
                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 
 

 )BPMS(فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهاي کسب و کار  پیاده سازي
 

   خالصه :

و  این دوره به پیاده سازيباشد به همین جهت هاي کاري واقعی کی از اهداف هر سازمانی میتبدیل مستندات فرایندي کاغذي به جریان
با تشریح یک متدلوژي ور مفاهیم فرایندي و زبان مدلسازي شروع و پردازد که از مرمی Bizagi BPMSبه کمک ابزار مدیریت فرایندها 

 همگامهاي متعدد براي سازمان عالوه بر خلق ارزش BPMSمهارت پیاده سازي فرایند در شود. اي به اجراي فرایند ختم میهفت مرحله
 باشد.تحول دیجیتال، گام اساسی و عملی در بهبود فرایندها میبا 
 

 کارگاهی - عتسا 16 دوره:  مدت

 

 آشنایی با زبان مدلسازي فرایندها و مفاهیم مدیریت فرایند نیاز: پیش

 

 اطالعاتی هاي حوزه مدیریت فرایندها  و سیستمو تحلیلگران کلیه مدیران و کارشناسان مخاطب:

 

 اهداف دوره:

 در انتهاي این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 .از آن ارایه نمایند جامعییل فرایندهاي سازمانی را شناسایی و تحل •

 .دانش مدیریت فرایندي خود را ارتقا دهند •

 شبیه سازي و پیاده سازي کنند. BPMSفرایندهاي سازمان خود را در نرم افزار  •

 فرایندهاي پیاده سازي شده را مدیریت، نگهداري و بهبود دهند. •

 

 دوره: سرفصل

 آشنایی با مفاهیم مدیریت فرایندها •

 هاي این حوزهن با سایر سیستمو تفاوتهاي آ آشنایی با سیستم مدیریت فرایند •

 BPMN2مرور زبان مدلسازي فرایند  •

  BPMSایجاد مدل فرایندي در  •

 BPMSایجاد مدل داده در  •

 BPMSهاي فرایند در طراحی فرم •
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 BPMSتعریف قوانین و شروط فرایند در   •

 تخصیص ایفاکنندگان فرایندي •

 مدیریت تغییرات  اجرا فرایند و •

 معرفی کارتابل فرایندي و مدیریت کاربران •

 BPMSمدیریت فرایندهاي طراحی شده در  •
 

 بع درسی:امن

 )حمید کتابیانراهنماي عملی از استراتژي تا اجرا(ترجمه و تالیف: –پیاده سازي فرایندهاي کسب و کار  •

 وفق(تالیف: جان جستن و یوهان نیلس)رهنمون هاي عملی براي پیاده سازي م -مدیریت فرایند کسب و کار •

 را در سازمان انتخاب کنیم(ترجمه و تالیف: هادي شریفی)BPMچگونه اولین فرایند  •
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