
  

  
  
  

 

  BPMNمهندسي مجدد فرايند به كمك ابزار 
(Business Process Modeling Notation) 

   :خالصه 

با وجود . مهندسي مجدد فرآيندها خواسته بسياري از مديران بوده و يكي از رويكردهاي تحول سازماني محسوب مي گردد
دليل اين ناكامي مي تواند عدم وجود .رو مي شوند تالش بسياري از سازمان ها، طرح هاي مهندسي مجدد، اغلب با شكست روب

مطرح   BPMNدر اين سمينار مفاهيم پايه . نگرشي تخصصي در حوزه تحليل فرآيندها و آشنايي با ابزارهاي اين حوزه باشد
  . گردد  هاي بهبود با هدف بهينه سازي عملكرد سازمان ارائه ميشده و  طي شبيه سازي يك نمونه موردي جهت ارائه سناريو

  

  ساعت 16: مدت دوره
  . . .آشنايي با مفاهيم و كليات فرآيندهاي سازماني، جريان كاري و شرح وظايف، ساختار فلوچارت و  :نياز پيش

   ..كليه مديران و كارشناسان عالقمند به مهندسي مجدد فرآيندها بر اساس رويكرد شبيه سازي  :مخاطب
  : اهداف دوره

  :شجويان قادر خواهند بوددر انتهاي اين دوره دان
 فرآيندهاي سازماني را شناسايي، تبيين، تفكيك يا تركيب نمايند -

 مدل نمايند BPMNفرآيند هاي مورد نظر را تحت استاندارد  -

 Visual(با نرم افزار هاي پياده سازي اين زبان مدلسازي فرآيند آشنا و به يكي از اصلي ترين و كاربردي ترين آنها  -

Paradigm (ط گردند مسل 

  دهدمدل فرآيندي تحت يك قالب استاندارد متني، كه مدل فرآيندي را توضيح ميمستند سازي و داكيومنته كردن  -
  

  



                                                       

  
  

 :سرفصل دوره

 سازي آموزش مفاهيم و نمادها و عناصر زبان مدلBPMN    

  لزوم استفاده و كاربردهايBPMN – از نمادهـاي  ، معرفي هر دسته هاي اين زبان ها و قابليتتوانايي
 فرآيندي

  معرفي نمادها، و عناصر كاربرديBPMN  

 

  آموزش قواعد و مقررات كلي رسم نمودار فرآيند و قراردادهاي مربوطه 

  بيان قواعد كلي و بررسي قوانين و قراردادهاي داخلي 

  نمونه مطالعه موردي از فرآيندهاي از پيش آماده شده  3يا  2بررسي 

  بررسي اصول طراحي فرآيندها و رابطه آنها با سرويس ها وRole ها در سازمان 

  

  

 

 افزار آموزش نرمVisual Paradigm  براي رسم نمودار فرآيند كسب و كار 

  استفاده از استانداردها وBest Practice ها براي ورود طرح اوليه فرآيند 

  طريقه تعريف پروژه و ايجاد يكBusiness Process Diagram )BPD ( 

 افزار و رسم كامل روش استفاده از نرمBPD  وBPMN 

  ورود اطالعات و جزئيات هرTask 

 ايجاد سناريوهاي مناسب جهت يك فرآيند 

 بررسي اثر سناريو در عملكرد فرآيند 

  ورود تعدادInstance  ها از يكLane 

 

  سازي فرآيند از روي مدل آماده شده از فرآيند  بهينهآموزش 

 ي لزوم ايجاد مستند در كنار بررس BPD   

 بررسي انواع تنظيمات درVP 

 دريافت چارت خروجي ناشي از شبيه سازي فرآيند 

 شناسايي گلوگاههاي فرآيند 

 بررسي رويكردهاي گوناگون بهينه سازي فرآيند 

 ايجاد يك فرآيند بهينه به شكل عملي 

  بررسي نقشIT  در بهينه شدن فرآيند 

  بررسي رابطهBPMN فرآيندها و سازمان ر نمادهاي معروف در زمينه ساختساي اب 

 توليد خروجي هاي گوناگون مانند چارت سازماني، تعداد نيروي انساني الزم از روي شبيه سازي 

  


