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 بسمه تعالي
خدمت آن سازمان محترم ارائه BPMN2جزئيات كارگاه آموزشي مديريت فرآيندهاي سازمان، استاندارد   احتراماً

 گرديده است با تشكر ناجدي 
 

 زمان موضوع فرعي موضوع اصلي رديف

1 
پرزنته آموزشي مديريت 

 فرآيندهاي كسب وكار

 مفاهيم اوليه 
 تعاريف و مفاهيم

 مديريت فرايندهاي سازمانمقدمه اي بر 
 عوامل بحراني موفقيت مديريت فرآيندهاي كسب و كار

 وكار مزاياي حاصل از مديريت فرآيندهاي كسب
 ها به دنبال چه هستند؟ سازمان

 وكار برنده تغيير فرآيندهاي كسب عوامل پيش
 وكار؟ چرا مديريت فرآيندهاي كسب

 ؟وكار مديريت فرآيندهاي كسب اهميّت
 فرآيندهامديريت  تاريخچهدر  ينقاط كليد

 چالشهاي مديريت فرايندهاي كسب وكار

 11:11الي 8

2 
پرزنته آموزشي مديريت 

 فرآيندهاي كسب وكار

 مديريت فرآيند محور

 سازمان فرآيندي

RACI   چارت 
 حوزه هاي مديريت فرآيندهاي سازمان

 مدل سه اليه اي تعالي در مديريت فرآيندهاي سازمان
 مديريت فرآيندهاي  سازمانچرخه عمر 

 استراژي 

  طراحي 

 پياده سازي 

 كنترل 

 روز اول11:11الي 8:11

3 
پرزنته آموزشي مديريت 

 فرآيندهاي كسب وكار

 استانداردهاي مدلسازي فرآيندهاي سازمان
 طبقه بندي فرايندهاي سازمان

 افراد درگير در مديريت فرآيندهاي سازمان
 معماري سازمان

 شناسنامه فرآيند
 مديريت بهبود فرآيندهاي كسب و كار

 تجزيه و تحليل فرآيندهاي سازمان 

 بهبود فرآيندهاي سازمان 

 فرايندهاي سازمان بازمهندسي 
 

 روز اول12:31الي 11:31

4 

و  BPMN2استاندارد 
قواعد مدلسازي بر اساس 

 استاندارد

 

 ساخت فرايند نمونه و تشريح اجزاء فرآيند 

  مدلسازي بر اساس رلها،ارتباطات رخدادها، فعاليتها،جهت بيان قواعد و قوانين
 استانداردهاي مدلسازي، بررسي و تحليل نمودارهاي از قبل ايجاد شده

 ويژگيهاي مشتري  داخلي/خارجي فرآيند
 اي مابين اشيأاقالم داده و ارتباطات داده

 متد مدلسازي فرآيند محدوده فرآيند، قواعد شكست فرآيندها
 سازمان  ارتباطات خارجي رلهايتعريف 

 روز اول13:31الي13:31
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 زمان موضوع فرعي موضوع اصلي رديف

 آغاز، پايان و ارتباطات فعاليتهاي فرآيند
 ويژگيهاي زيرفرآيندها

 انواع زيرفرآيندها
 ويژگيهاي رخدادهاي شروع و پايان

 ويژگيهاي رخدادهاي مياني
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و  BPMN2استاندارد 
قواعد مدلسازي بر اساس 

 استاندارد

 
 

 Visualنرم افزار 

Paradigm 

 افزار بر اساس منو استتاندارد،   تشريح ابزار مدلسازي فرآيندها، تشريح اجزاء نرم
افزار مدلسازي در چرخه عمر مديريت فرآيند، ايجتاد يتپ پتروژه     جايگاه نرم

افزار جهتت تهيته متدل،     نمونه جهت كار تيمي، تشريح  روش استفاده از نرم
هت مدلسازي با ابتزار  افزار منتخب)ج نرم  تهيه و ساخت مدل نمونه بر اساس

BPMN افزار  نرمVisual Paradigm ).در نظر گرفته شده است 

 بررسي ارتباطات مدلهاي تهيه شده با معماري بنگاه
 تهيه مدلهاي نمونه بر اساس شرايط معين 

 مدلسازي فرآيندهاي سازمان )مدلسازي فرآيند نمونه(
 تشريح ابزارآالت مدلسازي فرآيندهاي كسب و كار

ح اجزاء مورد نياز به منظور پاسخگويي به مديريت فرآيندهاي كسب وكار تشري
 در نرم افزارهاي مدلسازي

 BPMSتشريح جايگاه ابزار در چرخه عمر مديريت فرآيند و مقايسه با ابزار 
 افزار تشريح منو و ساير ابزار و تجهيزات موجود در نرم

از جمله Visual Paradigmتشريح انواع مدلهاي قابل ساخت در نرم افزار 
مدل زنجيره ارزش، مدل فرآيند، چارت سازماني ، مدل نمودار ارتباطات ماهيتها، 

 و...........
 

 روز دوم 11:31الي 8:31

 Visualنرم افزار  3

Paradigm 

 BPMNتشريح اجزاء مدلسازي 

 BPMNتهيه مدل نمونه و تشريح بر اساس استاندارد ادامه 
 

 روز دوم 12:31الي11:31

 Visualنرم افزار  7

Paradigm 

توانند  بررسي گزارشات و خروجيهاي قابل دريافت از ابزار مدلسازي فرآيند كه مي
 در تجزيه و تحليل فرآيند مؤثر باشند.

بررسي نمونه شناسنامه فرآيندهاي كاربردي در سازمان كه ميتوانند جهت 
 مستندسازي فرايندها موثر واقع شوند.

مكانيزاسيون از ديدگاه سيستمهاي اطالعاتي و گردش كار بررسي راهكارهاي 
 مكانيزه

نمايش فرايند مكانيزه شده نمونه از مرحله طراحي فرايند و نمايش صفحات 
 مكانيزه شده بر اساس فعاليتهاي فرآيند

 

 روز دوم 13:31الي  13:31
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