
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 دوره آموزشی
 زبان مدل سازي فرآیندهاي کسب و کار

Business Process Modeling and Notation 

 BPM اطالعات به عنوان ابزاري  يفنآور ياز تکنولوژ

در اختیار مدیران فرآیندهاي سازمان استفاده کرده 

مدیریت فرآیند "می توان گفت تکنولوژي  .است

 Business Process Managementیا  "کسب و کار

ابزاري است مبتنی بر فنآوري اطالعات که در اختیار 

روش ها و سیستم هایی قرار گرفته است که در مورد 

 مدیریت و بهبوئد فرآیندها صحبت می کنند. 

BPMN 2.0 ریا زبان مدلسازي فرآیندهاي کسب و کا، 

 می باشد.  BPMدر  اصلی مزیت وابزار 



BPM اطالعات به عنوان بازاري در اختیار مدیران فرآیندهاي  ياز تکنولوي فنآور

(شامل شناسایی، استقرار، ارزیابی،  BPMبا استفاده از رویکرد کامل سازمان استفاده کرده است. 

استقرار و استمرار ) امروزه براي BPMSو بازبینی فرآیندها با استفاده از نرم افزارهایی موسوم به 

نظام هاي مدیریتی در سازمان دیگر نیاز به صرف انرژي و هزینه هاي هنگفت مدیریتی و روش 

ه می توان وظیفه اجرایی کردن یک امروزبه صورت فرم هاي کاغذي نیست.  هاي گردش کارها

  فرآیند در سازمان را به نرم افزاریی سپرد که مفاهیم فرآیندي را پشتیبانی می کنند. 

تا  WorkFlowو   ,SCM, CRM, ERP, EAIصنعت نرم افزار در قالب سیستم هاي نرم افزاري 

بهبودهاي بسیاري شده کنون فرآیندها و سیستم هاي سازمان را تحت تأثیر قرار داده و موجب 

است. اما محدودیت هاي اجرایی، علمی و تکنولوژیکی موجود در این رویکردها و همچنین فراهم 

شدن زیر ساخت هاي الزم جهت رفع این مشکالت موجب شکل گیري رویکرد جدیدي موسوم به 

  شده است.  BPM، تحت عنوان ITموج سوم 

BPMN  یاBusiness Process Modeling and Notation   زبان مدل

سازي فرآیندها می باشد که به عنوان اصلی ترین مزیت و فنی ترین حوزه اي است که توانسته 

تنها یک زبان مدل سازي نیست، شما می توانید  BPMNرا تعریف نماید.  BPMاست رویکرد 

ا با استفاده ارتباطات با دیگر حوزه ها و قوانین مختلف کسب و کار خود ر منطق تحلیلی، ریاضی،

  مدل کنید. BPMNاز 

  

  درباره دوره 

این دوره به معرفی رویکرد جدید مدیریت فرآیندها با استفاده از قابلیت هاي فنآوري اطالعات تحت عنوان  .1

BPM  می پردازد. سپس به شناخت سیستم هاي نرم افزاري تحت عنوانBPMS  یاBusiness Process 

Management System  ها خواهیم پرداخت و بیان می گردد که چگونه با استفاده از این تکنولوژي می

    توان رویکردهاي مختلف بهبود و مهندسی مجدد در فرآیندهاي سازمانی را اجرایی نمود. 

 BPMیا زبان مدلسازي فرآیندهاي کسب و کار که اصلی ترین ابزار و نوآوري در تکنولوژي  BPMNهمچنین  .2

بررسی و مفاهیم و روشهاي مدل سازي فرآیندها  BPMN می باشد به صورت کامل معرفی، المان هاي

  بیان می گردد.  BPMN(الگوهاي استاندارد یا پترن هاي مدل سازي فرآیندها) با استفاده از 

در قالب کارگاه مدلسازي فرآیندها یک یا چند نمونه از فرآیندهاي واقعی مدل سازي می شود (در قالب نرم  .3

  ه صورت کاغذي)و یا ب BPMN Modelerافزارهاي 



  اهداف دوره : 

پیاده سازي مفهوم فرآیندگرایی با استفاده از فنآوري اطالعات آشنا مخاطب با آخرین دستآوردها در  .1

  خواهد شد.

  آشنا خواهد شد. BPMمخاطب با چرخه مدیریت فرآیندها در  .2

به مدلسازي فرآیندهاي کسب و کار خود بپردازد و  BPMN 2.0د با استفاده از مفاهیم نطب می توامخا .3

  این فرآیندها را تجزیه و تحلیل نماید. 

مخاطب با انواع الگوهاي استاندارد (پترن) موجود در مدلسازي فرآیندها آشنا شده و نحوه پیاده سازي  .4

  آموزش می بیند. BPMNآنها را با استفاده از 

 

 

  محتویات دوره : 

  شامل سر فصل هایی که در طول مدت دوره ارائه می شوند 

  

 BPM  چیست ؟  

  مقایسهBPM ها : دنیو دیگر رویکردهاي مدیریت و بهبود فرآBPR, TQM, ISO, 

SixSigma  مقایسهBPM  : با دیگر رویکردهاي توسعه نرم افزارهاي سازمانیERP, 

WorkFlow, SCM, CRM ... و  

  آشنایی باBPMN و مقایسه آن با سایر رویکردهاي مدلسازي فرآیندها  

  معرفی مدلسازي فرآیندهاي کسب و کار با استفاده ازBPMN2.0  

  کاربردهاي مدلسازي فرآیندها با استفاده ازBPMN 2.0  

  آشنایی باBPMS (سیستم هاي نرم افزاري مدیریت فرآیندهاي کسب و کار) ها  

  مفاهیمBPMN 2.0 مفاهیم نمادها و کاربرد آنها :  

 BPMN 2.0 و جزئیات نمادها  

 کار و نحوه مدلسازي آنها بااستفاده از فرآیندهاي کسب و يمدلساز يپترنهاPMN 2.0 

  آشنایی با ابزارهاي مدلسازي فرآیندها با استفاده ازBPMN 2.0 

 

 کار فرآیندهاي کسب و يکارگاه مدلساز 

  



و ایجاد و بهبود فرآیندهایی سازمانی و گرش کار ها تصمیم ساز  ،کلیه مدیران و کارشناسانی که در نحوه اجراي وظایف سازمانمخاطبان دوره : 

 و تضمین کیفیت.  و روش ها  مدیران و کارشناسان واحدهاي فنآوري اطالعات ، سیستم ها هستند.

 

   مدرس دوره : مهدي جاللی                        

 www.BPMN.irوبسایت علمی :                                   

  
  

  آشنایی با مدرس 

 )BPMN(انتشار اولین نسخه  2004و کاربردهاي آن از سال  BPMNمشاور و محقق در زمینه 

 در شرکت ایزایران  BPMNو   BPMمدرس دوره آموزشی 

از جمله از جمله  ينرم افزار يدر شرکتها BPMN و BPMی مختلف آموزش يدوره ها يبرگزار

 ک ، ره آورد گستره شرق ، پیشرو رایانه،یک الکترونیفنآوران سیستم هاي نرم افزاري، پ

 ...رساتدبیر پارس، مشاوران تدبیر پرداز و 

 تهران) –(ایران  1388سال  BPMNکنفرانس  ارائه دهنده

  کالهگروه کارخانجات در  BPMNدوره آموزشی  مدرس

  خراسان در شرکت توزیع برق BPMN مدرس دوره آموزشی

  شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه BPMNمدرس دوره هاي آموزشی 

  شرکت پیشگامان معماري سامانه BPMNمدرس دوره هاي آموزشی 

  در سازمان فنآوري اطالعات شهرداري مشهد BPMNمدرس دوره هاي آموزشی 

و در طی پروژه هاي  BPMNبا استفاده از  یسازمان يندهایفرآ تدوینو  تهیهمشاوره، آموزش و 

 مبتنی بر معماري سازمانی یا سیستم هاي یکپارچه، شامل : 

a. (معماري مطلوب) فرآیندهاي سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کل کشور 

b. شرکت برق منطقه اي تهران 

c. (حوزه نگهداري و تعمیرات) شرکت گاز استان خراسان رضوي 

d. مدیر پروژه  دامپزشکی استان خراسان رضوي)BPMS( 

e.  پروژهBPMS سازمان کل بازرسی کشور 

f. ي مدل سازي فرآیندي شهرداري تبریزمشاور و مجر 

g. (بهره برداري و نگهداري و تعمیرات تأسیسات) پاالیشگاه بیدبلند 

h. نیروگاه برق بندر عباس 

i. نایع الستیک توس شرکت ص 

j.  رات تجهیزات)عمیو ت نگهداريگروه کارخانجات مقصود (حوزه ي بهره برداري و  


