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 BPMN-چهارچوب کامونداو نحوه استفاده از آن در سطح یک از  MNBPان ببرد زرقبل درباره کالسات ج در

اکنون وقت آن است که فرآیندهای  کردید. و به وسیله آن فرآیندهای خود را در این سطح مدل آشنا شدید

 اد.آن را به شما اموزش خواهیم د که در طی این جلسه قرار دهید لخود را دراین سطح مورد آنالیز و تحلی

 

 

 

 

 1سطح  یندفرا یزآنال�🔷🔹�

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

 :یمکار را انجام ده2  یتوانیمفرایند استخدام م یبهبود و مستندساز یناز اول بعد

 .یمکن یرا مدلساز 2فرایند در سطح  IST  یتتا وضع یشویمم یاتیا اینکه وارد جزئ��

 .یکنیمانجام دادیم کفایت م 1که در سطح  یاینکه به مستندساز یا��

  یداردهاکه استان یمچه منظور مدل را ایجاد کرده ایم. اگر دنبال این هست یدارد که برا یاین مورد به این بستگ 

ISO تیبایسم یم،قرار ده یارروزانه آنها در اخت یو یا مدل مشارکت کنندگان فرایند را جهت اجرا یمرا اخذ کن 

 .یمنشان ده یشتریب یاتآن را با جزئ

 

 . کندیاست و به ایجاد یک پروژه بهبود فکر م یما درباره این است که رابرت از فرایند ناراض یمثال مورد�📌� 

وارد  یتوانیمم یاوریم،را به خاطر ب BPMNکرده است. اگر چرخه جریان  یمو ترس ینقاط ضعف را شناسای او

 .یمجهت بهبود آن ارائه ده یو ایدههای یمکن یشویم تا علل این نقاط ضعف بررس یزمرحله آنال

 �👇👇�یرز شکل

« BPMSو  BPMآکادمی تخصصی »میتوانید در کانال تلگرامی )اگر مطالب جلسات قبلی را دریافت نکردید 

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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 کامونداBPMفرایند در چرخه جریان   یزآنال

 

 

 سودمند باشد.  یارسب IST یتوضع ییک مستندساز یتواندم یزاین آنال یبرا�🔴� 

والً در است، که معم یفضع یارو منفعت در این رویه بس تالش یننسبت ب یم،صادق باش یماگر واقعاً بخواه اما

صورت 1معموالً با استفاده از مدل سطح   یزدر فاز آنال ی. مطالعات علت یابیکنیمم یعمل از آن چشم پوش

 .یگیردم

 

 «یرسد؟چگونه به نظر م ییاب علت مطالعه» یک❓

ند و فرای ینه تنها مدیر فرایند بلکه مشتر . در این فازیافتدم اتفاق «دادن گوش» فاز در موارد اکثر در ✅

 حضور دارند.  یزمشارکت کنندگان فرایند ن یعتاطب

دارد. اما اغلب یک تا دو  یفرایند بستگ یچیدگیپ یزانبه م یشهدر این فاز هم یازمورد ن یرویه و ابزارها✔

 .یکندنقاط ضعف فرایند کفایت م یبا سه نفر ذکر شده در باال جهت شناسای یکارگاه آموزش
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زیر  . شرکت کنندگان این دوره به شرحیکنیمبرگزار م« فرایند استخدام یزآنال» بن نام  یلذا یک کارگاه آموزش

 هستند:

 مدیر پروژه: رابرت��

 یو به طور همزمان نماینده بخش فن یبخش بازاریاب یس: فالکو، رییمشتر��

 یو استفان، کارشناس در بخش منابع انسان ینکرست مشارکت کنندگان فرایند: مارینا،��

 فرایند: شما! یزورآنال��

 

تا  یکنیمرا به دیوار آویزان م �👇👇�یردادن در مورد اهداف این کارگاه، مدل فرایند شکل ز یحاز توض بعد

 شرکت کنندگان آن را دریابند.

 

 .IT اییستمهمهم، اطالعات و س یفرایند استخدام شامل رویدادها

 

 .یمنقاط ضعف کن یزوجود دارد تا شرکت کنندگان را وارد بحث آنال یمتفاوت یحال روشها ✔

که آن را  یخواهیمو از شرکت کنندگان م یشماریمسپس ساده ترین راه را انتخاب و علل ضعف را برم ✔

 کنند.  یحو تصح یلتکم

 :یکنیمم تخته آویزان یو رو ینویسیمکارت ها م یاین نتایج را برو ✔
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 .یکشدزیاد طول م یارفرایند بس ��

 و زحمت بر است. یفرایند طوالن ��

 .یستفرایند شفاف ن ��

 

 . یکندرابرت از سخت بودن کار شکایت م یکهدرحال یشود،م یانتوسط فالکو ب یطوالن یکلزمان س

ر قدم از ه یشرفتپ یزاناینکه عملکرد فرایند و م یکه برا یکنندم یدادست پ یجهسرانجام هر دو به این نت ✔

 در کارها الزم است. یتکارها را بتوان بهتر دریافت کرد، شفاف

ل از این دالی ی. بعضیشوندکه در اینجا مهم هستند و خود علت همان دالیل هم مشخص م یرفته دالیل رفته

. دیگر دالیل دیشونیک کارت دیگر نمایش داده م ربط داشته باشند که با یتبه یک زیر فرایند یا فعال یتوانندم

 با فرایند ارتباط دارند.

 

د. از انجام شون یبه صورت دست یبایستاز کارها م یکه تعداد زیاد یشوددر بحثها فوراً این توافق حاصل م ✔

 . یمرا ارائه ده یاین رو احتماالً یک راه حل فن

خص اغلب نامفهوم، نامش یشوداطالع داده م یه از طرف واحد فنک یشغل یتبر اینکه موقع یانتقاد رابرت مبن ✔

 . یشودبا اشتباه همراه است، توسط فالکو پذیرفته نم یو یا حت

واحد  نیکامل از کار ب یحو یک توض یستاعتراف نکند که اغلب این انتقال خبر کامال واضح ن یتوانداو نم ✔

ارتباط  ودیراین کار به کار م یکه برا ی. این کار احتماالً به نرم افزار اکسلیافتداتفاق م یو منابع انسان یفن

که  یست.  اصال مشخص نیابزار کمک یچه ونو بد یناکاف یحاتفاجعه هستند. توض یزهاییچ ینهمچ» دارد: 

 «هستند. یاریکدام یک از اطالعات واجب و کدام یک اخت

 

ر تا انجام دادن هد یتیک فعال یصتخص یناست که ب یکارین بزما یشودکه مطرح م یموضوع مهم دیگر�� 

 . یرودم
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بدون اینکه  یکنند،را مقصر اعالم م یدر اینجا هم رابرت و هم فالکو دسترس بودن و زمان واکنش دیگر ✔

 ثابت کنند. یبتوانند آن را از لحاظ آمار

ارد عمل و یانجیبگذارد یک م یمنف یرزمان فرایند تاث یبرو یتوانداز عدم تفاهم که م یزپره یدر اینجا برا  ✔

 داد. یصو تخص یینبه صورت واضح تع یتواننم یقاًشود، هرچند که این کار را دق

، گردید یفرایند که شناسای ینشان داده شده است. از سه نقطه ضعف اصل �👇👇�یردر شکل ز یرهاین زنج

 روند: یشبه پ میبایست چهار سنگ بنا را مشخص کردیم که در قالب یک پروژه بهبود

 کنند. یداکاهش پ یبایستم یدست یکارها ��

 به حداقل برسند. یبایستم یاصالح یحلقه ها ��

 باشد. یدر هر زمان قابل بررس یبایستهر فرایند م یواقع یتوضع ��

 داده شود. یصمشخص و درست تخص یبایستر مزمان دریافت تا انجام دادن کا ��

 

 

 نشان دادن ضعف فرایند و علل آنها یاتفاقات برا یرهزنج
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راه حل مربوط  یشهنهفته است. هرچند که در عمل هم ITاحتماالً تا اینجا حدس زده اید که حل مسئله در  

به  ازیئله مربوط به فرایند نحل مس یبرا یشهکه هم یمکن یشنهادپ یخواهیمنم یز. ما نیستبه این قسمت ن

 یک نرم افزار داریم. 

ما  یگسترش داده شده است و از اینرو جواب این مثال مورد ITبهبود فرایند از طریق   یبرا BPMNاما   ✔

 در آن نهفته است. یزن

 یرا طراح SOLLو یک فرایند بهبود یافته  یشویمم« مفهوم فرایند»اکنون وارد فاز  BPMدر چرخه   ✔

 شویم.�👇👇� 2. اکنون وقت این است که وارد مباحث سطح  کنیمیم

 

 فرایند استخدام در دو سطح

 

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

 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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فتمهپایان جلسه   
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