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 ؟چيستمشکل 
 

نچه كه بايد باشد و نيست •
 
نچه كه نبايد باشد و هست. ا

 
 .و ا

 
ن ارزش ايجاد گردد  •

 
نچه كه با حذف و يا اصالح ا

 
 .ا
 
 



+ 

+ 

 انسان سخت افزارها نرم افزارها

 + سازمان =





يند
 
 تعريف فرا



ازمجموعهايويابندميجريانديگريبهيكيازكههافعاليتازايدنباله

خروجيبهتبديلراورودييکازبيشيايکكهميدهد،تشكيلرافعاليتها

.داردوروديازبيشتريارزش(مشتري)كنندهدريافتبرايونمايدمي



يندهاي كسب و كار
 
 انواع فرا

يندهاي مديريتي
 
 فرا

 .فعالیتهاینظاممندمثلمدیریتراهبردیونحوهادارهسازمانراحمایتمیکنند

يندهاي عملياتي 
 
 (اصلي)فرا

 .خرید،تولید،بازاریابیوفروش:همچون.میکنند ارزشیرادرراستایکسبوکاراصلیسازمانایجاد

يندهاي پشتيباني
 
 فرا

 .راپشتیبانیمیکنند...(مانندحسابداری،استخدامو)فرآیندهایعملیاتی



هردانه)درنظرگرفتکههرمرحله زنجیرهارزش بنابراین،فرآیندرامیتوانیک
 .ارزشیبهمرحلهقبلمیافزاید(زنجیر



دورهمديريتفرآيندهايكسبوكار

دورهسيستمهايجزيرهاي تهیهسیستمجداگانهبرایهرفرآیند•
شكلگیریسیستمهایجزیرهای•
عدمامكاناتصالسیستمهابهیكدیگر•
عدمبرآوردهنمودناهدافکلیسازمان•

شكلگیریایدهسیستمهای•
یكپارچهسازمانی

حجمزیادکاربرایطراحی•
وپیادهسازیاینسیستمها

مدیریت روشییكپارچهبرایتعریف،اجراو•
سازمانها فرآیندهایکسبوکار
بهحداقلرساندنحجمکارتوسعهراهحلهای•

اطالعاتیبرایسازمانها

يندهاي كسب و كار
 
 تاريخچه مديريت فرا
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يندهاي كسب و كار
 
 تاريخچه مديريت فرا

تغییراتبازارو
مشتریان

ظهوررقبایجدید
تغییرقوانینکسب
وکارسازمانها

احساسنیازبهروشوسیستمی
تحليل،مديريت،تعريفبرای
فعالیتهایکسببهينهسازيو

وکار
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يند كسب و كار
 
 تعريف مديريت فرا

روشییكپارچهو
نظاممند

 طراحی برای

 اجرا

پایش
فرآیندهای
 کسبوکار

کهممكناستدرهر
یکازآنهاافرادیا
نرمافزارهادرسازمان

 .درگیرباشند

يند كسب و كار
 
 مديريت فرا

11 



...  BPMصحبتازفرايندهايكسبوكارومديريتآنهاچيزجديدينيستپسچرا

استتوبحتثبودهتفكرفرايندگراييسازمانهاوفرايندهادرچنددههاخیرهموارهتاکیدبربحث

تاقبتلازارتباطاتصنعتفنآورياطالعاتوفرایندهاومدیریتفرایندهابحثجدیدینیستاما

،تحلیتلظهورفنآوریجدیدمدیریتفرایندکسبوکارازارائهبستروراهحلیجامعوشایستهبرای

تحقت BPMباظهتور.بودهاستناتوانفرایندهایسازمانی...وبهسازي،كنترل،اجرا،تعريف

عملیبسیاریازدیدگاههایآکادمیکمطرحشدهدرطیاینسالهایگذشتهامكانپتذیرشتدو

ابزارينقشو(بعنوانیکتوانمندساز)استراتژيکنقشفناوریاطالعاتوارتباطاتدراینجانیز

.بهشایستگینشانداد(BPM)رادرتحق اینفنآوری(ابزارهایمدیریتفرایندکار)خود
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Design

Optimization

MonitoringExecution

Modeling

چرخه حيات 
BPM 

شناساییفعالیتهایکالن•
بررسیتغییراتسازمانیممكن•
تعیینجزئیاتفرآیند•
•...

بهینهسازیکسبوکاربر•
اساسبینشجدیدشكلگرفته
ونظارتبرنتایجحاصل

اجرایمجددمرحلهطراحیو•
تكمیلچرخه

کنترلفرآیندهاجهت•
دستیابیبهاهدافتعیین
شدهبراساسشاخصها

(KPI)

اجراییسازیفرآیندهای
مدلشدهدرسیستم
مدیریتکسبوکار

(BPMS)




شناساییکاملفرآیندهاوتاییدآنها•
BPMNرسمیتیافتنجریانفرآیندهابااستفادهاز•

تعریفمتغیرهایفرآیند•
کاندیدنمودنسرویسهاییکهبرایاجرایفعالیتها•

شناساییشدهاند

چرخهحياتفرآيندكسبوكار
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ازکاریفرآیندهایپیادهسازیمنظوربهمیتوانندکاروکسبفرآیندمدیریتابزارهای
.شوندگرفتهکاربهسیستمهاوافرادبینفعالیتهایازهماهنگیایجادطری 

:ازاندعبارتکهداردوجودحیاتیعنصرچهار BPMبستههایدر
فرآیندافزارینرماجرایومدلسازیبرایچهارچوبی:فرآيندموتور-۱

فرصتهایوروندمسائل،شناساییجهتدرمدیرانتوانمندسازی:گزارشساز-۲
.مربوطهالعملهایعكسوداشبوردهاگزارشها،طری ازکاروکسب

وقوانیناساسبرفرآیندهارویبرقوانینمدیریتامكان:قواعدموتور-۳
.سازمانبخشنامههای

آنها،درونوسازمانیبخشهایبینارتباطیمرزهایحذف:تعامليابزارهاي-۴
.پیامهاتبادلمحلهایوپویاکاریمحیطهایگفتگو،اتاقهایطری از

 

 

مديريتفرآيند – BPMفناوري



ایجادارتباطوگامهایموردنیازبرایانجامکارمدیریتفرآیندبادرنظرگرفتن
افزایش،ایجادثباترویه،یكنواختکردن،سعیدرزنجیرهایبیناینگامها

ازطری نظاممدیریتفرآیندمیتوان.میکندمستندسازیوارزشافزوده
 .دادافزایشفرآیندراکیفیتوسودآوری،کارایی

مديريتفرآيند – BPMفناوري



توسعهروشیبرایمدلسازیBPMNازکاررویعالئممورداستفادهدرBPMIهدفاولیه

همهکاربرانکسبوکاربرایسادگیوسهولتبودکهمنجربهایجادمدلهاییشودکهبه

اینکاربرانمیتوانندطیفوسیعیازافرادباتخصصهایمختلفرادر.باشدقابلفهم

ازتحلیلگرانکسبوکارکهطرحاولیهفرآیندهارامیریزندتاتوسعهدهندگانفنی.برگیرد

کهمسئولپیادهسازیتكنولوژیمناسببرایاجرایفرآیندهاهستندوافرادیازکسبوکار

کهمسئولپیادهسازیتكنولوژیمناسببرایاجرایفرآیندهاهستندونهایتاًافرادیاز

.کسبوکارکهمسئولمدیریتونظارتبرفرآیندهامیباشند

BPMNمعرفي



BPMNروندشكلگيرياستاندارد

روندشكلگيري
BPMN
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BPMNيکنمونهفرآيندمدلسازيشدهبااستاندارد

Start 
Event 

End 
Event 

Task 

SubProcess 
(expanded) 

SubProcess 

Exclusive 
gateway 

Parallel 
gateway 

Sequence 
Flow 
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BPMNيکنمونهفرآيندمدلسازيشدهبااستاندارد

Pool 

Lane 

Message 
Flow 

Message Start 
Event 

Message End Event 

User 
Task 

Data 
Object 

Sub Process 
(Collapsed) 

Service 
Task 

Data 
Association 

Call Activity 
(Collapsed) 

Text 
Annotation Association 
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BPMNيکنمونهفرآيندمدلسازيشدهبااستاندارد



 .گذاردمیوبرجریانفرآیندتأثیردهدمیپیشامدیکهدرطییکفرآیندکسبوکارروی


.آنشوندتغییریاموجبمتوقفکنند،شروعکردهفرایندرامیتوانندرخدادها

 .میشودتقسیمEndوStart،Intermediateبرحسبزمانفرآیند،بهسهدسته

Event (رخداد)



None message Timer Link  )Signal( Rule Conditional Multiple 

شروععادییا
شروعیکزیر

بدونحالت)فرایند

 (خاص

وقتیشروعفرآیند دریافتپیام
مثال)درزمانخاصی
7هرروزساعت

 .باشد(صبح

وقتیتحرکیاز
یکفرایندبه

فرآیندحاضر،اعمال

 .شود

وقتیکهشرط
خاصیبهوقوع

مثل.)بپیوندد
درخواستوام

 (میلیون2باالی

وقتیچندراهبرای
شروعفرآیندوجود
داردوتنهایكیاز
آنموجبشروع
با.)فرآیندمیگردد

تعریفحاالتو

 (شرایطآنها

.نشاندهندهشروعیکفرآیندهستند

Start Events 



 .ازشروعفرآیندوقبلازپایانفرآینداتفاقمیافتدبعد •
(Activityمعموالسمتچپوپایین.)هاهنگامخروججریانفرآیندازآناست Activityمرزروی ،آنجایگاه •
.رفعایراداتممكنویااستثناهایجریانفرآینداستفادهمیشوندبرای•
 .استبهمرزیکفعالیتمتصلباشد،نشاندهندهیکجریاناستثناءوقتی•

None message message Link Rule Multiple Error Timer Cancel 

برایتغییرحالت
درمسیرفرآیند
طیجریانعادی
آناستفادهمی

 .شود

وقتیدرفرآیند،
منتظردریافت
یکپیامباشیمو
درصورتدریافت
آن،مسیرعادی

 .فرآیندطیشود

وقتیدرفرآیند،
منتظردریافت
یکپیامباشیمو
درصورتدریافت

 آن،مسیراستثتنا

 .ءفرآیندطیشود

وقتیکه
شرطخاصی
بهوقوع
مثل.)بپیوندد

درخواستوام
2باالی

 (میلیون

وقتیکه
اتفاقاز

پیشتعریف
نشدهای

 .بیفتد

وقتیدر
فرآینددر
زمانخاصی

مثالهرروز)
7ساعت
اتفاق(صبح

 .خاصیبیتفد

فقطدرمرزیکزیر
فرآینداستفادهمی
شودوزمانیاستفاده
میشودکهپیام

Cancel یاشبیه
 .آناتفاقبیفتد

Intermediate Events 



Intermediate Events 



 .میباشدرخدادهایپایانی،نشاندهندهپایانفرآیند•
.جداگانهداریم EndوStartهایمختلف،برایهرفرآیند،Levelبرای•

None message Link Cancel Multiple Terminate 

پایانیکزیر
فرآیندوبازگشت
فرآیندبهجریان

 اصلی

درپایانفرایند،پیامی
بهشخصیفرستاده

 .میشود

ازطری آن
فرآیندبهیک
فرآینددیگر

Poolیایک
فرستادهمی

 .شود

وقتیکهچند
فعالیت،موجبپایان
یافتنفرآیندمی

مثلارسال.)شود
نامهتاییدازچند

 (محلجدا

نشاندهندهپایان
تمامفعالیتهادریک

 .فرآینداست

End Events 



   Taskو Sub Process:انواعآن،عبارتنداز.میشودکسبوکارانجامفرآیندهایعملیاکاریاستکهازطری •

 .منحصربهفردیاستکهدرفرآیندوجودداردفعالیت•

Task 

Sub-Process 

(فعالیتزیرطری از)کوچكتراجزایبهمیتواندطوریبه.میکندفراهممراتبیسلسلهبصورترافرآیندهاتوسعهامكان•
 .شودتقسیم

فرآیندزیربهمیتوان"+"عالمتطری ازفقطونیستندمشخصفرآیند،ترسیمدرفرآیندیکفرآیندهایزیرمعموال•
.شودمیدادهنمایشنیزبازشدهصورتبهفرآیندزیرمواقع،ازبرخیدرامابردپیآنبودن

Activity (فعاليت)



 :تذکراتزیررامدنظرداشتهباشید
 .هریکاززیرفرآیندها،شروعوپایانمجزاداریمبرای•
 .رادرآنزیرفرآیندتحریکمیکندstartجریانفرآیندبهیکزیرفرآیندبرسد،وقتی•
 .داشتهباشدstartفرآیندمیتواندچندینیک•

 زيرفرآيند



 .نشانمیدهد(معموالازطری تصمیمگیری)واگراییوهمگراییجریانفرآیندرا

Exclusive Gateway Inclusive Gateway Parallel Gateway Complex Gateway 

Gateway: 



شتاخهخواهتديکوفقطيكکاینتصمیممنجربهانتختا .مسیرجریانبرحسبیکتصمیمگیریبهچندشاخهتقسیممیشود
.شد

Exclusive gateway 



تصمیممنجربهانتخا حداقلیتکمستیر.درموردتصمیماتیبهکارمیروندکهامكانبیشازیکخروجییانتیجهوجودداشتهباشد
 .خواهدشد

Inclusive Gateways 



.زمانیاستفادهمیشودکهدورویدادباهموبهصورتهمزمانانجاممیشود

Parallel Gateways 



آن،مثلویژگیهایباقی.بیشترزمانیاستفادهمیشودکهامكانایجادیااتفاقیکرخدادوجودداشتهباشدتایکشرطیاحالت

.بودخواهد Dataمكانیزمتصمیمگیریبراساس

 Eventتصميم گيری بر اساس 



Poolدو این گرافیكی ازلحاظ که باشد کار و کسب موجودیت یا شریک دو شامل دیاگرام که شودمی استفاده شرایطی در 

 .باشندمی جدا هم از نمودار در شریک

  .شوندمی محسو  مستقل فرآیندهای ،میشودجداگانهرسمهایPool درون در که هاییفعالیت

Pool 



Pool 



Lane،ومعموالرودمی،بكارشوندمیمربوطسازمانکهبهیکنقشیاواحدخاصدرهاییفعالیتبرایجداکردن
 .سازمانیهستندنقشهایبیانگر

 

Lane 





Sequence Flow(جريانتوالي) 
.جهتنمایشترتیبوتوالیانجامفعالیتهادریکفرآیندبكارمیرود

Message Flow(جريانپيام)

.(میتواندبهمرزیااشیاءدرونآنمتصلشود.)جدابرقرارمیشود Poolجریانپیامبیندو

Association(پيوند)

.میرودهابكار Object FlowهاباArtifact،متن،وسایرهادادهبرایپیونددادن

Connecting objects - اشیاارتباطدهنده:



 :میشوداستفادهفرآیندانجامینحوهمورددربیشترجزئیاتارائهبرایراهاArtifactانواعاز
Artifactشوندمیتقسیمزیردستهسهبهها:

•Data Objects (هادادهشيئ)

باورودمیبكارهافعالیتتوسطاطالعاتوهادادهشدنتولیدیاشدندرخواستچگونگینمایشبرای
Associationواطالعات،دادههاچگونهکهاستایندهندهنشانواقعدر.ودشمیدادهپیوندهافعالیتبه

.میشوداستفادهفرآینددراسناد

Artifact



.شودمیدیاگراماستفادهیخوانندهمكانیزمیاستکهازآنبمنظورتأمیناطالعاتمتنیاضافیبرای

Annotation (حاشيهنويسي)




