باز و در یک  یمکن یرا به صورت کامل بررس یشغل یتاعالن موقع یتوانیمم یعتاًطب

 (�👇👇�یر. )شکل زیمنشان ده یدیاگرام همکار

 

 

 یبه عنوان دیاگرام همکار یشغل یتاعالن موقع

 

و  یآیدتر به نظر م یچیدهکه مجموعه ها جداگانه بودند پ ینسبت به موقعBPDاما واضح است که این    ️✔

 یزورآنال یدر اصل تنها برا ی. این نمودار همکاریشودلذا توسط فرایند مشارکت کنندگان پذیرفته و استفاده نم

 را دارد مهم است.BPMN  یفرایند که توانای

پنهان  یرا در یک دیاگرام هم آوای ییک دیاگرام همکار یچیدگیاین امکان را داریم که پ BPMN 2.0  در

 (�👇👇�یر)شکل ز یمنمای
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 یبه عنوان نمودار هم آوای یشغل یتاعالن موقع

 

 یراو ب یشودفشرده تر نشان داده م بسیار کنندگان مشارکت ارتباط که است این کار این مزیت ✅✅✅

 .یکندخود فراهم م یشترجهت انطباق ب یتفرایند یک موقع یزورآنال

در این نمایش نشان داده  یکنند،نم یبانیکه از ارتباطات پشت یداخل یآن این است که قدمها یباما ع��

را انجام  یشغل یتاعالن موقع یتفعال یکه کارشناس بخش منابع انسان یستمثال مشخص ن ی. برایشوندنم

 . یدهدم

 یاست ول ینمودار همکار ییک مکمل مناسب برا2سطح   یاز نظر ما برا یاز این رو نمودار هم آوای ✔

 یم.کم از آن استفاده نمای یاردر عمل بس یتوانیمم

 

 

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

 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

 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 -ملیاتیمدل های فرآیند ع

 http://goo.gl/lRJqnQ :11جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/Z63fhc :11جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی
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