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Business Process Management Body 
of Knowledge (BPM CBOK®) V4 

  :مقدمه

مدیریت فرایند کسب و چارچوب و پیکره دانش 
ی منظمی است که شامل امجموعه  BPM CBOKکار 

ه ترکیبی از مدلسازی، اتوماسیون، اجرا، کنترل، انداز
گیری و بهینه سازی جریان فعالیت کسب کار، برای 
دستیابی به اهداف سازمان، پوشش سیستم ها 
،کارکنان، مشتریان و شرکای داخلی و خارجی سازمان 

آموزشی مفاهیم، تعاریف و  دوره یدراین . می باشد
چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب وکار، چرخه عمر 

ین استراتژی، طراحی، مدلسازی، بهبود، از مرحله تدو
سازی و کنترل عملکرد فرآیندهای سازمان مورد پیاده

بررسی قرار میگیرد. همچنین مدلهای مرجع 
افزاری فرآیندهای استاندارد شده و ابزار نرم

مدلسازی و مدیریت زنجیره ارزش فرآیندهای 
سازمان به صورت عملی آموزش و یک فرآیند نمونه 

سازی عملی طراحی، مدلسازی و شبیهبه صورت 
 EPC میگردد. ضمن معرفی استانداردهای مدلسازی

بررسی و مدل  BPMN جزئیات استاندارد BPMN و
 .فرآیند نمونه بر اساس آن ایجاد میگردد

 



 

  

  IT HOUSE  درباره ی
 راهکاار ناوآوران فرتاا اطالعاات  یمؤسسه فنااور

 NISسال همکاری موفا  و مساتمر شارکت  7پس از 

CERT  2011کانادا باا ساازمان هاای ایرانای، در ساال 
کسااب و کااار  یاز واحاادها یکاایبااه عنااوان  یماایالد

 NISICTبا نام تجاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ
 8ایان مجموعاه در طای  ظهور گذاشات. یپا به عرصه 

ساازمان  200سال پس از همکاری موف   باا بایش از 
میالدی با توجه به  2019بر تر ایرانی، از ابتدای سال 

راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شبکه 
ی گسترده ای از شرکای معتبر داخلی و بین المللی در 
طیااف وساایعی از بهااروش هااا و اسااتاندارد هااای بااین 

لی با هدف ارائه راهکاار هاای جاامع مادیریتی در المل
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برند( را 

در حاوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجاری 
 محصااو ت و خاادمات خااود اسااتفاده خواهااد نمااود.

 IT HOUSE  از جملاه  یمؤسسات یانحصار یا همکارب
Quint  ،)هلنااااد(NTT (، یرلنااااد)اPOWER ACT 

انجمان همچاون  یتحت اعتباار مراجاع جهاان)مراکش( 
آمریکاااا،  PCI Councilآمریکااا،  tmforumجهااانی 
ISACA  ،آمریکاااAXELOS  انگلسااتان قااادر بااه ارائااه

خاادمات در تاازار اسااتاندارد هااای بااین المللاای  بااه 
 می باشد سازمان های ایرانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهداف دوره

این دوره ی آموزشای باا هادف آشانایی باا مفااهیم 
 :ذیل مورد ارائه قرار می گیرد

  کار مدیریت فرآیندهای کسب و
(Business process Management ) 

 ( مدلسازی فرآیندProcess 

Modelling ) 

 ( تجزیه و تحلیل فرآیندProcess 

Analysis ) 

 آطراحی فر( یندProcess Design ) 

 یند )آاندازه گیری عملکرد فرProcess 

Performance Management) 

 ( تحول فرآیندProcess 

Transformation) 

 یند )سازمان مدیریت فرآProcess 

Management Organization ) 

  مدیریت فرآیند های سازمانی
(Enterprise Process 

Management ) 

  تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
(Business process management 

Technology ) 

 ( بلوغ فرآیندهای کسب و کارBusiness 

process maturity Model ) 

  کسب و کار یکپارچگی فرآیندهای
(Business process Integration ) 

  مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
(BPMN-Modelling & Notation) 

 بان دورهمخاط

 مدیران سیستم های و روش ها 

 مدیران و مالکین فرایندی 

 ار مدیران کسب و ک 

 حسابرسان 

 مدیران فناوری اطالعات 

 مدت زمان دوره

 حضوری -ساعت(  32روز )  4
 ساعت آنالین 24

 سرفصل های دوره

Topic 1: Business Process 
Management 

1.1 Business Process Principles 

1.2 BPM Lifecycle 

1.3 BPM Professionals 

Topic 2: Process Analysis 

2.1 Process Analysis 

2.2 Techniques of Process Analysis  

2.3 Approaches of Process Analysis 

Topic 3: Process Modeling 

3.1 Process Modeling Notations  

3.2 Using Process Models  

Topic 4: Process Design & 
Transformation 

4.1 Process Design 

4.2 Critical Success Factors for Process 

Transformation   

Topic 5: Process Performance 
Management 

5.1 Effective Process Measures  

5.2 Importance and benefits of process 

performance management  

Topic 6: Process Improvement 
Methodologies 

6.1  Alignment of business process and 

enterprise performance  

6.2  Modeling and simulation  

6.3 Decision support for process owners 

and managers 

Topic 7: Process Organization & 
Change Management 

7.1  Process Orientation    

7.2  Characteristics of the process 

culture   

7.3 Process Management and 

Governance Roles  

7.4 Organizational Change Management    

Topic 8: Enterprise Process 
Management (EPM) 

8.1 Enterprise Process Governance  

8.2 Process Frameworks  

Topic 9:  Business Process 
Management Systems (BPMS) 

9.1  BPM System Architecture 
9.2  BPM System Components 
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 یش نیازهای دورهپ

 آموزشاای دوره نیااا یباارا یرساام ازیاان شیپااهاای  
رویکارد مفااهیم  از یحداقل در  داشتن ندارد وجود

ایان  بارای شارکت کننادگان در فرایندی و سیساتمی
 دوره ی آموزشی مفید می باشد.

 تعداد شرکت کنندگان
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 درباره ی مدر 

 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
  .شد خواهد اعطا ITHOUSEموسسه  یسو از حضور

 


