
 
 

 BPMNمهندسی مجدد فرایند به کمک ابزار 
(Business Process Modeling Notation) 

   خالصه :

مهندسی مجدد فرآیندها خواسته بسیاري از مدیران بوده و یکی از رویکردهاي تحول سازمانی محسوب می گردد. 
وجود تالش بسیاري از سازمان ها، طرح هاي مهندسی مجدد، اغلب با شکست روبرو می شوند .دلیل این ناکامی با 

وره دمی تواند عدم وجود نگرشی تخصصی در حوزه تحلیل فرآیندها و آشنایی با ابزارهاي این حوزه باشد. در این 
هاي بهبود با ردي جهت ارائه سناریوطی شبیه سازي یک نمونه مو مطرح شده و  BPMNمفاهیم پایه آموزشی

 هدف بهینه سازي عملکرد سازمان ارائه می گردد . 
 

 ساعت 10 مدت دوره:

 آشنایی با مفاهیم و کلیات فرآیندهاي سازمانی، جریان کاري و شرح وظایف، ساختار فلوچارت و . . . نیاز: پیش

  .فرآیندها بر اساس رویکرد شبیه سازي .کلیه مدیران و کارشناسان عالقمند به مهندسی مجدد  مخاطب:

 اهداف دوره: 

 در انتهاي این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 فرآیندهاي سازمانی را شناسایی، تبیین، تفکیک یا ترکیب نمایند -

 مدل نمایند BPMNفرآیند هاي مورد نظر را تحت استاندارد  -

فرآیند آشنا و به یکی از اصلی ترین و کاربردي ترین با نرم افزار هاي پیاده سازي این زبان مدلسازي  -
 ) مسلط گردند Visual Paradigmآنها (

مستند سازي و داکیومنته کردن مدل فرآیندي تحت یک قالب استاندارد متنی، که مدل فرآیندي را  -
 دهدتوضیح می

ها، وه مواجهه با فرآیندمروري بر مفاهیم پایه فرآیند، صفات فرآیندها، سطح بلوغ، رابطه سطح بلوغ و نح -
 رابطه فرآیند با سیستم
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 سرفصل دوره:

 سازي آموزش مفاهیم و نمادها و عناصر زبان مدلBPMN   

  ـــتفاده و کاربردهاي نایی – BPMNلزوم اس هاي این زبان ، معرفی هر ها و قابلیتتوا
 دسته از نمادهاي فرآیندي

  معرفی نمادها، و عناصر کاربرديBPMN  
  آموزش قواعد کلی رسم نمودار فرآیندي 

 

 
 افزار آموزش نرمVisual Paradigm  براي رسم نمودار فرآیند کسب و کار 

  استفاده از استانداردها وBest Practice ها براي ورود طرح اولیه فرآیند 

  طریقه تعریف پروژه و ایجاد یکBusiness Process Diagram )BPD ( 

 ار و رسم کامل افزروش استفاده از نرمBPD  وBPMN 

  ورود اطالعات و جزئیات هرTask 

 ایجاد سناریوهاي مناسب جهت یک فرآیند 

 بررسی اثر سناریو در عملکرد فرآیند 

  ورود تعدادInstance  ها از یکLane 
 
  آموزش بهینه سازي فرآیند از روي مدل آماده شده از فرآیند 

  بررسی لزوم ایجاد مستند در کنار BPD   

 بررسی انواع تنظیمات درVP 

 دریافت چارت خروجی ناشی از شبیه سازي فرآیند 

 شناسایی گلوگاههاي فرآیند 

 بررسی رویکردهاي گوناگون بهینه سازي فرآیند 

 ایجاد یک فرآیند بهینه به شکل عملی 

  بررسی نقشIT  در بهینه شدن فرآیند 

  بررسی رابطهBPMN فرآیندها و سازمان ر نمادهاي معروف در زمینه ساختا سایب 

  ــانی الزم ــازمانی، تعداد نیروي انس  روی ازتولید خروجی هاي گوناگون مانند چارت س
 شبیه سازي
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