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 . یمآن پرداخت یرامونپ یو نکات BPMN-سطح اول چهارچوب کاموندا یدوره به معرف یندر جلسه اول از ا��

ا ما . بیمقرار ده یسطح را مورد بررس ینا  یشترب یاتجزئ ی،مثال کاربرد یک یط یمجلسه قصد دار ینا در

  ...یدهمراه باش

 

 

 

 

 استخدادم یندفرآ یمثال مورد �🔷🔹�

—------------------------- 

 

 به دنبال بهبود روند استخدام در اداره هست. . او فرایند استخدام یبخش منابع انسان یسبه عنوان ری رابرت

 :یکندم یفاین طور توص را

این  ی. اما به جایدهدبه ما اطالع م یلاین را از طریق ایم یخواهد،م یشغل یتیک موقع یکه واحد فن وقتی

 ...«و  توقعات ینرا وارد کند و همچن یشغل یتاین موقع یفکار باید یک فایل اکسل درست کند و در آن توص

 . یمجریان کار را بدان یخواهیم. زیرا ما میکنیمرابرت را قطع م یاینجا ما صحبتها در

و باید سپس نگاه کنم که این نامه را به چه  یکندرا اعالم مدرخواست خود  یلکه او اینطور، از طریق ایم بله»

 در حال یدارد که چه کس یارجاع دهم. البته این بستگ یکس

 .«یدهمکه بغل دست من نشسته ارجاع م یاست. اغلب این کار را به کس یکارب حاضر

ا فرایند ر یرین قدم هاکه مهمت یمده یحو به او توض یمباید دوباره صحبت رابرت را قطع کن یزاینجا ن در

 نماید. یچشم پوش یاتدهد و از جزئ یحتوض

« 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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 مرتبط یو منتظر درخواست ها یکنیمم یشغل یتبله خوب این کار ساده است، درواقع ما یک اعالن موقع »

مام ت ی. در اصل کار ما زمانیکنیممطلوب را انتخاب و استخدام م یو کاندیدا ی. سپس آنها را بررسیمانیمم

 را روشن ساخت؟ یاتیشما جزئ یموردنظر قرارداد را امضا کند. اما آیا این روند برا یکه کاندیدا یشودم

 

 هستند: یکاف یرز یندفرآ یاطالعات موجود برا �👆👆�با توجه به مثال فوق  �🔴�

 .یگردداعالم م یشغل یتیک موقع یواحد فن یازبه علت ن��

 .یگیردو استخدام صورت م یسپس بررس یفرستند،ان را ماعالم و افراد درخواست خودش یتاین موقع��

 یم.ا یدهبه هدف رس یشودکه قرارداد منعقد م یاستخدام شود و زمان یفرایند هدف این است که یک شخص��

 

. فقط در مورد یسازیمسریعاً متوجه فرایند شود را م یزرا که در آن رابرت ن�👇� یربر این اساس مدل ز ��

 ریمخصوصاً در مس یزرا ن ی. رخداد پایانیدهیمم یحتوض یکم یشودکه باعث ایجاد فرایند م یرخداد شرط

که فرایند از  یمنشان ده یزن ریبه صورت بص BPMقرارداده ایم تا بر اساس قاعده   یمربوط به واحد فن

 .ییابدشروع و اتمام م یمشتر

 

 

 1استخدام در سطح  یندفرآ
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 . یایددر این مدل به نظرتان ب یمعنای یباید یک ناپایدار یشناسدم را BPMNکه   یبه عنوان کس��

درخواست  دریافت» یتکه یک نشانه توسط فرایند در جریان است، یک مشکل بزرگ با فعال یماگر فرض کن ✔

داشت. اگر تنها یک درخواست  یم)جمع( از طرف دیگر خواه« درخواستها یبررس»)مفرد( از یک طرف و « ها

هم از  و ی. این مورد هم از لحاظ محتواییمکن یچندین درخواست را بررس یتوانیمه باشد، دیگر نمدریافت شد

 ناپایدار است. یلحاظ معنای

 

 . زیرا این طور بهیشودو آن را جمع ببندیم باز هم مشکل حل نم یمبده ییررا تغ« دریافت درخواست»اگر  ✔

ه ک یفرستدما م یکه انگار یک درخواست کننده داریم که چندین بار درخواست خود را برا یدنظر خواهد رس

 معنادار نخواهد بود. یعتاًاین هم طب

 

 کرد؟ کار چه باید حال ❓

اینکه مدل را به صورت  یاین مدل وجود ندارد یا حداقل برا یبرا ساختاری لحاظ از درست فرم و مدل یک ✅

 .یستن یاین کار شدن یمساده و قابل فهم نشان ده

نداده  یصزیرا او اصال مشکل را تشخ یز،چ یچخواهد گفت؟ احتماالً ه یزینسبت به مشکل ما چه چ رابرت

. شودیروشن است و منطق و اصل جریان کار فرایند را در یک نگاه متوجه م یتهافعال یناو ارتباط ب یاست. برا

 .یکنیمم یپوش شمچ یمعنای یبرآورده شده است و لذا از ناپایدار۱در اینجا هدف از سطح  

 

 دارد.  یزاین نحوه نمایش یک ایراد دیگر ن�� 

نها و ت یگیردصورت م یزن یدرخواست ها توسط کارمند بخش فن یکه بررس یستدر این مدل مشخص ن ✔

د ما به عنوان نقطه ضعف در فراین یزاست که رابرت ن ینکته ا. و این یشودانجام نم یتوسط بخش منابع انسان

 یاتکه فرایند را با جزئ یستزیرا قرار ن یکنیم،م یچشم پوش۱در سطح  یزآن را حدس زد. اما از این نقص ن

شارکت از یک م یشکه در آن ب یکنیمم یرا مدلساز ییا زیر فرایند یتکه یک فعال ی. زمانیمکن یتمام بررس

 .انجام آن مسئول است یکه برا یدهیمم یصتخص یریرا به مس یتکننده حضور دارد، این فعال
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در این جلسه در قالب مثالی عملی با مفاهیم به پایان رسید،  "نحوه مدلسازی فرآیندها"جلسه از دوره دومین  �🔵�

 ی کار با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.از اینکه تا به اینجادر چهارچوب کاموندا آشنا شدید.  1سطح 

 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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