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 مقدمه

این دوره  به معرفی رویکرد جدید مدیریت 
فرایندها با استفاده از قابلیت های فناوری اطالعات 

می پردازد. همچنین در این  BPMNتحت عنوان 
دوره ی آموزشی به شناخت سیستم های نرم افزاری 

 Business processیا  BPMSتحت عنوان 

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

توان رویکردهای مختلف بهبود و مهندسی مجدد در 
 BPMNفرآیندهای سازمانی را اجرایی نمود.همچنین 

یا زبان مدلسازی فرآیندهای کسب و کار که اصلی 
است به  BPMNترین ابزار و نوآوری در تکنولوژی 
و بررسی  BPMNصورت کامل به معرفی المان های 

مفاهیم و رو شهای مدل سازی فرایندها )الگوهای 
استاندارد یا پترن های مدل سازی فرایندها( با 

 بیان می پردازد.  BPMNاستفاده از 
BPMN  از تکنولوژی فناوری اطالعات به عنوان

ابزاری در اختیار مدیران فرآیندهای سازمان 

که  BPMSاستفاده می نماید. با استفاده از ابزارهای 
شناسایی، استقرار، ارزیابی و باز بینی  شامل

فرایندهای با استفاده از نرم افزار است امروزه برای 
استقرار و استمرار نظام های مدیریتی در سازمان ها 
دیگر نیاز به صرف انرژی و هزینه های هنگفت 
مدیریتی و روش های گردش کارها به صورت فرم 
 های کاغذی نیست. صنعت نرم افزار در قالب

، EAI ،ERP ،CRM ،SCMسیستم های نرم افزاری 
WorkFlow  تا کنون فرایندها و سیستم های

سازمانی مختلفی را تحت تاثیر خود قرار داده و 
موجب بهبود های بسیاری شده است، اما محدودیت 
های اجرایی، علمی و تکنولوژیکی موجود در این 
رویکردها و همچنین فراهم شدن زیر ساخت های 

جهت رفع این مشکالت موجب شکل گیری الزم 
شده است.  BPMSرویکرد جدیدی موسوم به 

BPMN  و یاBusiness process Modeling and 

Notation  زبان مدل سازی فرایندها است که به
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عنوان اصلی ترین استانداری است که توانسته 
 را تعریف نماید.  BPMرویکرد 

 اهداف دوره
 :مخاطبین در این دوره ی آموزشی 

با آخرین دست آوردها در پیاده سازی مفهوم  -
فرایند گرایی در دنیای فناوری اطالعات آشنا 

 خواهند شد

آشنا  BPMNبا چرخه مدیریت فرآیندها در  -
 خواهد شد

به مدلسازی  BPMN2.0با استفاده از مفاهیم  -
فرایندهای کسب و کار خود می پردازند و این 

 فرآیندها را تجزیه و تحلیل نمایند.

( موجود Patternبا انواع الگوهای استاندارد ) -
در مدلسازی فرآیندها آشنا شده و نحوه پیاده 

آموزش  BPMNسازی آن ها را با استفاده از 
 می بیند.

 مخاطبان دوره
طراحری ادی که نقشری در این دوره برای تمامی افر

و یا مهندسی مجدد فرآیندها دارا می باشند از جملره 
مسررلولین سیسررتم هررا و روش هررا، واحرردهای برنامرره 

 جذاب است. ریزی، صاحبین فرآیندها،  و ...

 مدت زمان دوره
 ساعت( 32) حضوری روز 4
 ساعت آنالین  24

 سرفصل های دوره
 مفاهیم فعالیت/ وظیفه/ فرآیند 

 تقابل با وظیفه فرآیند در 

 فرآیند/ ماهیت و انواع آن/ مدل سازی 

  آشنایی باBPM  
  مقایسهBPM  و دیگر رویکردهای مدیریت و

، ISO ،TQM ،BPRبهبود فرایندها همچون 
SIX SIGMA  و همچنین مقایسهBPM  با دیگر

رویکردهای توسعه نرم افزارهای سازمانی 
 و . ERP ،CRM ،SCM ،Work Flowهمچون 

  آشرررنایی بررراBPMN  و مقایسررره آن برررا سرررایر
 رویکردهای مدلسازی فرآیندها

  معرفرری مدلسررازی فراینرردهای کسررب و کررار بررا
  BPMN2.0استفاده از 

  استانداردBPMN 2  شامل المانهایBPD  و
  BPDانواع 

  اجزای نمودارهای فرآیندهای کسب و کار
(Business Process Diagram) 

 برا اسرتفاده از  کاربردهای مدلسرازی فراینردها
BPMN2.0  

  مجموعه های پایه و گستره نمادهایBPMN  و
 کاربرد آن ها در مدل سازی

  آشنایی باBPMS  ها )سیستم های نرم افزاری
 مدیریت فرآیندهای کسب و کار(

  مفاهیمBPMN2.0 نمادها و کاربرد های آن ، 
 Pattern  هررای مدلسررازی فراینرردهای کسررب و

بررا اسررتفاده از  کررار و نحرروه مدلسررازی آن هررا
BPMN2.0  

  آشررنایی بررا ابزارهررای مدلسررازی فراینرردها بررا
  BPMN 2.0استفاده از 

 کارگاه مدلسازی فرآیندهای کسب و کار 

 پیا نیازهای دوره
 امرا نردارد وجرود دوره نیرا یبررا یرسم ازین ایپ

مفراهیم  از یحرداقل درک سرتیبا یم کنندگان شرکت
 فرایند و نگرش فرایندی داشته باشند.

 تعداد شرکت کنندگان
 نفر 20الی  6

 درباره ی مدرک
 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
  .شد خواهد اعطا IT HOUSE شرکت یسو از حضور

 زبان
 بره دوره ،یالمللر نیب دیاسات از استفاده صورت در
 دیاسرات توسط که یآموزش یها دوره و یسیانگل زبان

 یپارسر امبنر گرددزبران یمر ارائه موسسه نیا یرانیا
 .باشد یم

 محتوای آموزشی
 ی دوره نیررررررا در اسررررررتفاده مررررررورد یمحترررررروا

 توسررررط شررررده ارائررره ایرایررررو نیآخررررر یآموزشررر
  OMGمرجررررررع اعتبررررررار دهرررررری بررررررین المللرررررری 

  . باشد یم 


