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

 

 

 

 

 نمادها درمجموع محدوديت  �🔷🔹�
 

—---------------------- 

 علت. کنیمنمی پیشنهاد نمادها مجموعه از استفاده در محدودیتی 2 سطح هايمدل ایجاد براي

 کدام از که دارد بستگی نیازهایتان و شما سازمان به شدت به مورد این زیرا است ساده بسیار آن

 هک است مهم بسیار فنی فرایند مدل یک براي مثال براي. شود ادهاستف باید 2 سطح در نمادها

 معرفیاي قبل ه بخش در که طورهمان شود، سازيمدل مرتبط جبرانی مسیرهاي با انتقال یک

 در زیادي مشتریان قطعاً داد، نخواهند انجام را این شما از خیلی که کنیم فرض اگر حتی. گردید

 . است اهمیت حائز بسیار موضوع این هاآن براي هک داشت خواهیم را مختلف هايبخش

 خواهیدمی اگر. باشد 2 سطح در استفاده مخصوص تنها که ندارد وجود خاصی نماد اینکه منض

 یرز شکل در. بگیرید را تصمیم این خودتان باید نمایید، محدود سطح این در را نمادها مجموعه

 ضمن. ایمکرده استفاده بیشتر خودمان BPMN هايپروژه در نمادها کدام از که ایمداده نشان

 مدت 0.2 نسخه طرح کهازآنجایی. ایمگرفته نظر در نیز را BPMN 0.2 جدید نمادهاي اینکه

 داشته مورد این در را زیادي عملی هايتجربه نتوانستیم باشد،می دسترس در که است کوتاهی

 .است يامروز دید از BPMN 0.2 نمایش ارزیابی لذا. باشیم

 

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

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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 2ها در سطح BPD میزان استفاده از نمادها در

 

 BPMN نماد امکد از که کردیم سوال زبان آلمانی BPMN کاربر 721 از 2002 سال تابستان در

 بدان. نمودیم پیدا خودمان عملی تجربه با را تفاوتی آنجا در. اندکرده استفاده بیشتر حال به تا

استفاده ما از کمتر بسیار بودیم کرده سوال هاآن از که کسانی توسط نمادها از تعدادي که معنا

 از موقع آن. Adhoc ایندفر زیر و شرطی رخداد محور، رخداد دروازه مورد در ویژه به بود، شده

شدهاستفاده کم قدر آن هستند، کاربردي بسیار که نمادها این چرا که کردیممی سوال خودمان

 هاخیلی. شناختندنمی را نمادها این اصالً هاآن که بود این هاآن از تعدادي از ما سوال نتیجه. اند

. کردندمی استفاده کار جریان هايانهنش از حال به تا که طورهمان کنند،می استفاده BPMN از

 یک بلکه نداشت وجود BPMN مورد در ادبیاتی زمان آن به تا که کرد توجه نیز نکته این به باید

 کم بسیار BPMN سمینارهاي اینکه ضمن. بود اختیار در انگلیسی زبان به تنها هاویژگی از سري

 ارائه را هانشانه تمامی BPMN افزارينرم ابزارهاي از خیلی که است این مسئله سومین. بودند

 .دادندنمی
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از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه به پایان رسید.  "دلسازی فرآیندهانحوه م"لسه از دوره ج ومیندبیست و  �🔵�

 بودید، 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

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

 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

 ttp://goo.gl/kMnCKAh:  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 :14جلسه -عملیاتیمدل های فرآیند 

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

 http://goo.gl/8PIRwC :61جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی
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 http://goo.gl/XlxNKy :71جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی

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

 http://goo.gl/Hv35xi :19جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/Bq3AQo :21جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/EyHKzh :12ه جلس -مدل های فرآیند عملیاتی
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