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از یک نرم افزار برای خودکارسازی فرآیند استفاده کنیم  آماده شده ایم تادر این مرحله از مدلسازی فرآیندها 

  .را اجرایی با یک ابزار جلو ببریم  process automationیا 

 

 

 

 

 یندفرا یخودکارساز یآماده ساز �🔷🔹�

—------------------------- 

. درواقع یستبهترین آن ن یجزء چهارچوب ما است ول2سطح   یتفرایند یک فعال یاجرا یسازمان توصیف

ان قبل نش ی. در بخش هایمآن برس یکیو به سطح تکن یمحرکت کن یاز سطح مدل فرایند فن یخواهیمم

 یگردد،م فسیرت یمتوسط یک موتور فرایند جهت اجرا به طور مستق یکیکه چطور یک مدل فرایند تکن یمداد

. این ودیشم یب( ترکیو یکپارچگ ی)رهبر یبا خدمت ارکستر یانسان یرویمدیریت جریان کار ن یکهبه طور

 است. BPMاز   IT  یمورد ایده اصل

 

 .یکنیمتمرکز م 3به سطح   2سطح  حرکت از یما برو

« 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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 C#و   JAVAمانند  یعموم ینویس برنامه زبان یک در فرایند منطق از استفاده جایگزین گزینه یک ✅✅

 استفاده شود. یاست، بدون اینکه از موتور فرایند خاص

 

 یندفرا یخودکارساز یآماده ساز ❇

 یندموتور فرا یکتوسط  یبانیمفهوم پشت ❇❇

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

 

شده هرکدام از مشارکت  یمدلساز یبا استفاده از فرایندها یتوانمناسب از فرایند را م یفن یبانیپشت ✔

 قرارداد.  یکنندگان مورد بحث و مستندساز

ه چه ک یدهیمم یحو توض یگیریمضمن اینکه ما مشارکت کنندگان را به عنوان کاربران نرم افزار در نظر م ✔

 از یک فرایند خودکار شده متصور باشد.  یتواندرا م یکردعمل

خبر  و یپردازندکه کاربران با آن به تعامل م یشودموتور فرایند در این حالت خودش یک مشارکت کننده م ✔

 .یکنندتبادل م

 

 :یدهدم یحرا این طور توض یشغل یتموقع یبانی،پشت یبخش فن یسفالکو به عنوان ری��

 تواندیم یتکه شرح موقع زمانی .یکنمرا در پرتالمان درقالب یک فرم وارد و آن را ارسال م یخال یتیک موقع »

به طوریکه شرح کار  یدهم،کنم. من کارها را انجام م مشاهده گردد، مایل هستم آن را در پرتال خودم یبررس

 یتا موفقب ی. اگر این فرایند انتشار آگهیگردانمانتشار برم یاصالح یا برا یو سپس آن را یا برا ینویسمرا م

انجام شده  یتبا موفق یزدریافت کنم که همه چ یلیک خبر کوتاه از طریق ایم یخواهمانجام شده باشد، م

 « است.
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 در اینجا دو تفاوت عمده وجود دارند: �🔴�

ر پرتال د یکار یفهوظ یا همان یتبهتر است به عنوان فعال یواحد منابع انسان یواکنش نسبت به تقاضا 1⃣

 .یردو تلفن صورت گ یلمانند ایم یسنت یاز طریق کانالها یشهنمایان نشود بلکه مانند هم

 نشده است. ینیب یشتا به اینجا پ یشغل یآگه یزآم یتبعد از اعالن موفق یدخبر تای 2⃣

 

 :یدهیمو آن را گسترش م یگیریممدل فرایند ساخته شده را در نظر م حال

 .یکنیمم یمتقس« دیگر»و « پرتال» یرمدل را در هر دو مسما این  ✔

 یصتخص یررا به این مس یردکه در پرتال باید انجام گ یتهاییفعال یما تمام ✔

 که در یکنندم یرا معرف یجدید یوظایف انسان ی،خبر ی. در اینجا رخدادهامیدهیم

ار پردازش که کاربر ک یدهندخارج شونده نشان م یخبر یبا جریانها یتها. فعالیشوندنشان داده م یتهافعال لیست

متفاوت  یتواندم یتفعال یجهکه نت یشودرا به اتمام رسانده است. با استفاده از دروازه مشخص م یانسان یفهوظ

 .(یشغل یتکردن موقع یآگه»یا « ایجاد اصالحات»)باشد 

 محسوب یکار یفهاست که وظ «یشغل یتخبر دادن موقع» یتفعال« پرتال،» یردر مس یتفعال یناول ✔

ین امکان . اما ایستن یشده باشد، زیرا بر اساس رخداد خبر یصکه به کاربر توسط موتور فرایند تخص یشودنم

 از فرایند را تجربه کند. یبار اول یک طبقه بند یکه کاربر با فرایند مواجه شود و برا یگذاردم یاررا در اخت

هستند  که در پرتال حاضر یافتداتفاق م یارائه نماید که اغلب از طریق فرمهای موتور فرایند باید امکان مرتبط را

 شوند. یلتکم یتوانندیا هر زمان م

 یصتخص« دیگر» یرو واکنش نسبت به آن به مس یواحد منابع انسان یتقاضا ✔

 مانند تلفن یسنت یبلکه از طریق کانالها یافتدزیرا از طریق پرتال اتفاق نم مییابد،

تعلق دارد. این خبر  یربه این مس یزن یشودم یجهنت یکه از اعالن آگه یخبر ین. همچنیدهدم یرو یلایم و

 .در پرتال ینه به عنوان یک یادآور یرسد،م یلاما به کاربر توسط ایم یشود،توسط موتور فرایند ارسال م
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عنوان دیگر مشارکت کننده  که موتور فرایند به یجای یکنید،مشاهده م یراین کار را در شکل ز یجهنت ��

 که مجموعه آن بسته است. ینمایش داده شده است، درحال

 

 

 یشغل یتاعالن موقع یبرا یمدیریت در بخش فن IT  یبانیپشت

 

 باید این موارد فراهم شود: یبه عنوان کارشناس بخش منابع انسان ینکرست یبرا��

غل را . در آنجا این شیباشدم یدر پرتال منابع انسان یتهافعال یستدر ل یمانند یک ورود یشغل یتموقع خبر»

را به اتمام برسانند. اگر الزم باشد که آن  یتکه این فعال یکنمارسال م یبه واحد فن یبررس یشرح و آن را برا

، شده باشد یدتای یبود. اگر اعالن آگه واهدمن خ یستدر ل یکار یفهرا اصالح نمایم، این کار مانند یک وظ

و  یینرا تع ی. حال در پرتال، کانال مطلوب جهت اعالن آگهیکنمرا دریافت م «یاعالن آگه» یتفعال ییادآور

ریافت د یلانجام شده باشد، مایل هستم که یک خبر از طریق ایم یت. اگر این فرایند با موفقیدهمآن را انجام م

 انجام گردید. یبه خوب یزکنم که همه چ

 

با  یول یآیدبدست م یران داده شده یک مدل فرایند مانند شکل زقواعد نش یریاز طریق به کارگ

 یک تفاوت:

وض است. در ع یکردهزیرا قبال فالکو از آن مراقبت م یافتد،در اینجا فرایند دیگر توسط کاربر اتفاق نم✔

 که در رخداد آغازین مانند یدهددر پرتال واکنش نشان م یتهایشفعال یستجدید در ل یبه ورود ینکرست

 است. یصقابل تشخ« خبر»
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 یکارشناس در بخش منابع انسان IT  یبانیپشت

 

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

 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

 

 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

 p://goo.gl/epj4Nphtt:  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

https://telegram.me/bpmacademy
http://goo.gl/RbgCPM
http://goo.gl/RbgCPM
http://goo.gl/iNlOE4
http://goo.gl/epj4Np
http://goo.gl/vcz51I
http://goo.gl/TtM9wj
http://goo.gl/364xc6
http://goo.gl/9GMExP
http://goo.gl/kMnCKA
http://goo.gl/sSxc3c


 

 BPMS Telegram.me/BPMAcademyو  BPMکانال تلگرامی آکادمی تخصصی 

 

 

7 

 

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

 oo.gl/Z63fhchttp://g :11جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/giHNxd :21جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی
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