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 آن یو کاربردها BPMچرخه  یمعرف
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 نیبهتر  به را خود سازمان یندهایفرآ تا دهدیم امکان شما به BPM ای ندهایفرآ تیر یمد
 مراحل و ایمزا با و ستیچ BPM دیبدان دیخواهیم اگر .دیکن یسازنهیبه ممکن شکل
 .دیباش همراه فراگستر وبالگ با د،یشو آشنا آن یاجرا

 و دهدیم سازمان عملکرد به نسبت یترعیوس دید رانیمد به ندهایفرآ تیر یمد
 امکان شما به جهینت در .سازدیم انینما را آن به مربوط یهایناکارآمد و مشکالت

 شوندیم یسازادهیپ یاگونه به یسازمان یندهایفرآ که دیکن حاصل نانیاطم تا دهدیم
 نیبنابرا باشند. منطبق انیمشتر  یازهاین و یسازمان اهداف با ممکن شکل نیبهتر  به که

 تا است سازمان یندهایفرآ و هاتیفعال از کامل یاندازچشم کردن فراهم BPM هدف
 به و داده کاهش را ندهایفرآ نیا در ارتباطات به مربوط مشکالت و یانسان یخطاها

 یشتریب افزوده زشار و کرده تمرکز خود فیوظا بر دهد اجازه مختلف کنندگانمشارکت
 انواع ند،یفرآ تیر یمد چزخه آن، یایمزا و هدف ،BPM فیتعر  به ادامه در کنند. دیتول
 .پرداخت میخواه آنها یکاربردها و ندیفرآ تیر یمد ستمیس

 

 ؟ستیچ BPM ایکسب و کار  ندیفرآ تیر یمد -1
که با هدف  ییهاتیعبارت است از مجموعه فعال (BPM) کسب و کار ندیفرآ تیر یمد
 هاتیفعال نی. اشوندیکسب و کار انجام م کیدر  یکار یندهایفرآ یتمام یسازنهیبه
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 یبرا راتییمختلف آنها، اعمال تغ یوهایمطالعه سنار  ندها،یفرآ یسازشامل مدل
 .شودیمستمر آنها م یسازنهیرات و بهییتغ نیا جیبهبود آنها، نظارت بر نتا

به  یابیدست یکه برا هاستتیاز فعال یامجموعه ای تیفعال زیکسب و کار ن ندیفرآ کی
بار  کیکسب و کار تنها  ندیفرآ تیر یمد نی. بنابراشودیانجام م یهدف سازمان کی

 .پردازدیم ندهایمداوم فرآ یمداوم است که به بازمهندس یتیبلکه فعال شود،یانجام نم

از  یابلکه مجموعه ست،ین یفناور کیکسب و کار  ندیفرآ تیر یمد ن،یهمچن
 یهوشمند برا یافزارهاها همراه با نرمروش نیهاست. هرچند معموال از اروش

 ندیفرآ تیر یاما مد شود،یاستفاده م زین یسازمان فیکارها و وظاگردش یخودکارساز
 تیر یکه به دنبال مد ییهامان. ساز ستین ونیاتوماس یکسب و کار لزوما به معن

مانند شش  BPMمختلف  یهااز روش یکی توانندیکسب و کار هستند، م یندهایفرآ
 .ناب را انتخاب کنند تیر یو مد گمایس

 

 ؟ستیچ BPM هدف -2
سازمان است. به  یندهایو فرآ هاتیکامل از فعال یاندازفراهم کردن چشم BPM هدف

را  ندهایفرآ نیرتباطات در او مشکالت مربوط به ا یانسان یخطاها تواندیم بیترت نیا
خود تمرکز کرده و  فیبر وظا دهدیکنندگان مختلف اجازه مکاهش داده و به مشارکت

 .ندکن دیتول یشتریارزش افزوده ب

 یهاهیگردش کارها و رو ندها،یمنظم فرآ لیو تحل هیکار، تجز  نیاز ا یینها هدف
 ایآنها در جهت بهبود عملکرد  میشده و تنظ ییشناسا یهاتیسازمان بر اساس محدود

کار را کاهش  انیهرج و مرج در جر  ندهایفرآ تیر یخدمات سازمان است. مد تیفیک
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 جادیکارآمدتر ا یکرده و سازمان ازینیب رگردش کا یسنت تیر یشما را از مد دهد،یم
کسب و کار استفاده  ندیبهبود فرآ یبه طور مداوم برا BPM بیترت نی. به اکندیم
 .شودیم

 ؟ستیچ ندیفرآ تیر یمد یایمزا -3
از  یناش یایآن است. مزا یاینوبت به دانستن مزا ست،یچ BPM دیحال که دانست

دارد. اما  یشده بستگ یسازمدل یندهایفرآ تیمتعدد است و به ماه BPMاستفاده از 
BPM یاهرم قدرتمند برا کیو هم  یتجار یاستراتژ کیدارد: هم  یدیدو نقش کل 

مشکالت مربوط به عملکرد  شهیر  هب مایمستق ند،یفرآ تیر یشرکت است. مد تیر یمد
 .دهدیم هیحل آنها ارا یبرا یدیجد یکارهاو راه پردازدیسازمان م

 تیفیکارکنان و ک ییکارا ،یور( با بهبود عملکرد، بهرهBPMکسب و کار ) ندیفرآ تیر یمد
 یهاشرفتیپ ی. تمامکندیم جادیکسب و کار شما ارزش ا یبرا ان،یخدمات به مشتر 

 .ندهاستیبهبود فرآ میمستق جهیمذکور نت

 تیشفاف -1-3

شده باشد، باعث درک بهتر مشکالت  فیتوص یداشته و به خوب تیکه شفاف یندیفرآ
 .داشته باشند یتا را مشارکت موثرتر کندیو به آنها کمک م شودیتوسط کارکنان م

 یسودآور شیافزا -2-3

به  دنیسرعت بخش ندها،ی( باعث کاهش مدت زمان انجام فرآBPMام ) یپ یب
کسب  جیو نتا ییبه حداکثر رساندن کارا جهیو در نت هانهیهز  یسازنهیبه ،یریگمیتصم

 .کندیو کار کمک م

 عملکرد بهبود -3-3

انجام دهند.  یشتریب یاست که با منابع کمتر کارها نیا یامروز یهدف کسب و کارها
 .شودیم یوربهره شیباعث افزا زین ندهایفرآ تیر یمد یمبان

 یابیرد تیقابل -4-3
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…( چگونه؟ چرا؟  ؟یچه زمان ؟یکارها )چه کس شرفتیامکان نظارت بر پ ندیفرآ تیر یمد
تا هر  دهدیو اجازه م شودیم لیتسه ینظارت یهاشاخص یرا با استفاده از اجرا

 .شودشد، بالفاصله رفع و فصل  ییکه شناسا یمشکل

 یچابک -5-3

 یهایژگیاز و د،یشویبا آن مواجه م ندهایکه در فرآ یاختالالت عیو اصالح سر  ییشناسا
شده بر اساس  یسازمدل یندهایدادن فرآ قیدر تطب BPM ییاست. توانا BPM یاصل

 .شودیم یسازمان یباعث چابک شده،ییشناسا ییاستثنا طیو شرا هاتیمحدود

 ؟ستیچ ندیفرآ تیر یمراحل و چرخه مد -4
 تیر یمراحل چرخه مد نیتر یشده است. اصل لیمرحله تشک نیاز چند ندیفرآ تیر یمد
 :عبارتند از ندیفرآ

 یطراح -1-4

آن  عیتوز  یکار براگردش کیها و داده یآورجمع یفرم برا کیشامل  ندهایفرآ شتریب
و سپس با توجه به حالت  دیکن ییموجود را شناسا ندیدر مرحله اول، فرآ نیاست. بنابرا

 .دیکن یو طراح یزیر آن را برنامه دیکه مدنظر دار  یآلدهیا

 یسازمدل -2-4

ها و االجلمانند ضرب ی. موارددینشان ده یصورت بصررا به ندیدر مرحله دوم، فرآ
 یبه روشن ندیها در طول فرآداده انیو جر  دادهایرو یتا توال دیکن نییرا تع دییتا طیشرا

 .مشخص باشد

 اجرا -3-4

. دیاکرده یسازو مدل یاست که طراح یاافتهیهبودب ندیفرآ یمرحله سوم نوبت اجرا
. در صورت مثبت بودن دیاز کارکنان اجرا کن یگروه کوچک انیرا ابتدا در م ندیفرآ نیا

 .دیکن یسازادهیآن را در سراسر سازمان پ جه،ینت

 نظارت -4-4
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 تیموفق زانیبه م دیبا نجایاست. در ا ندیمرحله چهارم مربوط به نظارت بر عملکرد فرآ
 زانیم صیتشخ یمناسب برا یارهایکار از مع نیا ی. برادیدقت کن دیجد یندهایفرآ

 .دیتنگناها استفاده کن نییو تع ییکارا یریگاندازه شرفت،یپ

 یسازنهیبه -5-4

آنها، هر  لیو تحل هیو تجز  دیجد یندهایدر مرحله آخر، پس از نظارت بر عملکرد فرآ
گردش کار خود اعمال  ایها کارآمدتر کردن آنها الزم است، در فرم یرا که برا یرییتغ
 .دیالزم است، توجه کن یاتیعمل یندهایبهبود فرآ یرا برا یبه اقدامات ن،ی. همچندیکن

 

 ؟کدام است ندیفرآ تیر یمد ستمیانواع س -5
چیست و چه مزایایی دارد. انواع مختلفی از  BPM تا اینجای کار دانستید که

بندی کرد. توان آنها را بر اساس اهدافشان، طبقهوجود دارد، که می BPM هایسیستم
 :از دعبارتن  BPM سه نوع اصلی

 محورستمیس -1-5

دسته از فرآیندهای کسب و کار متمرکز است که با یک سیستم بر آن BPM این نوع
کنند. چنین فرآیندهایی اغلب از یکپارچه سازمانی و بدون دخالت زیاد انسانی کار می

کنند که با سیستم یکپارچه فزارهایی استفاده میاکار نرمقابلیت اتوماسیون گردش
ریزی منابع سازمانی دو نمونه ت ارتباط با مشتری و برنامهافزارهای مدیریاند. نرمشده

 .افزارهایی هستنداز چنین نرم

 محورانسان -2-5
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BPM نی. چنشودیها انجام ماست که عمدتا توسط انسان ییندهایفرآ یمحور براانسان 
و توسط کارکنان سازمان  رندیگیرا دربرم یادیز  فیو وظا هاهیدییاغلب تا ییندهایفرآ

ها آسان، اعالن یرابط کاربر ،یبا دو نوع قبل هاستمیس نیا زی. وجه تماشوندیانجام م
 است. عیسر  یابیو رد

 محورسند -3-5

سند )مانند  کیاست که  ازیمورد ن یکسب و کار، زمان ندیفرآ تیر یمد ستمینوع س نیا
 ر،یمس نییراهکارها امکان تع نیباشد. ا ندیفرآ کینامه( در قلب توافق ایقرارداد  کی

 نی. اکثر اکنندیکارها فراهم مگردش یاجرا نیاسناد را در ح یو امضا دییتا ،یبندقالب
اما  دهند،یم هیرا ارا هاتیقابل نیا یکسب و کار تمام ندیفرآ تیر یمد یهاستمینوع س

 .کنندیعمل م تریاز آنها به صورت تخصص یدر برخ کیهر 

 ؟کسب و کار کدام است ندیفرآ تیر یمد یها و کاربردهانمونه -6
استفاده دارند.  تیسازمان قابل کیمتعدد  ی( در واحدهاBPMام ) یپ یب یافزارهانرم

 از: عبارتند ،یبه اهداف تجار یابیدست یاز نحوه استفاده از آنها برا ییهانمونه

 یمنابع انسان -1-6

 یبررس تواندیرا کارآمدتر کند. به عنوان مثال، م یواحد منابع انسان تواندیم BPMابزار 
است که  یگریحوزه د د،یجد یروهاین ها را ساده کند. جذب و استقرارورود و خروج

BPM بر سند در  یمبتن فیکه وظا یآن را بهبود و سرعت ببخشد. هنگام ندیفرآ تواندیم
در سراسر سازمان  یکاغذ یهااستفاده از فرم شوند،یم دکارخو یواحد منابع انسان

 .کندیم دایکاهش پ

 یامور مال -2-6

 افتیمحور در و انسان محورستمیس یندهایرا از فرآ یاسناد مختلف یمال یهاواحد
 یداخل یمال یندهایدر مورد فرآ یکاغذ یهاو فرم هالیمیاز ا یادی. آنها حجم ز کنندیم

تا  سازدیرا قادر م یمال یهاواحد BPMفرم پلت کی. کنندیم افتیشرکت در  یو خارج
پردازش کنند.  ترعیسفر کارکنان را سر  نهیهز  رخواستمانند د یمال یهادرخواست

 تر کند.در سازمان را ساده دیخر  یندهایفرآ تواندیم نیهمچن

 فروش -3-6
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سر و کار دارند.  محورستمیمحور و سانسان یندهایاز فرآ یبیبا ترک زیفروش ن یواحدها
فروش را هماهنگ کرده و در  یو فاکتورها فاکتورهاشیتبادل پ توانندیم BPM یابزارها

 گردش کار چرخه فروش را کوتاه کنند. تینها

 آخر کالم -7
سازمان  نکهیدارد. صرف نظر از ا ییایو چه مزا ستیچ BPMکه  دیمقاله دانست نیدر ا

 ،یادار ونینرم افزار اتوماس کیدارد، هنگام انتخاب  اجیاحت BPMشما به چه نوع راهکار 
 تیر یمد تیقابل ،یدهگزارش تیقابل ل،یاز جمله داشتن نسخه موبا ییهایژگیو دیبا

 یترسکنترل دس نییافزارها، امکان تعنرم ریبا سا شدنکپارچهی تیمستندات، قابل
سهولت در  یبرا یکیگراف یرابط کاربر کیو داشتن  یبر چارت سازمان یکاربران مبتن

در بازار وجود دارد.  یادیز  BPMS یافزارها. نرمدیاستفاده از آن را مدنظر داشته باش
 دهدیاست که به شما امکان م یرانیا ونیاتوماس یافزارهانرم نیاز بهتر  یکیفراگستر 

 یبصر طیمح کیو در  یسینوخاص کسب و کار خود را بدون دانش برنامه یندهایفرآ
 .دیکن یسازو مدل یبه صورت استاندارد طراح ،یکیگراف
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