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 ما همراه باشید..... اب چوب کاموندا میپردازیم.رجلسه قبل به بررسی سطح سوم از چهاادامه ر د

 

 

 

 

 انتظارات یگرد�🔷🔹�

—--------------------------- 

را انجام دهد؟  یکیتمام الزامات تکن یتواندنشان داده شده، م یهاBPDموتور فرایند ما تنها با استفاده از  آیا

که  یمثال در ارتباط با نشان های یداده شوند. برا یحهستند که باید توض یبا احتمال کم. موضوعات مختلف

 یآن. در اینجا با انتظارات سنت یو آگه یشغل یتدر یک خبر موقع یقباید نمایش داده شوند یا اطالعات دق

ه با آنها ک یشامل منطق فرایند، زمان یماًسر و کار داریم. این انتظارات مستق یافتندکه در هر نرم افزار اتفاق م

نشوند و در  یمستندساز  BPMNدر  یماًاین انتظارات مستق یکنیمم یشنهاد. لذا پیشوددر ارتباط هستند نم

 یفرایند، نقطه شروع جهت مستندساز یکهشوند، به طور ینکمناسب به موتور فرایند ل یتعوض به یک موقع

 یبانیشتاز آن پBPMN که ابزار   یشودبرقرار م یتنها زمان ینکیارتباط و ل ینانتظارات را نشان دهد. این چن

 یته بندآیند را دس مید به وجو یکیفرایند تکن یریرا که در پروژه ها با به کارگ یانتظارات یرشکل ز در.نماید

 کردیم

« 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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 یکیژفرایند تکن یریبه کارگ یانتظارات برا

 یجدولها کالسیک، یدیاگرامها یکی،گراف یاغلب از طرحها یزخودمان ن یدر پروژه هاBPMNدر کنار  

 یهآگ»مثال  در .یمنمای یتا این انتظارات را مستندساز یکنیماستفاده م یعموم یو متنها یریگ یمتصم

مدل فرایند را در شکل  یآنها به اجزا یصبه همراه تخص یدیهتای یالگو و نامه ها یطرحها «ی،شغل یتموقع

 .یکنیدمشاهده م یرز
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 یشغل یتموقع یآگه یبرا یلطرح الگوها و ایم

 

کنندگان بدست آورد.  شرکت راهنما را که باید در الگوها ارائه شوند را از مجموعه یاجزا یتواناوقات م یگاه

اصالح ارسال کند، که در قاعده به یک  ییا آن را برا یدشرح شغل را تای یتواندکه فالکو م یدانیممثال م یبرا

ار دوباره شود، که این ک یینتع ی. در این حالت باید ابتدا کانال اعالن شغلیشوددر الگو منجر م یاریگزینه اخت

 .یشودم تجمن یناز مجموعه مربوط به کرست
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از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه بودید، به پایان رسید.  "دلسازی فرآیندهانحوه م"لسه از دوره ج نزدهمیناپ �🔵�

 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

 

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

 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

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

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

 http://goo.gl/giHNxd :12جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/UPn23L :13جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/4jqopp :41جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی
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