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 از چهارچوب کاموندا میپردازیم. با ما همراه باشید..... سومدر ادامه جلسه قبل به بررسی سطح 

 

 

 

 

 یساز یمرز رسم�🔷🔹�

—---------------------- 

BPMN جریان یک فرایند را به عنوان کنترل جریان شفاف و واضح تعریف  یتوانیمبر این فرض قرار دارد که م

که  یچهارچوب افراد یم،نمای یتر مدلساز یقدق BPMN را درSOLLیک فرایند   یم. هر چه بخواهیمنمای

ن الگو استفاده از ای یم،کن بتاغراق شده صح یمباشند تنگتر است. اگر بخواه یردرگ یتواننددر این فرایند م

 تواندیم یاتهر یک از مشارکت کنندگان فرایند با جزئ یاست که در آن کارها یمعادل یک خط مونتاژ صنعت

با موافقت رو به رو  یشهدر کار وجود ندارد. این رویکرد هم یو کار اضاف یتخالق یچد و هشو ییناز قبل تع

که  یافتداتفاق مBPMدار بودن   یدر مورد معن یبحثهای وقاتا یگاه یاینترنت یو در صفحه ها یشودنم

که افزایش  ندیکنم یخود را مانند یک نوع روانشناس تلقBPM. مخالفان  دارند یایدئولوژیک یتتقریباً ماه

 .یدهندو تحت الشعاع قراردادن جامعه مان را مورد نقد قرار م یتکنولوژ افزون روز

ادآور را ی یدر این ارتباط نکات کاربرد یخواهیمقصد نداریم که به این مباحث بپردازیم، اما م موزش ها آاین  در

 «یدسف یلکه ا»از  یاز یک سر یبایستیم داشتیم، که در آنها شرکتBPM  یاز پروژه ها یلیشویم: در خ

 یکنیمم یمدر زیر فرایند ترس ینرا در فرایند و هم چن ی. لذا بخش هاییکردیمم یفرایند چشم پوش یدر مدلها

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

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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داده شوند. در اینجا علل  یحبه صورت شفاف توض یتوانستندنمSOLLیا مفهوم  ISTکه در قالب یک بهبود  

 وجود دارد: یمثبت و منف

 شودیدر مورد زیر فرایندها که چطور باید انجام شوند یا انجام م یبزرگ یتیک عدم شفاف یفمن یتموقع در ■

 .یمهد ییررا تغ یتاین وضع یخواهیم. اما میستن موجود هنوز یوجود دارد. دانش این کار بنا به دالیل مختلف

 ین کسدر ذه یعتاًکار طب این . دانشیگیردهمانطور که باید باشد انجام م یقاًدق فرایند زیر مثبت، حالت در ■

 اما قبول است. دارد، مطلق یتو لذا ماه یدهداست که دارد آن را انجام م

. یمنمای یرا مستندساز ینامطلوب یانیم یتباید یک وضع یم،کن یفرایند را مدلساز یخواهیمحالت اول اگر م در

ا ب یقبل یهر دو حالت در بخش ها ی. برایکنیمم مستندسازی مطلوب و قاطع را یتدر حالــت دوم یک وضع

 در شکل زیر Adhoc: زیر فرایند یکندساختار مربوطه آشنا شدید، که به ما در اینجا کمک م

 

 

 .یستدر کار ن یشود، اما اجبار یلها تشک یتاز اين فعال یتواندسفر م یآمادگ
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کدام  که یکنندم یینفرایند هستند. آنها تع یزورآنال یبرا« نامه آزاد»مانند یک نوع  Adhoc  یزیر فرایندها

ا انجام شوند ی یببه چه ترت یدهد،م یرو اتفاق اجرا شوند، چند بار این یتواننددر چهارچوب کارش م یتهافعال

 Adhoc. با استفاده از زیر فرایند  یشودکامال به شرکت کننده محول م یر،یا خ یشونداینکه اصال انجام م

که هنوز  یهای ینهبه صورت کامال هدف مند زمSOLLیا مفهوم  ISTدر چهارچوب یک بهبود   یتوانیدم

یک ابزار  Adhocزیرا فرایند   ید،کن یفتر توص یقو فرایند را دق نمایید ینامشخص هستند را از هم مرزبند

 .یکنیماستفاده م BPM یاست که از آن به کرات در پروژه ها یدمف یاربس

باشد. در اینجا به  یکار سخت یتواندم یعتاًطب ید،نمای یرا خودکارساز Adhocیک زیر فرایند   یدبخواه اگر

وند. تصویر ش یتوانندفرایند نم یکه در موتورها ی،مانند مدیریت مورد یشویم،م یو مقررات ینسرعت وارد قوان

مطابقت  UMLدر  « استفاده وقعیتم» یدیاگرام سنت یبا حت Adhocاز موارد یک زیر فرایند  یدر برخ

 یتواندیک کاربر را در نرم افزارش م یکدام عملگرها یشودم یستل یضمن اینکه در آن به راحت یکند،م

که شما  فتدیاین اتفاق ب یتواندآن برقرار باشد. ضمن اینکه م یبرا یمشخص یبفرابخواند، بدون اینکه یک ترت

توسط موتور فرایند نه که  یدکن یدتول «یدلکه سف»فرایندیک  یدر خودکارساز Adhocبا یک زیر فرایند  

 هدایت و نه کنترل شود. یتواندم

 

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

 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 -فرایند استراتژیکمدل های 

 http://goo.gl/TtM9wj:  5جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 o.gl/364xc6http://go:  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 -تیمدل های فرآیند عملیا

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

 http://goo.gl/4jqopp :14جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/WgcS1b :15جلسه  -های فرآیند عملیاتیمدل 

 http://goo.gl/8PIRwC :61جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/XlxNKy :71جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/nO4NTC :18جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/Hv35xi :91جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی
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