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سازی کرد؟ اگر توان آن را مدیریت و بهینهدانید گردش کار چیست و چگونه میآیا می
های مدیریت آنها آشنا شوید، با ها و سیستمخواهید با انواع گردش کارها، روشمی

 .این مقاله و وبالگ فراگستر همراه باشید

 لیمیا قیر ط از و یدست صورت به را خود یادار یکارهاگردش که ییهاسازمان در
 یراحتبه توانندینم آنها .شوندیم یادیز  یسردرگم دچار کارکنان کنند،یم تیر یمد

 نیچن اما .فتدیب دیبا یاتفاق چه و است مرحله کدام در کار گردش که شوند متوجه
 به منجر تواندیم رایز  باشد، داشته جودو مدرن سازمان کی در دینبا یمشکالت

 ستمیس کی فقدان یواقع مشکل که یحال در شود، کارکنان یسرخوردگ و یاعتمادیب
 خود سازمان در امور گردش بزرگ، یهاسازمان .است کار گردش تیر یمد یبرا کارآمد

 نسازما کی یهاتیفعال یاصل هسته که یهنگام .کنندیم تیر یمد شکل نیبهتر  به را
 و بود خواهد ناسبم زین سازمان عملکرد شوند، اجرا دقت با و شده فیتعر  وضوح به
 .کند تمرکز ترمهم مشکالت یرو تواندیم

 

 ؟ستیگردش کار چ فیتعر  -1
محصول،  دیقابل تکرار که با هدف تول ییهاتیاست از مجموعه فعال ییگردش کار الگو

 یانجام آنها سازمانده یها، منابع سازمان را در راستاپردازش داده ایخدمات  هیارا
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هستند  ییرهایوجود دارند و مس یکارها در هر نوع کسب و کار و صنعت گردش .کندیم
از حالت انجام نشده و خام به انجام شده و پردازش  یارکه چگونه ک دهندیم حیکه توض

از  یمجموعه متوال کیعنوان به توانیگردش کار را م کی .شودیم لیشده تبد
 .کرد فیتعر  زیسازمان ن کی یکارها ایگروه،  ایفرد  کی یهاتیفعال ها،اتیعمل

 یمثال، اگر فهرست یبرا .آنها را گردش کار دانست توانیکارها نباشد، نم انیم یتوال اگر
 تیر یجلسات، مد یبرگزار دها،ی)انجام خر  دیدهیرا انجام م رمرتبطیغ یاز کارها

 نکهیا یبرا .کارهاست تیر یبلکه مد شود،ی(، گردش کار محسوب نمهالیمیا
به هم مرتبط  یابه گونه دیبا فیشوند، وظا سوبگردش کار مح کیاز کارها  یامجموعه

 .ندیایکار بزرگتر به شمار ب کیاز  یباشند که بخش

 ؟انواع گردش کار کدام است -2
 :دیتوانید در کسب و کار خود از آنها استفاده کننوع گردش کار وجود دارد که می 3

 ندیگردش کار فرآ 
 یکار مورد گردش 
 کار پروژه گردش 

و  افتهیساختار  اریاز آنها بس یبرخ .افتدیگردش کار در سراسر سازمان اتفاق م ندیفرآ
سازمان  یهاتیاز فعال یتوال کیبدون ساختار هستند، اما هر زمان که  گرید یبرخ
 .گردش کار رخ داده است کی افتد،یهدف اتفاق م کیبه  دنیرس یبرا

 ندیگردش کار فرآ -2-1

بینی ای از وظایف قابل پیشافتد که در مورد مجموعهگردش کار فرآیند زمانی اتفاق می
این بدان معنی است که قبل از اینکه این نوع گردش کار شروع شود،  .و تکراری باشد

این نوع گردش کارها برای رسیدگی به  .ه چه مسیری را باید طی کنددانید کدقیقا می
به عنوان مثال، تایید درخواست  .شوندتعداد نامحدودی از وظایف تکراری طراحی می

خرید یک گردش کار فرآیند است، زیرا به محض شروع این درخواست، گردش کار آن 
ها اد نامحدودی از این درخواستتوانید تعدشود و شما میبا تغییراتی اندک تعیین می

این نوع گردش کار، قابلیتی است که برای  .را در با یک گردش کاری واحد تعریف کنید
 .دگیر نیز مورد استفاده قرار می BPMS افزارهایخودکارسازی توسط نرم
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 یگردش کار مورد -2-2

گردش کار موردی زمانی است که شما مسیر مورد نیاز برای تکمیل یک مجموعه از کارها 
 .شودآوری اطالعات بیشتر، مسیر فرآیند مشخص میدانید و تنها پس از با جمعرا نمی

های خوبی از این نوع گردش ای نمونههای پشتیبانی و مطالبات بیمهرسیدگی به تیکت
ص هستند که از همان ابتدا مشخص نیست چگونه تکمیل کار است، زیرا کارهایی خا

توانند برای گردش کارهای موردی نیز، همانند گردش کار فرآیندها، می .خواهند شد
مدیریت تعداد نامحدودی از کارها مورد استفاده قرار بگیرند، اما برای تعیین مسیر 

 .دگیری یک انسان یا یک ربات هوشمند وابسته هستندرست به تصمیم

 گردش کار پروژه -2-3

هستند، اما ممکن است در طول  ندهایمشابه فرآ افتهیساختار  ریمس کی یها داراپروژه
 یدیمثال به انتشار نسخه جد یبرا .الزم باشد یشتریب یریپذانجام آنها، انعطاف ریمس

و  ازیمورد ن یمجموعه کارها ،ییبا دقت باال دیتوانیشما م .دیاز محصول خود فکر کن
حال، گردش کار پروژه فقط  نیبا ا .دیکن ینیبشیپروژه را پ لیکمت یالزم برا قیدق یتوال

 .خوردیبه درد همان پروژه م

آنچنان خاص است که استفاده مجدد از آن کمتر اتفاق  یگردش کار نیچن یعبارت به
مدت  یست برااز محصول ممکن ا یگریمانند مثال فوق که انتشار نسخه د .افتدیم

که در  یمطالب شتریب .را دنبال نکند یقبل ریهمان مس دیشا یانجام نشود و حت یطوالن
اشاره  ندیگردش کار فرآ یکرد، فقط به معنا دیخواه دایدرباره گردش کار پ نترنتیا

از  یاریبه همان اندازه مهم هستند و بس زیگردش کار ن گریاما دو نوع د کنند،یم
 .رندیگیدو دسته قرار م نیدر ا یسازمان یهاتیفعال
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 ؟ستیگردش کار چ تیر یمد -3
 تیر یمد فیدارد، نوبت به تعر  یو چه انواع ستیگردش کار چ فیتعر  دیحال که دانست

انجام کارها  ریمس یسازنهیو به فیتعر  یگردش کار به معن تیر یمد .گردش کار است
گردش کار شامل  یسازنهیبه .است نیمع ندیفرآ کیبه اهداف در  یابیبا هدف دست

 ندیفرآ یگردش کار، خودکارساز آلدهیا تحال میترس ،یرضروریغ یهاتیفعال صیتشخ
 .بهبود دارند تیاست که قابل یتنگناها و موارد ییو شناسا

 ؟ستیگردش کار چ کی یاساس یاجزا -4
 .بخش اساسی تشکیل شده است 3یک گردش کار از 

 شده فیمراحل تعر  -1-4

مورد  فیانجام وظا یهستند که برا شدهفیتعر  شیاز پ یمراحل گردش کار چارچوب
که در هر مرحله  کنندیبه وضوح مشخص م شدهفیمراحل تعر  .رندیگیاستفاده قرار م

 یمراحل در انواع گردش کارها نیا .افتدیم یچه اتفاق یانیاز گردش کار تا نقطه پا
 ،یخط توانندیمراحل م نیا ن،یهمچن .اشدخودکار ب ای یمتفاوت، ممکن است دست

 .از هر دو باشد یبیترک ای یاشاخه

 نفعانیذ -2-4

 نیا .گردش کار هستند کیدر  فیهستند که مسئول انجام وظا یافراد نفعانیذ
کل گردش  ایاز مراحل  یمرحله از گردش کار، گروه کیانجام  یبرا تواندیم تیمسئول

 نفعانیاز گردش کارها، مراحل کامال خودکار هستند که مشارکت ذ یدر برخ .کار باشد
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 یکه مشکل یزمان ایخاص  طیفقط در شرا نفعانیحالت، ذ نیدر ا .دهدیرا کاهش م
 .شوندیوارد عمل م د،یآیبه وجود م

 و ضوابط طیشرا -3-4

که هر  کنندیم نییتع نیقوان نیا .گردش کار است نیو ضوابط، قوان طیمنظور از شرا
 یبرا شتریب طیشرا .کدام است یو مرحله بعد شودیکامل م یکدام از مراحل چه زمان

از مراحل آنها بر اساس  یدارند و برخ دییبه تا ازیمناسب هستند که ن ییگردش کارها
 .شوندیگرفته م دهیاطالعات ناد

 

 ؟گردش کار کدام است تیر یمد یروش اصل سه -5
ای که در سرتاسر سازمان قابلیت اجرا دارد و باید در اولویت مدیریت گردش کار، رویه

 :دشونضرورت اصلی برای مدیریت گردش کار معرفی می 3در اینجا  .هر مدیری باشد

 واضح گردش کارها فیتعر  -1-5

کارها در گردش نیا .وجود دارد یو هر واحد سازمان میت اغلب صدها گردش کار در هر
گردش کار مستلزم  نیمناسب ا تیر یمد .ابزارها و کارکنان مختلف پراکنده هستند انیم
 .سازمان از وجود آنها آگاه باشند یاست که همه اعضا نیا

گردش  یتمام ستیهرچند الزم ن .هم دارد یگرید دهیواضح گردش کارها فا فیتعر 
که زمان مناسب  یآنها مستند شوند، هنگام یشوند، اما اگر تمام یکارها خودکارساز

افزار و نرم لیمیصدها ا یبه بررس یازین ندهایفرآ نیا یخودکارساز یبرا رسد،یفرا م
شده و قابل مشاهده هستند  فیاز گردش کارها به وضوح تعر  یبرخ .داشت دینخواه
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 ییگردش کارها را شناسا نیا دیکن یبه طور مداوم سع دیا باشم .ستندین نگونهیا یو برخ
 .دیکرده و مراحل آنها را مستند کن

 گردش کارها یسازو ساده یبندتیاولو -2-5

حالت خود اجرا  نیدر بهتر  دیشما هستند، با یهاتیاولو نیتر یکه اصل ییگردش کارها
که  ییکارهابا گردش دیتوانیبه عنوان مثال، م .شده و سبک، چابک و هدفمند باشند

 یکارهاگردش ای ها،فیتخف دییفروش و تا یندهایدر ارتباط هستند مانند فرآ یبا مشتر
 یاتیح ییکارهاگردش نهایا .دیو استقرار آنها شروع کن استخداممتمرکز بر کارکنان مانند 

 .سازمان دارند کیبر  یادیز  ریهستند که تأث

در  دیآنها با .وجود دارد زین یفرع یگردش کارها ه،یاول یگردش کارها نیداخل ا در
خود مورد استفاده  یگردش کار اصل لیدر جهت تکم شهیقرار گرفته و هم یبعد تیاولو

 غاتیمربوط به بخش تبل یهاگردش کار درخواست تیبه عنوان مثال، اولو .رندیقرار بگ
 .ردیواحد فروش قرار بگ یضرور یکارهاپس از گردش  دیبا یابیو بازار 

 منظم گردش کارها یسازنهینظارت و به -3-5

اولین گردش کاری که  .سازی آنهاستتنها راه برای داشتن گردش کارهای کارآمد، بهینه
ها طراحی شده کنید، صرف نظر از اینکه چقدر هوشمندانه و یا مبتنی بر دادهایجاد می

نقص گردش کار تنها هنگامی که روی کاغذ است بی .باشد، باز هم ناکارآمد خواهد بود
ها و خطاهای انسانی شود نقصنی که به صورت واقعی اجرا میرسد، اما زمابه نظر می

تواند به کند، میسازی میسازمانی که گردش کارهای خود را بهینه .شودآن معلوم می
 .راحتی به تمامی اهداف کسب و کار خود دست پیدا کند

 ست؟یگردش کار چ تیر یمد ستمیس -6
 گردش کار تیر یمد ستمیس دیبدان دیاگردش کار، ب تیر یمد یدر مرحله بعد، برا

(Workflow Management System)  است که  یافزارابزار نرم کیسامانه گردش کار،  .ستیچ
به عنوان  فیشده از وظا فیتعر  یتوال کیاجرا و نظارت بر  ،یاندازراه یرا برا یرساختیز 
روزمره و  یهاتیتا فعال دهدیبه سازمان ها اجازه م و کندیگردش کار فراهم م کی

 هاستمیس نیا گر،یبه عبارت د .و کنترل کنند فیمرتبط با کسب و کار خود را تعر  یتکرار
 یکی .کنندیآنها کمک م یسازنهیبه یوکارها براروزمره کسب یندهایفرآ یسازبه ساده
پلت فرم  کیاست که  ProcessMaker افزارنرم ها،ستمیس نیا یجهان یهااز نمونه
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افزار نرم .گردش کار است ونیو اتوماس (BPM) کدکد/کمکسب و کار بدون ندیفرآ تیر یمد
 اریبس یداشته و با انعطاف رییتوسعه و تغ تیباز بودن، قابلمتن لیبه دل کریپروسس م

 جهیمدنظر خود، به نت راتییتا با اعمال تغ دهدیمختلف امکان م یهاباال به سازمان
 .ابندیدلخواه دست ب

 و گردش کار( BPM) کسب و کار ندیفرآ تیر یتفاوت مد -7
(Workflow )؟ستیچ 

کلمه ساده  کی Workflow کسب و کار هست، اما یندهایفرآ تیر یمخفف مد BPM عبارت
 گریمرحله به مرحله د کیاز  ای گریبه فرد د یو انتقال کار از فرد انیاست که به جر 

 یسوال برا نیدو مفهوم وجود دارد، ا نیا انیکه م ییهابا توجه به شباهت .اشاره دارد
 ست؟یچ قایدو دق نیا انیکه تفاوت م شودیاز افراد مطرح م یاریبس

 :دو عبارتند از نیا یهاتفاوت نیتر یاصل

 که یواحد است، در حال ندیکار با فرآ کیگردش کار مربوط به  ستمیس BPM  بر
 کسب و کار متمرکز است ندیکل فرآ

 گردش کار،  برخالفBPM پردازدیم زین لیو تحل هیتجز  هیگزارشات و ارا دیبه تول 
 کندیکار تمرکز نم کیو صرفا بر اتمام 

 شودیکسب و کار محسوب م یندهایفرآ تیر یمد یرمجموعهیکار ز  گردش 

که بتوانند به طور  یبا هم، به طور فیکار عبارت است از متصل کردن همه وظا گردش
 بیترت نیبه ا .ابندیدست  یقطع جیهدف واحد کار کنند و به نتا کیهماهنگ در جهت 

و  یاز ناسازگار یریشگیپ ،ییبهبود کارا ،یبردن شکاف ارتباط نیگردش کار باعث از ب
 .کند یکار کمک م تیفیک شیافزا

متعدد باشد  یکار یهاشامل گردش تواندیوکار مکسب ندیفرآ تیر یمد گر،ید یسو در
 BPMاز گردش کار، یجدا .ردیگیوکار مورد استفاده قرار مکسب تیو در جهت بهبود کل

و  ونیمختلف اتوماس یبودجه، ابزارها ،یانسان یرویمانند ن یگریاز عوامل د نیهمچن
به عنوان مثال، اگر مراحل فرود  .کندیاستفاده م ندیفرآدرک بهتر  یبرا لیو تحل هیتجز 

فرودگاه  کی یهااتیعمل یتمام تیر یمد BPM م،یگردش کار بدان کیرا  مایهواپ کی
 .خواهد بود
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است که به  یابزار زین Workflow Management System ایگردش کار  تیر یمد ستمیس کی
 انیاز جر  یرا، معموال به شکل نمودار یمتوال یاز کارها یامجموعه دهدیشما امکان م

 یکیگردش کار در واقع  تیر یمد ستمیمنظر س نیاز ا .دیکن و بر آنها نظارت میکار، تنظ
 .شودیمحسوب م (BPMS) کسب و کار تیر یو مد یادار ونیماساتو یها ستمیاز عناصر س

 نیسازمان و همچن یندهایکل مجموعه فرآ یسازنهیبر به BPM که یدر حال یبه عبارت
 فیمراحل و وظا یگردش کار تنها بر رو تیر یمد ستمیتمرکز دارد، س یفرد یندهایفرآ

را هماهنگ  یافزاررمن یهاستمیافراد و س نیکه تعامالت ب یاشدهفیکامال تعر 
 یهاستمیاز س تردهیچیپ اریبس BPM یهاستمیس ن،یبنابرا .متمرکز است کند،یم

 .شوندیسازمان م شتریب یکپارچگیگردش کار هستند و باعث  تیر یمد

است که  نیا تیو واقع شوندیبا هم اشتباه گرفته م اغلب Workflow و BPM متاسفانه
تا  کنندیخود استفاده م یمعرف یاز هر دو عبارت برا ندیفرآ تیر یمد یافزارهااکثر نرم

 ندهایفرآ ونیاتوماس یبرا یگریکه از عبارت د یانیگرفته شدن توسط مشتر  دهیاز ناد
 یادیبزرگ و متشکل از تعداد ز  ستمیس کی BPM اما .کنند یریجلوگ کنند،یاستفاده م

 یرا برا یانسان هیو سرما ونیاتوماس یگردش کار، ابزارها نیاست که چند ندیفرآ
 .کندیم بیترک گریکدیآنها با  یسازنهیبه
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خواهید یک اگر می .در این مقاله دانستید که گردش کار چیست و چه اجزایی دارد

برای سازمان خود انتخاب کنید، باید به دنبال  )WMS (سیستم مدیریت گردش کار
دهد تا فرآیندهای تکراری را خودکارسازی ای باشید که به کارکنان شما اجازه میگزینه

های گردش کند و گزارشرا به طور خودکار یادآوری میکنند، کارهای ناتمام در فرآیندها 
های ضروری اینها حداقل ویژگی .دهدهای عملکرد ارایه میکارها را بر اساس شاخص

 BPMS افزارهایتوانید با تهیه نرمدر همین حال شما می .هایی استبرای چنین سیستم

ازمان را خودکارسازی کرده کارها را مدیریت کنید، بلکه فرآیندهای کل سنه تنها گردش
 کار و کسب فرآیندهای مدیریت افزار نرم .سازی کنیدافزارهای خود را یکپارچهو نرم

افزار های اتوماسیون در ایران است که تمامی امکانات نرماز بهترین سیستم فراگستر
گردش کارها دارا بوده و به صورت یکپارچه و در کارتابل پروسس میکر را برای مدیریت 

 .دشواتوماسیون اداری ارایه می
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