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: هدف نهائی
هدف مدیریت فرآیندهای کسب وکار

Business Process Management(BPM)

(:BPM)هدف از برگزاری دوره مدیریت فرآیندها
(بانکی)ار فرآیندهای کسب وک(اتوماسیون/ بهبود روش)شناسائی،تحلیل،مدلسازی وبهبود

:چه منظوربرای 
(بانک ملی ایران)سازمانبه اهداف دستیابی 



: هدف نهائی
اهداف سازمان

منشور اخالقی وسند راهبردی سازمان

منشور اخالقی سازمان
:از طریق( به عنوان سرمایه های واقعی بانک)جلب رضایت مشتری وتکریم آنها 

انجام امور مراجعین در کوتاه ترین زمان ممکن وبا کیفیت مطلوب ،-
...ارائه اطالعات مورد نیاز به مشتریان و -

....//،کانال های دسترسی بیشتروonlineکسب مزیت رقابتی،دستیابی به اثر بخشی وکارائی بیشتر،پاسخگوئی بیشتر به مردم وجامعه از طریق ارائه خدمات //
سند راهبردی سازمان

.....(اری ودارایی های درآمدزا،کاهش نسبت مطالبات غیرجافزایش سهم تامین مالی بخش صادرات، افزایش نسبت از طریق ) افزایش توان ثروت آفرینی کشور-1
....(پول وام شده سهم بانک از کل بازار سپرده های شبکه بانکی، کاهش قیمت تماز طریق افزایش ) نفتیتامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا دولت به درآمدهای -2

....(مربوطه وافزایش مشارکت در بهبود قوانین و مقررات از طریق ) گذاریمشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری و قانون -3
......(شعب وبر عملکرد ( غیرحضوری)نظارت سیستمی اداری، تقویت طریق بهبود انضباط مالی و از )اداری -تقویت انضباط، سالمت و شفافیت مالی-4
.... (تسهیالت وهمکاری سندیکایی در تامین مالی از طریق گسترش )ارتقاء هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی -5

(Core bankingسامانه بانکداری یکپارچه تکمیل طریق از )عملیاتی در راستای چاالکی کسب وکارایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطالعات مدیریتی و -6
....(مشتریان وافزایش رضایت مشارکتی، مدیریت طریق افزایش سرانه درآمد،توسعه از ) سازمانیتوسعه هدفمند سرمایه های انسانی و -7



(BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکارمبانی 

شناسائی وتحلیل فرآیندهای کسب وکارچگونگی 

BPMN2استاندارد معرفی 

رد استفاده از استاندافرآیندهای کسب وکار با مدلسازی 
BPMN2

دهای شناسائی،تحلیل مدلسازی فرآین
نمونه بانک ملی 

های مرجع،معماری سرویس گرا وارتباط آنها مدل 
BPMبا

BPMSسازی فرآیندهای کسب وکار با استفاده از پیاده 



منابع ومراجع
منابع مدیریت فرآیندها
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: هدف نهائی
اهداف سازمان

منشور اخالقی وسند راهبردی سازمان

:نحوه ارزشیابی
اجلسه آزمون(+کار عملی6)جلسه کالس8

نمره60وآزمون (نمره5کار هر کدام 6)نمره30کار عملی در طول دوره :100نمره بر مبنای 
نمره آزمون پایان دوره% 50کسب حداقل -1
نمره100نمره از مجموع 60کسب حداقل -2



(BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکارمبانی 

شناسائی وتحلیل فرآیندهای کسب وکارچگونگی 

BPMN2استاندارد معرفی 

رد استفاده از استاندافرآیندهای کسب وکار با مدلسازی 
BPMN2

دهای شناسائی،تحلیل مدلسازی فرآین
نمونه بانک ملی 

های مرجع،معماری سرویس گرا وارتباط آنها مدل 
BPMبا

BPMSسازی فرآیندهای کسب وکار با استفاده از پیاده 



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار

(Process)تعریف فرآیند

.فرآیند عبارتست از تعدادی از وظایفی که با یکدیگر، ارزش مورد نظر مشتری را فراهم مــی کنند
ه یـک به عبارتی بهترفرآیند شامل مجموعه ای از فعالیتها،تصمیم گیری هاست که یک یا چنـد ورودی را بـ

.خروجی مشخص تبدیل می نماید که این خروجی برای مشتریان دارای ارزش می باشد

ActivityActivityActivity

:تعاریف دیگر
.یک فرآیند مجموعه ای از فعالیتهای متوالی می باشد که دارای ورودی و خروجی مشخص بوده و زمان و مکان مشخصی دارد: داونپورت

.ی باشدش مفرآیند شامل مجموعه ای از فعالیتهاست که یک یا چند ورودی را به یک خروجی مشخص تبدیل می نماید که این خروجی برای مشتریان دارای ارز: همر و چمپی
.فرآیندکسب وکار عبارتست از تعدادی از وظایفی که با یکدیگر ارزش مورد نظر مشتری را فراهم مــی کنند:مایکل همر

مثال هایی از فرآیندهای سازمانی
oصدور چک رمزدار
oافتتاح حساب
o درخواست خدماتIT



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
مدیریت فرآیندها

Business Process Management(BPM)

ارتباط مبتني بر فرآيندگرايي
در سطح سازمانها

2000 onwards

فرآيندگرايي در 
ساختار سازمان

1995

سازمانهاي وظيفه اي
“ديوار بين واحدهاي سازمان”

1985

شبكه هاي فرآيندي 
درون سازمان

”ديوار بين سازمانها“

1999



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
تاریخچه مدیریت فرآیندها

Business Process Management(BPM)

ارائه نمودند که در آن مدیریت 1980مقاله ای با عنوان مدیریت در دهه 1985Harold J. Leavitt and Thomas L. Wistlerسال در -
.فرآیندها را بواسطه حضور فناوری اطالعات در آینده پیش بینی نمودند

-Peter Drucker در مجله 1988در سالHBR با مقاله ای تحت عنوان ورود سازمانهای نو تغییر در ساختار سازمانهای قدیمی بسوی
.فرایندگرایی را ضروری دانست

-Hammer وChampy در کتاب بازمهندسی شرکتها موج جدیدی با عنوان مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان براه انداختند1993در سال.
-Champy و در کتاب 2002در سالX-engineering theCorporationنیاز به مدیریت فرآیندها را در سازمان از ضروریات دانسته اند.



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
مدیریت فرآیندها
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مدیریت فرآیندهای کسب وکار شامل تعریف، بهبود، نوآوری و مدیریت آگاهانه، مشارکتی فرآیندهای کسب وکاراست که 
.منجر به دست یابی به اهداف سازمان میشود

(John and John,2006)باشدمی فرایندهای کسب و کار، دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهبود، مدیریت و کنترل فرایندهای کسب و کار مدیریت √ 

((Harmon,2005. فرایندهای کسب و کار، یک فلسفه مدیریتی است که بر بهبود عملکرد سازمان از طریق فرایندهای کسب و کار تمرکز می کندمدیریت √ 
و ارائه محصوالت سطح فعالیتهای سازمان که منتج به پایین ترین تا  end to endفلسفه مدیریتی است که حاوی رویکردی یکپارچه مدیریت فرایندهای یک √ 

.باشدخدمات به یک مشتری می گردد، می 

رای پایش و یک واژه جامع توصیف کننده روش ها، معیارها، فرآیندها و سیستم های مورد استفاده ب»مدیریت فرآیندهای کسب وکار بنا به تعریف مؤسسه گارتنر √ 

«.مدیریت عملکرد کسب وکار یک بنگاه است

تمرکز بر می نماید و هدف آن خلق ارزش برای مشتریان است نهمدار متمرکزیندهای مشتریآوکار، مدیریت سازمان ها را بر مدیریت فریندهای کسبآمدیریت فر√ 

.کارکرد واحدها

مانند مالی )به جای تمرکز بر کار درون یک واحد تخصصی. مدیریت فرآیندهای کسب وکار یک رویکرد مدیریتی است که گردش کار درون سازمان را اداره می کند√ 

.سوق می دهد( مانند پرداخت یک صورت حساب)، مدیریت فرآیندی تمرکز سازمان  در سرتاسر واحدهای کسب وکار را به یک فرآیند معین (و حسابداری



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
مدیریت فرآیندها
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انجمن آمریکایی کیفیت √ 

ر ربه سمدیریت فرآیندهای کسب وکار شامل تعریف، بهبود، نوآوری و مدیریت آگاهانه، مشارکتی و به طور روزافزون به کمک تکنولوژی فرآیندهای س(End-

to-End )کسب وکار است که منجر به چاالکی کسب وکار می شود.

و رویکردی است نظام مند به شناسایی، طراحی، اجرا، مستندسازی، پایش و اندازه گیری فرآیندهای کسب وکار خودکار( BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکار √ 

.غیرخودکار برای دست یابی به نتایج عملیاتی سازگار و هدف گیری شده ای که منابع را با اهداف استراتژیک سازمان هم راستا می سازند

ملکرد اثربخش عبه مدیریت فرآیندهای کسب وکار روشی است که به کمک آن بنگاه فرآیندهای کسب وکار خود را با استراتژی کسب وکار خود هم راستا می سازد تا √ 

.کلی بنگاه از طریق بهبودهایی در فعالیت های کاری معین چه درون یک واحد مشخص، چه درون بنگاه و چه بین بنگاه های مختلف دست پیدا کند



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندها

Critical Success Factor of BPM

Critical Success Factors of BPM

• Linked to business strategies and goals
• Linked to customer value
• Ability to implement incremental value added change
• Ability to track results and measure success
• Ability to be aligned with the business



بررسی اهمیت ومزایای مدیریت فرآیندهای  کسب وکار

مزایای حاصل از مدیریت فرآیندها

.شماره یک کسب وکار از منظر مدیران عامل سازمانها میباشداولویتBPMبر اساس نتایج پژوهش موسسه گارتنر،
:موجبزیرا

کاهش زمان فرآیند
کاهش هزینه

بهبود کیفیت
بهبود کارایی در سرتاسر مرزهای سازمانی

مدیریت کارا و اثربخش  منابع سازمان

افزایش بهره وری و رضایت کارکنان
افزایش چاالکی

افزایش رقابت پذیری

رشد و افزایش نگهداشت مشتری
رشد سودآوری



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
چرا مدیریت فرآیندهای کسب وکار؟
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:فرآیندهای سازمان ها به دالیل زیر همواره در حال تغییر است
بر زنجیره ارزشفناوری های نوتأثیرگذاری 
بر زنجیره ارزش( مانند اینترنت)کانال های توزیع جدیدتأثیرگذاری 

بهتر بین همکاران و شرکا در زنجیره ارزشیکپارچگیامکان 
موجود و ممکن بین واحدهای مختلف کسب وکار یک سازمانهم افزایی های

و گرایش سازمان ها به حرکت به سمت خالقیت در زنجیره ارزشاستراتژی های در حال تغییر
رقابتاجبار و الزام سازمان ها به کاهش هزینه ها در صحنه 

فرآینردهای نیاز به مدیریت و کنترل اثرربخشبازار، حفظ و نگهداشت رقابت پذیری در کرده اندکه پیشرو درك شرکت های 

.داردکسب وکار 
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اهمیت مدیریت فرآیندهای کسب وکار
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مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
اربرداشت های نادرست ازمدیریت فرآیندهای کسب وک

Business Process Management(BPM)



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
چالش های مدیریت فرآیندهای کسب وکار

Business Process Management(BPM)



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
ضعف های سازمان های امروزی



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
راه حل ضعف های سازمان های امروزی



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
مدیریت فرآیند محور

بررسی ضرورت استفاده از آن

:بررسی ضرورت های استفاده از مدیریت فرآیند محور 

 قابلیت کنترل عملیات در سازمانبهبود

انعطاف پذیری و قابلیت تطابق سازمان در مواجهه با تغییرات

همسو نمودن بهتر وظایف سازمان با اهداف آن

مکاربهبود و توسعه همکاریهای درون سازمانی و همچنین با شرکتهای تجاری ه



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
(وظیفه ای)سازمان های وظیفه محور

بررسی معایب آنها



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
مروری بر مطالب جلسه گذشته

ارزش می رایشامل مجموعه ای از فعالیتها،تصمیم گیری هاست که یک یا چند ورودی را به یک خروجی مشخص تبدیل می نماید که این خروجی برای مشتریان دافرآیند -
(مکان+زمان.)باشد

.یشودشامل تعریف، بهبود، نوآوری و مدیریت آگاهانه، مشارکتی فرآیندهای کسب وکاراست که منجر به دست یابی به اهداف سازمان مBPMمدیریت فرآیندهای کسب وکار-

؛افزایش رزهای سازمانی،مدیریت کارا و اثربخش  منابع سازمانکاهش زمان فرآیند،کاهش هزینه،بهبود کیفیت،بهبود کارایی در سرتاسر م:مزایای حاصل از مدیریت فرآیندها
.افزایش نگهداشت مشتری،رشد سودآوریبهره وری و رضایت کارکنان،افزایش چاالکی،افزایش رقابت پذیری،رشد و 

فناوری های نو، کانال های توزیع جدید، یکپارچگی، هم افزایی ،استراتژی ها در حال تغییر ،رقابتبدلیل تغییر فرآیندهای سازمان بدلیل :چرائی مدیریت فرآیندها
ش رقابت کنولوژی های جدید،تغییر محیط ومدل های کسب وکار،بازارهای جدید وجهانی شدن،افزایش پیچیدگی های محصول،افزایت:چالش های مدیریت فرآیندهای کسب وکار

...و



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
سازمان های فرآیند محور



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
مدیریت فرآیند محور

نوعي نگاه جديد به سازمان، •
اي فرآيندهمديريت  فرايندگرايي و 

ات كسب وكار در بستر فنآوري اطالع
نگرش بنيادي در حوزه كسبيک •

وكار
پايه و اساس شکل گيري •

سيستمهاي مديريت فرايندكار
فناوري جديدي همچون اينترنت •

كه كسب وكار را دگرگون ساخته 
.است

كنترل و پشتيباني از فرآيندها در راستاي ارائه خدمات و محصوالت 
به مشتريان

ايجاد دركي مشترك از فعاليتهاي درون سازمان بهمراه خدمات 
مرتبط با آنها و محصوالت 

درك صحيح خواسته هاي بازار و مشتريان و تلفيق آن با فرايندهاي 
كسب و كار

بازار، 

مشتري
بازار، 

مشتري



سازمان های فرآیند گرا ومدیریت فرآیندمحور
مدیریت فرآیند محور



سازمان های فرآیند گرا ومدیریت فرآیندمحور

مدیریت فرآیند محور

محورفرآیند سازمان سنتیسازمانمعیارها

گرامشتریگراوظیفهسازمان

افقیعمودیرابطه

ارزشمسئولیتتمرکز

نقششغلواحد کار

تغییرپذیرثابتسطح کار

متغیر و تیمیثابت و عمودیساختار

سادهپیچیدهروش کار

گستردهسادهتقسیم کار

تیمیانفرادینوع کار

قبول مسئولیترفع مسئولیتهدف

کمزیادساختارطبقات

داردنداردفرآیندمالکیت

مستندمتغیرتعریف روش

اصلی و مشخصغیر مشخص و ثانویمشتریانفعمنا
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حوزه های مدیریت فرآیندهای کسب وکار

BPM

مدل فرآیندهای کسب و کار

بهنگاماطالعات واقعی و 
زمانها

هزینه ها

کمیتها

تعریف

ایجاد مدل بهینه

کنترل

تضمین نمودن اینکه 
فرایندها بصورت 

منطقی در حال اجرا 
هستند

اجرا

اجرای مناسب 
فرآیندهای کسب و کار

پایش

جمع آوری و تجزیه و 
تحلیل اطالعات واقعی و 

به هنگام مرتبط با 
فرایندها



سازمان های فرآیند گرا ومدیریت فرآیندمحور

الیه ای3مدل -تعالی در مدیریت فرآیندها



چارچوب اجرای مدیریت فرآیندهای کسب وکار

چارچوب اجرای مدیریت فرآیندهای کسب وکار

و کارفرآیندهای کسب استراتژی 

تهیه ماتریس حوزه بندی سازمان

تعریف عوامل کلیدی موفقیت

شناسایی محیط فرآیندهای سازمان

تعریف اهداف فرآیند

تهیه پورتفولیوی فرآیندها

طراحی فرآیندها

تجزیه و تحلیل فرآیندها

طراحی فرآیندهای هدف

تعریف نقاط قابل بهبود در فرآیند

شناسایی فاکتورهای مزیتی 

تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت

امکانسنجی اجرای فرآیندهای هدف

پیاده سازی فرآیندها

تطابق ساختار سازمانی

کنترل شاخصها

اصالح جریان فرایندها و کار

آموزش متخصصین فرآیندها

اطالعاتاصالح و بهبود سیستمهای فناوری 

ارزیابی و کنترل فرآیندهای کسب و کار

استقرار سیستمهای ارزیابی کنترل 
تدوین شاخصهای ارزیابی عملکردعملکرد

ممیزی فرآیندها

تعریف سیستمهای گزارش دهی



چارچوب اجرای مدیریت فرآیندهای کسب وکار
افراد درگیر در پروژه 

مدیریت فرآیندهای سازمانی

مدیر فنی

پروژهمدیر 
Accountable

مهمترين و مشكل ترين 
كار در مديريت 

فرايندهاي كسب و كار

فرآیندمجری 
Responsible

فرآیندمالک 
Owner

(Owner)مالک فرآیند
مالک وصاحب فرآیند،مسوول خروجی های فرآیندهای 

نهایی ومسئول جاری سازی فرآیندهای نهایی در سازمان
(Accountable)یا پاسخگوی فرآیندمدیر پروژه

مسولیت کالن فرآیند یا پروژه
هماهنگی و کنترل فعالیتهای فرآیند یا پروژه

(Responsible)مجری فرآیند
کارشناسان واحدصف که وظیفه انجام هریک از بخشهای

.فرآیند را برعهده دارند
مدیر فنی

انجام امور فنی مرتبط با نرم افزار
و دیتابیس Serverکنترل 



(BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکارمبانی 

شناسائی وتحلیل فرآیندهای کسب وکارچگونگی 

BPMN2استاندارد معرفی 

رد استفاده از استاندافرآیندهای کسب وکار با مدلسازی 
BPMN2

دهای شناسائی،تحلیل مدلسازی فرآین
نمونه بانک ملی 

های مرجع،معماری سرویس گرا وارتباط آنها مدل 
BPMبا

BPMSسازی فرآیندهای کسب وکار با استفاده از پیاده 



روش های تحلیل فرآیند

روش های تحلیل فرآیند

روش های معمول شناسائی وتحلیل فرآیند
oمصاحبه با یکی از افراد کلیدی سازمان
oمصاحبه با افراد درگیر در فرایند به صورت فرد به فرد
o برگزاری جلسات گروهی و استفاده از روش طوفان ذهنی
oمشاهده میدانی
oاستفاده از مدل های فرآیندی

Simplified UMLمدل 

:مثال

چه کسی؟

چه کاری انجام می دهد؟

ITمدیر 
گزارش اقدامات توسط 

بررسی می شود و ITمدیر 
در صورت نیاز اقدامات 
.اصالحی انجام می گیرد

ITکارشناس 
به متقاضی ITکارشناس 

ی مشکل را بررسی ممراجعه،
کند و  در صورت لزوم 

سپس .برطرف می نماید
گزارش اقدامات را ارائه می 

.نماید

متقاضی خدمات
متقاضی خدمات درخواست

خود را ثبت می کند

:سوال

به نظر شما از فرآیند باید به شرح وظایف رسید یا از شرح وظایف به فرآیند؟



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
سلسله مراتب فرآیندی

سطح فرآیندی

سطح زیر فرایندی

F 0

F 1.1 F 1.2

F 1.2.1

F 1.2.2.1

F 1.2.2.2

F 3b.1

F 3b.2

F 2.2F 1.2.2

F 1.2

F 1

فعالیت

وظایف اصلی



مفاهیم اولیه مدیریت فرآیندهای کسب وکار
مروری بر مطالب جلسه گذشته

محورفرآیند سازمان سنتیسازمانمعیارها

گرامشتریگراوظیفهسازمان

افقیعمودیرابطه

ارزشمسئولیتتمرکز

نقششغلواحد کار

تغییرپذیرثابتسطح کار

متغیر و تیمیثابت و عمودیساختار

سادهپیچیدهروش کار

گستردهسادهتقسیم کار

تیمیانفرادینوع کار

قبول مسئولیترفع مسئولیتهدف

کمزیادساختارطبقات

داردنداردفرآیندمالکیت

مستندمتغیرتعریف روش

اصلی و مشخصغیر مشخص و ثانویمشتریانفعمنا

روش های معمول شناسائی وتحلیل فرآیند
oمصاحبه با یکی از افراد کلیدی سازمان
oمصاحبه با افراد درگیر در فرایند به صورت فرد به فرد
o برگزاری جلسات گروهی و استفاده از روش طوفان ذهنی
oمشاهده میدانی
oاستفاده از مدل های فرآیندی



(Reference Models)مدل های مرجع

tttt

(APQC)مدل های مرجع

(:Process Map)ی نقشه فرآیند
مدل سطح باالیی اسرت کره

طرور کامرله یک فرآیند را ب
در نقشرره . ددهررمی نمررایش

ند هر فرآیند می توای،فرآیند
ر به تعردادی فرآینرد فرعی تر

.شکسته شود
نقشرررره فرآینرررردی کسررررب وکار 

(Business Process Map:)
ی مدل سازمان با نگاه فرآیند

که فعالیت های سازمان را بره
مجموعررره ای از فرآینررردهای 
مشتری مدار و هدف گرا افرراز 

.می کند



چگونگی شناسائی وتحلیل فرآیند

راستفاده از استانداردها وچارچوب های معتب
IFWیا استانداردهای بازل

و...رکن اصلی دارد که عبارتند از3مثال در حوزه مطالبات غیرجاری استاندارد بازل دو 
.پیشنهاد شده استIFWبرای هریک از این ارکان فرآیندهای استاندارد از سوی 



طبقه بندی فرآیندهای کسب وکار

(رترمدل زنجیره ارزش پو)طبقه بندی فرآیندهای کسب وکار

فرآیندهای 
مدیریتی

فرآیندهای 
بدنه اصلی 
کسب وکار

فرآیندهای 
پشتیبانی



تمرین

1شماره تمرین

1تمرین شماره 
94/3/31جداکثر تا انتهای :تاریخ تحویل
فرمت تحویلی از سوی اداره کل سازمان وروش ها:فرمت تحویل

a_salehi@bmi.ir:ارسال به آدرس ایمیل اینجانب

.عنوان فرآیندهای اداره خود را به یکی از طرق مطرح شده در کالس بیان نمائید
.مرتبط است( زنجیره ارزش پورتر)تعیین کنید این فرآیند به کدام طبقه از فرآیندهای کسب کار 

.را در مورد آن تعیین کنیدOwnerAccountable,Responsibleیکی از این فرآیندها را انتخاب ونقش های 
.شرح مختصری از این فرآیند را ذکر نمائید

هدف از اجرای فرآیند چیست؟
دامنه کاربرد فرآیند کجاست؟

.ائیدرا ضمیمه نم... مستندات فرآیند اعم از قانون آئین نامه بخش نامه دستورالعمل استاندارد فرم های در گردش و



(BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکارمبانی 

شناسائی وتحلیل فرآیندهای کسب وکارچگونگی 

BPMN2استاندارد معرفی 

رد استفاده از استاندافرآیندهای کسب وکار با مدلسازی 
BPMN2

دهای شناسائی،تحلیل مدلسازی فرآین
نمونه بانک ملی 

های مرجع،معماری سرویس گرا وارتباط آنها مدل 
BPMبا

BPMSسازی فرآیندهای کسب وکار با استفاده از پیاده 



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

(Business Process Model &Notation)BPMN
است ITزبان مشترک کسب وکار و بخش 

.  مجموعه ای از نمادها جهت مدل سازی فرایندها می باشد
:عبارتند ازBPMNویژگی های 

امکان مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
امکان مدل سازی تعاملی فرایندها و  سرویس ها وسیستم ها
استاندارد مورد قبول شرکت ها و فعاالن سیستم های مدیریت

جریان کار
یک نمایش گرافیکی از فرآیندهای کسبBPMNخالصه اینکه 

.وکار است
:به عبارتی بهتر

BPMN=BPM+N



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

توضیحاتنمادنامردیف

1
Event

(رخداد)

یرتأثفرآیندجریانبرومی دهدروی فرآیندیکطیدرکهپیشامدی
می گذارد

ًمی باشندنتیجهیااثریکیاعاملیاعلتیکدارایمعموال.
گروهسهبهفرآیندبرتأثیرزمانبرحسبStart،Intermediateو

End(راستبهچپازشکل ها)می شوندتقسیم.

2
Activity

(فعالیت)

سازمانهککاریانجامبرایانسان،اتوماسیونبوسیلهکهوظایفی
میپذیردصورت

باشدمرکبیاواحدبصورتمی تواند.
نوعدودارایTaskوSub-Processازدومحالتدرکهاست

.می شوداستفادهمستطیلپایینومرکزدر+نماد

3

Gateway

راه ورود و )
(خروج

توالیجریاندر(Sequence Flow)یاواگراییتامی رودبکار
دهدنشانراهمگرایی

مسیرهاپیوستنبهموشدنتصمیم گیری،منشعب شدن،ترکیب
.می کندمشخصرا



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2دسته بندی های استاندارد 

BPMN دسته بندی4در:



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

.شامل محدوده وخطوط محدوده می باشدکه به عنوان یک بخش کامل برای تعریف جریان فرآیند استفاده میشود: سازماندهی

.شامل حاشیه نویسی ها ولینک ها میشود: باز خوانی



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

شامل یک مجموعه خاص از :عملکرد خاص
گی پیام ها وجریان پیام ها،سیگنال ها،همبست

.ها،تایمرها،خطاها وتکرارهاست



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

BPMN سطح 3در
پایه،متوسط وپیشرفته



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

BPMNسطح متوسط



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

آخرین عرضه آن مربوط به سال . به بازار عرضه گردید2002می باشد که برای اولین بار در سال  Visual Paradigm Internationalاین برنامه محصول شرکت
.مورد استفاده می باشد پشتیبانی می کند  UMLنوع دیاگرام زیر که در 13این نرم افزار از .می باشد 10.2و نسخه 2013

Class diagram

Use case diagram
Sequence diagram
Communication diagram
State machine diagram
Activity diagram
Component diagram
Deployment diagram
Package diagram
Object diagram
Composite structure diagram

Timing diagram
Interaction overview diagram

مدل سازی جهت Business Process Modelingآن جهت مدیریت نیازمندی ها و از بخش  Requirements Managementهمچنین می توان از قسمت 
.نمود استفاده  BPMNفرایندها با 

Sqlآن برای طراحی دیتامدل فیزیکی استفاده می شود و می توان خروجی آن را وارد برنامه هایی نظیر  Data Modelingبخش از server  نمود و پایگاه داده
.سیستم نرم افزاری را ایجاد نمود



تجزیه وتحلیل فرآیند
مروری بر مطالب جلسه گذشته

Process Map , Business Process Mapآشنائی با مفاهیم 
APQCدر مدل های مرجع همچون 

BPMN(Business Process Model & Notation)دسته بندی 

رآیندشناسائی وتحلیل ف//مدلسازی فرآیند(//در صورت لزوم)اتوماسیون فرآیند//

BPMS(Business Process Management System(Suite)

RUP(rational Unified Process) methodology

Class D
Use case D
Sequence D
Activity D
….



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

جریان کاری:1دسته بندی (1سناریو
در این سناریو فرض کنید متقاضی درخواست اعطای تسهیالت میکند

مسئول مربوطه درخواست را بررسی کرده
در صورتیکه متقاضی شرایط دریافت تسهیالت را داشته باشد اعطای تسهیالت صورت گرفته

.در غیر اینصورت به مشتری اطالع رسانی میگردد که امکان ارائه تسهیالت وجود ندارد

سازماندهی:2دسته بندی (2سناریو 
:به شرح زیر داریمPoolتا 2در سناریو مذکور 

مشتری وبانک
به نام بخش مدیریت واعتبارات2laneاز poolبانک به عنوان 

.تشکیل شده است



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

بازخوانی:3دسته بندی(3سناریو
در این سناریو فرض کنید متقاضی درخواست اعطای تسهیالت میکند

مسئول مربوطه درخواست را بررسی کرده
در صورتیکه متقاضی شرایط دریافت تسهیالت را داشته باشد اعطای تسهیالت صورت گرفته

.در غیر اینصورت به مشتری اطالع رسانی میگردد که امکان ارائه تسهیالت وجود ندارد
.فعالیت تشکیل پرونده و صدور چک انجام گیرد2در فرآیند اعطای تسهیالت فرض کنید 

.بررسی شده استBPMNهمراه با سطح پایه از BPMNاز 3و2و1دسته بندی 3تاکنون 
.بررسی شوندEvent , Activity ,Gatewayالزم است عناصر ریزتری از BPMNوسطح متوسط از 4برای بررسی دسته بندی 



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Message,Timer,Error,Escalation,Cancel,Compensation,Condition,Signal,Termination,Multiple,Parallel,Link



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 
Message

 BPMNدر  messageمعنی .شودنشان داده  messageمی تواند از طریق رویداد  BPMNفرآیندها نیاز به ارتباطات دارند که این ارتباطات در یشتر 
یک آدرس یبراتنها به چیزهایی مانند نامه، ایمیل و یا تماس محدود نمی شود بلکه هر اقدامی که به آدرس خاصی اشاره داشته باشد و یا حاوی اطالعاتی 

.شوددر نظر گرفته می  messageخاص باشد 
.ها به فعالیت ها میتوان اجرای آن فعالیت را متوقف ویا با تاخیر همراه کردeventگاهی اوقات با چسباندن این :نکته مهم

لی ایران در این سناریو، فرض کنید کاربر به ما اطالع می دهد که وبسایت بانک م. چگونه می تواند منجر به لغو یک فعالیت شود messageی خواهیم نشان دهیم که یکم( 4سناریوی
ینترنت کاربر دچار برای مثال ممکن است اتصال ا. اما ممکن است کاربر اشتباه کرده باشد و وبسایت مشکلی نداشته باشد. کارنمی کند، ما سریعا به منظور یافتن خطا اقدام می کنیم

ربر به علت و به کاده اگر کاربر تماس بگیرد و اذعان کند که خطایی وجود نداشته و او به اشتباه گزارش خرابی داده است، در این حالت پروسه عیب یابی متوقف ش .مشکل شده باشد
.هدر دادن وقت ما تذکر داده می شود



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 
Timer

.از این نماد برای نشان دادن مدت زمان ویا زمان مشخص انجام کار استفاده میشود
انجام فعالیتی در روز وتاریخ معین.//دقیقه ای بعد از انجام یک فعالیت10استراحت :بعنوان مثال

از این  BPMNبه یک فعالیت خاصیتی شبیه شمارش معکوس در آن ایجاد نمایید که در مدل های  timer eventضمیمه کردن یک همچنین میتوانید با 
در این حالت شما می توانید یک محدودیت زمانی برای حد باالی زمان اجرای فعالیت تعریف نمایید. خاصیت به مراتب استفاده می شود

قرار است در موعد وصول .ماه بعد به حساب خود میباشد2این سناریو فرض کنید که متقاضی به بانک مراجعه ودرخواست خوابندن چکی به تاریخ در (5سناریو 
فرض کنید بانک ملی ادعا کرده است که عملیات .چک چنانچه موجودی کافی باشد چک وصول وبه حساب مشتری واریز ودر غیر اینصورت چک برگشت بخورد

.دقیقه صورت میگیرد2خواباندن چک به حساب حداکثر در 
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BPMN2استاندارد 
فرآیند افتتاح حساب قرض الحسنه:2تمرین شماره 

(/((یا کارت یا دفترچه)حساب پس انداز)درخواست افتتاح حساب از سوی مشتری
درخواست اصل وکپی شناسنامه،کارت ملی توسط بانک
تحویل اصل وکپی شناسنامه،کارت ملی توسط مشتری

دریافت مدارك مذکور واستعالم ثبت احوال
اگر پاسخ استعالم منفی بود تحویل مدارك به مشتری واعالم پایان کار

اگر پاسخ استعالم مثبت بود برابر با اصل نمودن کپی ها 
(538اگر کارت بخواهد،عالوه بر موارد مذکور نمونه )وفرم پولشوئی ( 528نمونه )ارائه فرم افتتاح حساب

تکمیل فرم های مذکور توسط مشتری وتحویل آن به بانک
(آیا مندرجات فرم ها مورد تائیید میباشد؟)دریافت وبررسی وکنترل فرم های مذکور توسط بانک
اگر خیر ارجاع فرم ها به مشتری جهت تکمیل آن ها
(اگر کارت خواسته باشد هزینه های خدمات کارت)اگر بلی اخذ هزینه های تمبر مالیاتی،هزینه استعالم 

(یعنی قبال در بانک ملی حسابی داشته است یا خیر)بررسی اینکه متقاضی شماره مشتری دارد
سیبا412سیبا وسپس عملیات سیستمی افتتاح حساب با استفاده از گزینه4111اگر خیر انجام عملیات سیستمی تخصیص شماره مشتری به متقاضی با استفاده از گزینه 

سیبا412اگر بلی مستقیم عملیات سیستمی افتتاح حساب با استفاده از گزینه
ابطال تمبر مالیاتی بر روی فرم افتتاح حساب

ارائه فیش واریزی ودرخواست جهت تامین حداقل موجودی
دریافت وجه 

سیبا1112واریز مبلغ دریافتی از مشتری به حساب افتتاح شده با استفاده از گزینه 
(ویا صدور سیستمی کارت)فرآیند صدور دفترچه

433چاپ ماشینی دفترچه  گزینه 
مهر وامضای دفترچه 

تحویل به مشتری



تجزیه وتحلیل فرآیند
مروری بر مطالب جلسه گذشته

BPMN(Business Process Model & Notation)دسته بندی 
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BPMN2استاندارد 

Error

 catchingمی باشد که اگر قرار باشد به عنوان یک رویداد  BPMNیکی از مهمترین رویدادهای  errorرویداد . اصوال فرآیندها بطور کامل و بدون خطا اجرا نمی شوند
بایستی آنرا در همان حین اجرا کنترل و برطرف نماید؛ اما  errorاستفاده شود، این جمله بدین معناست که اگر خطایی در طول اجرای یک فرآیند وجود داشته باشد، رویداد 

ه شده استفاده شود، در این حالت تنها می تواند در پایان مسیر مدل شود و این بدان معناست که اجرای فرآیند با شکست همرا throwingاگر قرار باشد به عنوان یک رویداد 
.است

Escalation

.عمدتا روابط بین فرآیند اصلی و زیر فرآیندها را نشان می دهد
اه موجود اگر این دستگ.در این سناریو فرض کنید که اداره امنیت وتوسعه درخواست خرید یک چیلر با ویژگی های خاص از اداره کارپردازی میکند(6سناریو

.این دستگاه داده میشود( خرید)باشد از انبار به اداره مذکور تحویل ودر غیر اینصورت درخواست تامین
دو حالت بر این تامین مترتب است اصال چنین دستگاهی با ویژگی های خاص وجود ندارد

.ویا اینکه جهت واردات آن از خارج از کشور با یک تاخیر زمانی همراه هستیم
که در هر دو حالت به اداره مذکور اطالع رسانی میشود
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Cancel

.تنها در زمینه های تراکنشی استفاده نمایید cancelاز رویداد 
.همه آنها را کنسل میکندRollbackیا تراکنش یک یک انجام میشود ولی دستور Transactionدر این سناریو یکسری دستورات تحت عنوان (7سناریو
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Compensation

.بعضی وقت ها ممکن است در فرآیند ما فعالیتی اجرا شود که گاهی اوقات نیاز به لغو آن تحت شرایط خاصی باشد
:در این رابطه می توان مثال هایی نظیر موارد زیر بیان نمود

رزرو بلیط هواپیما یا قطار،رزرو کردن یک ماشین کرایه ای،شارژ کردن یک کارت اعتباری،راه اندازی یک ارائه دهنده خدمات
در این سناریو فرض کنید اداره کارپردازی درخواست یک سیستم حسابداری از اداره امنیت( 8سناریو 

وپوششGLبا توجه به اینکه احتماال تا چند ماه آینده با آمدن سیستم .وتوسعه سیستم ها میکند
دادن  سیستم حسابداری واحدهای مختلف امکان لغو خرید سیستم حسابداری مستقل برای اداره

کارپردازی  وجود دارد
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Conditional

ود و ماهیت در اینجا هر چیزی می تواند به عنوان شرط درنظر گرفته ش. گاهی اوقات ما فقط می خواهیم یک فرآیند تحت شرایط خاصی شروع و یا ادامه پیدا کند
.استفاده شود catching eventتنها بتواند در قالب یک  timerنیز مانند رویداد  conditionشرایط مستقل از نوع فرایند می باشد و این باعث می شود که رویداد 

میخواهیم .نددر این سناریو فرض کنید مشتریانی که دارای شماره مشتری هستند برای افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه به شعبه مراجعه میک(9سناریو
عالوه بر ارائه اصل وکپی مدارک حتما با شرط مثبت بودن جواب استعالم از ثبت احوال نسبت به افتتاح حساب اقدام شود



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Signal

می تواند استفاده شود، این رویداد نیز بکار گرفته می شود که نماد این رویداد  messageمی باشد و در جاهایی که رویداد  messageبسیار شبیه رویداد  Signalرویداد 
برای مثال )همیشه به یک گیرنده خاص آدرس داده می شود  messageاین می باشد که  Signalو  messageدر واقع تفاوت اصلی بین رویدادهای . یک مثلث می باشد

بیشتر  Signalیک (. لقبییک ایمیل ادرس دریافت کننده ایمیل را شامل می شود و یا یک تماس تلفنی با شماره گیری یک شماره خاص شروع می شود و مثال هایی از این 
برای آدرس و یا نفر خاصی ارسال نمی شود و هرکسی می تواند دریافت کننده آن باشد و اگر  Signalدر واقع . شبیه یک تبلیغ در روزنامه و یا یک تلویزیون تجاری است

.بخواهد می تواند نسبت به آن واکنش نشان دهد
2بازلدراین سناریو فرض کنید سیگنال هایی به گوش میرسد که میزان مطالبات غیر جاری بانک ها زیاد شده ما با استفاده از استانداردهای(10سناریو

یت با یک ودر نها.از آن ها نمیتوانیم استفاده کنیم...فرآیندهای بهینه را برای آن پیدا میکنیم ولی تا زمان آماده شدن زیرساخت های فنی وIFWوچارچوب 
.نظرسنجی از بانک مرکزی ویا وزارت امور اقتصادی ودارائی مبنی بر کم شدن میزان مطالبات غیر جاری کار خاتمه می یابد
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Terminate

.خروج نهائی از فرآیند را نشان میدهد
می توانند به طور همزمان شروع شوند و این در 3و وظیفه 2، وظیفه 1پس از وظیفه . دقیقه به طول میانجامد55می دانیم که اجرای فرایند زیر (11سناریو

مثال در این. زمان بیشتری را می طلبد و به همین دلیل زمان اجرای کل فرآیند را این فعالیت تعیین می کند3نسبت به وظیفه 2حالیست که اجرای وظیفه 
دقیقه 30و 2دقیقه برای اجرای وظیفه 45در این حالت بایستی . می شویم هر رو مسیر به طور همزمان فعال می شوند parallel gatewayزمانی که وارد 

اجرا شود، اما پس 3دقیقه طول می کشد تا وظیفه 30در ادامه . صرف نماییم3برای اجرای وظیفه 
نیز 2دقیقه بعد، وظیفه 15. از اجرای این فعالیت، فرآیند به اتمام نمی رسد و ادامه خواهد داشت

دقیقه خواهد شد55تکمیل شده و کل زمان فرآیند برابر با 
تکرار شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این سوال موضوعی2، وظیفه 3گر بعد از تکمیل شدن وظیفه 

در چنین مواردی. است که در اکثر فعالیت هایی که به موازای هم اجرا می شوند مطرح می شود
:ما می توانیم الگویی که در ادامه ارائه شده است را بکار بگیریم
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Multiple

.به منظور خالصه کردن چند رویداد در یک نماد جداگانه استفاده نماییم Multipleمی توانیم از رویدادهای 
بانک ها ملزم به کاهش نرخ سود ...در این سناریو فرض کنید از جانب نهادهای مختلف همچون مجلس،دولت،سیاست های کالن اقتصادی و(12سناریو

ه تمام ارگانهای ویا عکس این موارد گردد ما نتیجه آنرا ب... میشوند بعد از یک سال نتیجه کاهش نرخ سود بانکها ممکن است منجر به افزایش تولید اشتغال و
.مربوطه اطالع رسانی میکنیم
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Parallel Multiple

به محض وقوع یکی از  catching multipleدر حالیکه یک رویداد . اضافه شده است BPMN 2.0در  multipleبه منظور تکمیل نمودن رویداد  parallelرویداد 
تا زمانیکه کل رویدادهای وارده به آن فعال نشوند رخ نمی دهد و در بیشتر مواقع به عنوان یک  parallelرویدادهایی را که شامل می شود اتفاق می افتد اما رویداد 

catching event از آن استفاده می شود.

ها بدون در این سناریو فرض کنید به موجب بخشنامه اداره کل سازمان وروش ها اعطای تسهیالت مرابحه در دستور کار شعب قرار میگیرد ولی آن(13سناریو
تد سپس این یفبآماده شدن سیستم تسهیالتی که این عقد در آن تعریف نشده باشد امکان اعطای این نوع از تسهیالت را ندارند یعنی هردو اتفاق باید باهم 

.سال نتیجه آن بررسی شده ومثال به اطالع اداره کل سازمان وروش ها ویا سایر ادارات مرتبط میرسد2نوع از تسهیالت به مردم داده شده وپس از 
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Link

یکی از موارد خاص به شمار می رود و هیچ ارتباطی با محتوای فرآیند ندارد اما روند نمودار فرآیند  linkرویداد ،BPMNاز بین رویدادهای بکار رفته شده در 
مرتبط به هم به عنوان جایگزینی برای یک جریان  linkهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، شما می توانید از دو . را می تواند تسهیل ببخشد

به عنوان نقطه  catching link eventبه عنوان نقطه خروج استفاده و از سوی دیگر از یک  throwing link eventدر اینجا از یک . توالی استفاده نمایید
مثال باال درورود استفاده می شود و بدین ترتیب این دو رویداد را به عنوان یک جفت مرتبط با هم با و تحت عنوان یک اسم یکسان نامگذاری می کنیم که

.نامیده شده اند Aهر دو رویداد 



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

مروری بر مطالب جلسه گذشته

Message,Timer,Error,Escalation,Cancel,Compensation,Condition,Signal,Termination,Multiple,Parallel,Link
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Activity
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Activity
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BPMN2استاندارد 
Activity
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BPMN2استاندارد 
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شخصی در این سناریو فرض کنید اداره کل اعتبارات درخواست تولید سیستمی از اداره کل امنیت وتوسعه سیستم ها با شرح خدمات م(14سناریو
ح در هنگام آماده سازی سیستم درخواست جدیدی در خصوص توقف تولید سیستم وبررسی نیازمندیهای جدیداز سوی این اداره مطر.میکند
..که در اینصورت فرآیند تولید وتحویل نیمه کاره باقی میماند.میشود
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اول در این سناریو فرض کنید یک واحد تولیدی درخواست تسهیالت میکند رئیس شعبه پس از بررسی درخواست ،آنرا به سه واحد ارجاع میدهد واحد(15سناریو
افتمسئول سنجش اعتبار شخص،واحد دوم مسئول بررسی طرح و واحد سوم مسئول بررسی پرونده ومیزان تکمیل بودن مدارک ووثائق شخص است پس از دری

.واحد در خصوص اعطای تسهیالت به این واحد تولیدی اقدام میکند3ومثبت بودن پاسخ از هرپاسخ از این سه واحد

ریال Aدر این سناریو فرض کنید یک واحد تولیدی درخواست تسهیالت میکند بر اساس اطالعات موجود در سایت بانک چنانچه میزان موجودی حداقل (16سناریو
ریال Cومیزان موجودی حداقل bریال باشد تسهیالت اعطائی در قالب بسته پیشنهادی B،میزان موجودی  حداقل aباشد تسهیالت اعطائی در قالب بسته پیشنهادی 
به وی اعطا میشودcباشد تسهیالت اعطائی در قالب بسته پیشنهادی 
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ن اداره کل امنیت وتوسعه سیستم ها درخواست خرید یک دستگاه کولر از اداره کل کارپردازی میکند با شرط موجود بودن ایدر این سناریو فرض کنید(17سناریو
.روز وتامین کولر صورت میپذیرد20کولر در انبار کارپردازی،کولر دریافت میشود ویا دریافت کولر حداکثرپس از 

ریال Aدر این سناریو فرض کنید یک واحد تولیدی درخواست تسهیالت میکند بر اساس اطالعات موجود در سایت بانک چنانچه میزان موجودی حداقل (18سناریو
%  b1ریال باشد،میزان سرمایه در گردش شرکت کمتز B،میزان موجودی  حداقل a%روز از افتتاح حساب شخص گذشته باشد تسهیالت اعطائی با نرخa1باشد حداقل 

به وی اعطا میشودc%ریال باشد تسهیالت اعطائی با نرخ Cومیزان موجودی حداقل %bباشد تسهیالت اعطائی با نرخ
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Sequence Flow
Expression Sequence Flow

Default Sequence Flow

ولی حالتی هم وجود دارد که بیان شده پس از بررسی بدون کنترل انبار .بررسی شد17مسیر یش فرض همان باشد که در سناریو در این سناریو فرض کنید(19سناریو
ویا تامین فرآیند خاتمه پیدا کرده است

Group
برای طبقه بندی یا گروه بندی مجموعه ای از فعالیت ها یا تصمیم گیری هائی

.که در یک فرآیند اتفاق میافتد از این نماد استفاده میشود



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Sequence Flow
Expression Sequence Flow

Default Sequence Flow

ولی حالتی هم وجود دارد که بیان شده پس از بررسی بدون کنترل انبار .بررسی شد17مسیر یش فرض همان باشد که در سناریو در این سناریو فرض کنید(19سناریو
ویا تامین فرآیند خاتمه پیدا کرده است

Group
برای طبقه بندی یا گروه بندی مجموعه ای از فعالیت ها یا تصمیم گیری هائی

.که در یک فرآیند اتفاق میافتد از این نماد استفاده میشود



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Choreography Task
Choreography Sub-Process

.در این نوع از وظایف یا زیر فرآیند اشاره به مبدا ومقصد وظیفه یا زیرفرآیند میشود

Call Activity
Call Choreography Activity

کردن یا صدا زدن وظیفه ای دارد که یکبار تعریف شده Callاشاره به 
این نوع از وظایف به نسبت وظایفی.کردCallودر فرآیندهای مختلف میتوان آنرا 

که ممکن است یکبار در فرآیند اتفاق بیفتد پررنگتر هستند

Association
To direction Association

Data Association
(سیستم حسابداریامکان لغو خرید/ امکان خرید سیستم حسابداری-کنسل شدن بلیط هواپیما/نظیر رزرو بلیط هواپیما.)عناصر مرتبط با هم در یک تشکل یا انجمن

(بررسی حساب مشتری بر مبنای اطالعات حساب)که میتواند بصورت جهت دار ویا مبتنی بر داده باشد



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Data Object
Data Input

Data Output
Data Input, Data Output نوع خاصی از داده ها هستند که به عنوان

.ورودی یا خروجی فرآیندها استفاده میشوند
Data Storeفعالیت ها را قادر میسازد بر اساس اطالعات ذخیره شده در یک

بانک اطالعاتی تا بازیابی یا بروز رسانی شوند



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

مروری بر مطالب جلسه گذشته



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

 Visual Paradigmمرور کلی روی محیط
(:Project)ایجاد یک پروژه جدید

File/New Projectانتخاب 
پس از ثبت New Projectدر پنجره

Project Name,Autor,Company,Project Description
 Create Blank Projectانتخاب 

.ایجادمیشودنوشتیم Project Nameنامی که درای با پروژه 
هر پروژه دارای یک دیاگرام پیش فرض به نام

Business Process Diagram1جهت مدلسازی
فرآیند است

همچنین برای هرپروژه پنل های مختلفی همچون
Diagram NavigatorوModel ExplorerوLogical Viewمنوی.است...وView/Panes

هر پروژهاست که با انتخاب آن برایDiagram navigatorمهمترین پنل 
Requirement Capturing,بخش4

,Business Process Modeling
Database ModelingوOtherرویت میشود



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

(:Business Process Diagram)ایجاد یک دیاگرام فرآیند کسب وکارجدید
Business Process Modelingوانتخاب Diagram Navigatorبا انتخاب پانل 

:گزینه های زیر را خواهیم داشت
Business Process Diagram,Conversation Diagram,

Data Flow diagram,EPC Diagram,
Process Map Diagram,Organization Chart,WSDL Diagram,

Fact Diagramرا خواهیم داشت.
.استBusiness Process Diagramکلیه دیاگرام ها در زیر مجموعه 

:برای ایجاد یک دیاگرام جدید
File/New Diagram/Business Process Modeling/Business Process Diagram

ویا کلیک رلست روی
Business Process Diagram وانتخاب

New Business Process Diagram

هر دیاگرام از کلیک راست روی آن دیاگرام...برای حذف،تغییر نام و
.استفاده میشود



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

با خروج از محیط ویژوال پارادایم پیامی مبنی بر ذخیره پروژه از شما خواهد شد
که با تائید آن پنجرای به شرح زیر ظاهر خواهد شد که میتوان نام پروژه ومسیر

.مربوط به آنرا تعیین کرد



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Requirements Capturingمرور کلی روی 
Textual Analysis:از آن برای تجزیه وتحلیل کسب وکار بصورت متنی استفاده میشود.

Business Process Modelingمرور کلی روی 
Conversation Diagram: این دیاگرام یک ارتباط سطح باال

های موجود در محدوده یک مدل ارائه میکندPoolاز تمامی 

Data Flow Diagram:، این دیاگرام یک ارتباط سطح باال از فرآیند
داده های در جریان وموجودیت های خارجی ارائه کرده ویک رویکرد بصری

از جریان داده در تجزیه وتحلیل کسب وکار ایجاد میکند

EPC(Event-driven Process Chain) Diagram:از این دیاگرام
وتشخیص بهبود های ممکن از فرآیندResource Planningبرای 

.کسب وکار میباشد



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Process Map Diagram
ویاAPQCاز این دیاگرام برای تهیه یک نقشه فرآیندی بر اساس مدل های مرجع نظیر 

.زنجیره ارزش پورتر استفاده میشود
Process Map Diagramروی گزینه (Process Map Diagram)برای ایجاد یک دیاگرام نقشه فرآیندی

.ا انتخاب میکنیمNew Process Map Diagramکلیک راست کرده وگزینه 



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

برای ایجاد دیاگرام فرآیندهای کسب وکار در یک فرآیند خاص
روی ان فرآیند مربوطه کلیک راست کرده وگزینه 

Create Business Process Diagram را انتخاب میکنیم.

نیز روی فرآیندبرای افزودن دیاگرام هائی که قبال تهیه کرده ایم
را انتخابopen Specificationمربوطه کلیک راست کرده وگزینه 

.میکنیمAddدیاگرام  های مربوطه را Diagramودر شیت 



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

برای ایجاد دیاگرام فرآیندهای کسب وکار در یک فرآیند خاص
روی ان فرآیند مربوطه کلیک راست کرده وگزینه 

Create Business Process Diagram را انتخاب میکنیم.

نیز روی فرآیندبرای افزودن دیاگرام هائی که قبال تهیه کرده ایم
را انتخابopen Specificationمربوطه کلیک راست کرده وگزینه 

وگزینهAddدیاگرام  های مربوطه را Diagramودر شیت 
Existing Diagramرا میکنیم.

در صورت نبود دیاگرام در این پروژه از سایر
میکنیمimportپروژه ها آنها را به این پروژه 

File/import/BP-VA Project



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

5تمرین شماره 
پروژه قبل وتمرین این جلسه همگی را در فرآیندهای مرتبط 3دیاگرام های مربوط به APQCبر اساس زنجیره ارزش پورتر ویا مدل مرجع 

.در قالب نقشه فرآیندی درج نمائید



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Organization Chart:عالوه بر جایگاه واحدهای سازمانی .از آن برای ترسیم چارت سازمانی رسمی استفاده میشود
.وسلسله مراتب بین واحدها این امکان فراهم است که دیاگرام های مربوط به هر اداره در آن درج شود

(Business Process Map)نقشه فرآیندهای کسب وکاردقیقا نظیر 

WSDL(Web Service Description Language)Diagram: با استفاده از این دیاگرام کاربران میتوانند
.به توصیف یا تشریح ویژگی های  وب سرویس ها بپردازندXMLبه عنوان زبانی مبتنی بر 

میباشد…,Type,Message,PortType,Bindings,Serviceاین کار مستلزم آشنائی با 

Fact Diagram:در این دیاگرام واژه های مورد استفاده
در محدوده مدل کسب وکار بصورت بصریدر یک مستطیل 

ایی که رویConnectorقرار گرفته وارتباط بین آنها را با 
.آن فعل مورد نظر ذکر میشود برقرار کرد



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

BPMN2استاندارد 

Database Modelingمرور کلی روی 
Entity Relationship Diagram: از این دیاگرام برای طراحی بانک اطالعاتی

استفاده میشودConceptual,Logical,Phisicalسطح 3در 

Othersمرور کلی روی 
Overview Diagram:

Matrix Diagram:
Analysis Diagram

Grid:



(BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکارمبانی 

شناسائی وتحلیل فرآیندهای کسب وکارچگونگی 

BPMN2استاندارد معرفی 

رد استفاده از استاندافرآیندهای کسب وکار با مدلسازی 
BPMN2

دهای شناسائی،تحلیل مدلسازی فرآین
نمونه بانک ملی 

های مرجع،معماری سرویس گرا وارتباط آنها مدل 
BPMبا

BPMSسازی فرآیندهای کسب وکار با استفاده از پیاده 



BPMمعماری سرویس گرا وارتباط آن با

گرامعماری سرویس 



BPMمعماری سرویس گرا وارتباط آن با

معماری سرویس گرا

(SOA)چند نکته در خصوص معماری مبتنی بر سرویس



BPMمعماری سرویس گرا وارتباط آن با

نسل جدید معماری ها: معماری سرویس گرا

:تعریف سرویس
عملی که بوسیله یک سرویس دهنده انجام 

.میشودواز نظر سرویس گیرنده دارای ارزش است
/....ذخیره اطالعات/مانند دریافت اطالعات

در معماری سرویس گرا سرویس را بصورت خاص 
.شبیه مولفه یا شیئ که مستقل از سکو است میدانند

/....سرویس برداشت/مانند سرویس واریز



BPMسرویس گرا وارتباط آن بامعماری 

معماری سرویس گرا



BPMمعماری سرویس گرا وارتباط آن با

معماری سرویس گرا



BPMمعماری سرویس گرا وارتباط آن با

معماری سرویس گرا



BPMN2آشنائی با استانداردهای 

مروری بر مطالب جلسه گذشته
:تعریف سرویس

از عملی که بوسیله یک سرویس دهنده انجرام میشرود و
ماننرد دریافرت. نظر سرویس گیرنده دارای ارزش اسرت

/....ذخیره اطالعات/اطالعات



(BPM)مدیریت فرآیندهای کسب وکارمبانی 

شناسائی وتحلیل فرآیندهای کسب وکارچگونگی 

BPMN2استاندارد معرفی 

رد استفاده از استاندافرآیندهای کسب وکار با مدلسازی 
BPMN2

دهای شناسائی،تحلیل مدلسازی فرآین
نمونه بانک ملی 

های مرجع،معماری سرویس گرا وارتباط آنها مدل 
BPMبا

فاده از سازی فرآیندهای کسب وکار با استبهینه سازی وپیاده 
BPMS



بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار

اربهینه سازی فرآیندهای کسب وک

بهینه سازی فرآیند های کسب وکار چیست؟
از مجموعه سلسله مراتب تنظیم یک فرآیند جهت بهتر کردن برخی»بهینه سازی فرآیند عبارتست از 

نه ها به عبارتی بهتر تالش هائی که منجر به کاهش هزی. «پارامترهای معین،بدون عبور از محدودیت ها
ژی بهینرره سررازی فرآینررد همیشرره بایررد بررا مرکررز اسررترات. میشوندمورد ویا راندمان ویا هردو 

.در ارتبرراط باشدیررک بنررگاه تجارترری 

:پنج شرط برای بهینه سازی موفق فرآیندها
هشرریووکنیرردشررروعمشررتریبرراابترردا:اســتچیــزیهــربــرمقــدممشــتری

ارفرآینرردیررکخواهیرردمرریکررهزمانرری.کنیررددركوبررسرریراهرراآنفرآیندهایوکاری
وبنگریررداصالحرراتایررنبررهمشررترییررکدیرردازکنیررداصررالحراآنودهیرردتغییررر

.داریرردخاطررربررهذهررندرهررمشرررکتیاهرردافکررهشررویدمطمئررن

.باشیدآگاهکنیداصالحراآنخواهیدمیکهچیزیاز:(آگاهی)کاریتعهــد
نررهوهرگوسررازیشرربیه،آنالیررزگیررری،اندازهبرررایکررهراعملکرررد،کلیرردیهایشرراخص

هینهببرایعملکردکلیرردیهایشرراخصایررن.کنیرردمشررخصهسررتندنیررازسررازیبهینرره
رتبرراطااسررتراتژیک/شرررکتیسررطحدرعملکررردکلیرردیهایشرراخصبررابایرردفرآیندسازی
کنیداستفادهفرآیندهاسازیشبیهاز//.شرروندداده



بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار

اربهینه سازی فرآیندهای کسب وک

برراالیسررطحمدیریتوتیررمافرررادوفرآینرردشرررکایفرآینررد،صاحبرران:همــکاری
کنیرردسررعی.کنیررددرگیرررسررازیبهینهپررروژهمراحررلتمامرریدرراخررودشرررکت

یرراهررانامررهپرسررشازمثررالعنرروانبررهآوریررددسررتبررهراخررودفرآینرردبازخررورد
.کنیررداسررتفادهسررنجینظرررهررایفرم

اختیرراردربررامدیریررتداشرربوردهایوجررودوارتبرراطبرقررراری:ارتبــاطبرقــراری
هررایسیسررتمهمچنیررنومرتبررطعملکررردکلیرردیهررایشرراخصتمامرریداشررتن
هررایپررروژهدردخیررلافرررادبیررندرارتبرراطبرقررراریبررراینظرررتبررادلوهشرردار
راهرراآنبایرردکررهشرروندمرریحسررابواقعرریارزشبررافرآیندجزمررواردسررازیبهینرره
سررپردبخاطررر

کررهطرروریبررهاسررت،مررداومفعالیررتیررکفرآینرردسررازیبهینرره:مــداوماجــرای
مرریظاهرررفرآینرردرویپیررشدرجدیرردیموانررعقبلرری،مشررکاترفررعدنبررالبرره

«رااجررحیررندرتغییرررات»اصطررالحبررهازکررهشررودمرریپیشررنهادبنابرایررن.شرروند
بدیررناتررکنیررد،اسررتفادهسیسررتمافتادگرریازکارجلوگیررریبرررایجدیررد،فرآیندهررای

یرردکناصررالحوبخشرریدبهبررودمررداوموهمیشررگیروالیررکطبررقرافرآیندهرراوسرریله



بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار

اربهینه سازی فرآیندهای کسب وک

فرآینــدوتحلیلوتجزیهبررســیآنالیــز،
دارد،نرردفرآیسررازیبهینررهبررانزدیکرریارتبرراطفرآینرردوتحلیلوتجزیهبررسرریآنالیررز،
ویافرآیندهاسازیبهبنهورودیعنوانبهیاومعموال
.میگیردقراراستفادهموردممیزیاهداف

.شررودمرریتقسرریمبخررشسررهبررهفرآینرردآنالیررز
Process Controlling

Business Activity Monitoring(BAM)
Process Intelligence

والمعمررکنرردومینررگاهقبلرریهررایدادهبهبخشاولیررن
.شررودمینامیرردهفرآینرردکنترررل
آنرریوفرروریهررایدادهبررهنررگاهبخررشدومیررن

بررسرریوداردتجرراریاجرررایحررالدرفرآیندهررای
.میشودنامیدهBAMتجرراریفعالیررت
رریبینپیررشدرسررعیفرآینرردآنالیررزبخررشسررومین

فرآینرردهرروشاوقرراتاغلرربوداردآترریفرآیندهررای
.میگیررردقرررارخطررابمررورد



بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار

اربهینه سازی فرآیندهای کسب وک

:فرآینــدهاســازیبهینــهازحاصلداخلــیوخارجــیمنافــع

بهینرره سررازی فرآینررد امررری مهررم اسررت، 
جررواب نرردادن شرررایط مختلررف هم زمرران 

کرره شرررایط بروفررق مررراد اسررت وهم زمانرری 
از آن اسررتفاده کررردبایررد 



بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار

اربهینه سازی فرآیندهای کسب وک

.فرآیندهاسازیبهینههایریسکمتداولترین
کارپایانوشروعنبودنمشررخص(1
(KPIs)اشتباهعملکردکلیدیهایشاخصازاسررتفاده(2
سررازمانهایبخشتمامیدرمالکیتوپشررتیبانینبود(3
فرآیندتغییراتنکردنلحرراظ(4
اجراییبخشکافیحضورعرردم(5

کارپایانوشروعنبودنمشررخص(1شمارهخطر

کار ایررن استکنونرری ایررن فرآینررد بررسی ودرك وضعیررت سررازی فرآینررد اولین قدم برای بهینرره 
.  سررنجش صفررر نامیررده مرری شرروداصطررالح برره 

چرره کسررانی درگیررر ایررن فرآینررد مرری شرروند؟ یعنرری 
پارامترهررای خروجرری و ورودی مررورد اسررتفاده قرررار مرری گیرنررد؟ چرره 

؟زمانرری کرره بایررد صرررف یررک بررار انجررام ایررن فرآینررد شررود چقرردر اسررتمتوسررط 
رررد؟هر چنررد وقررت یکبررار انتظاراترر شررکل میگیرررد و چطررور بایررد برره آن هررا رسرریدگی ک

چرره کسرری بایررد ایررن کار را انجررام دهررد؟ 

اسررت کرره بدانیررد همچنین مهررم 

. خواهیررد بررا فرآیندهررای خررود برره کجررا پیررش رویرردمی 
خررط پایرران کجاسررت؟ 

و تغییررر اصررالح دلخواهرری کرره می خواهیررد از نتیجرره 
فرآیندهررای تجرراری خررود کسررب کنیررد چرره چیررزی اسررت؟ 
، اگررر نمی دانیررد برره چرره چیررزی مرری خواهیررد دسررت یابیررد
ا متوجرره نخواهیررد بررود کرره برره اهررداف خررود رسرریده ایررد یرر

خیررر؟



بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار

اربهینه سازی فرآیندهای کسب وک

باشرردممکررن اسررت کرره آن شرراخص کلیرردی عملکرررد نامرتبررط 
.تحررت تاثیررر فرآینرردی کرره شررما قصررد بهینرره سررازی آن را داریررد قرررار گرفترره باشررد،کمرری تنهررا برره نسرربت یررا 

.نباشدانه یعنرری مشررخص، قابررل سررنجش، پذیرفتنی، واقع گرایباشد، یررا آن شرراخص کلیرردی عملکردبرره صررورت هوشررمندانه تعریررف نشررده 

در بنابرایررن. شرراخص هررای کلیرردی عملکرررد اسررت کرره ارتباطرری بررا اهررداف کلرری تجرراری شرررکت برره هررر نحرروی ندارنرردچون برخی از 
رردی هایرری کرره شررما صرررف بهینرره سررازی فرآینررد خررود مرری کنیررد ممکررن اسررت تاثیررر مثبترری بررر روی شرراخص کلیتررالش واقررع، 

.عملکرررد شررما بگذارنررد، ولرری در بلنررد مرردت، ضمانترری دال بررر اینکرره فرآینررد بهبررود یافترره وجررود نرردارد

(KPIs)اشتباهعملکردکلیدیهایشاخصازاسررتفاده(2شمارهخطر
KPIدرشررماهدایررتبرررایراهنمرراتابلرروسرررییررکعنرروانبررههررا

هررایشرراخص.میکننرردعمررلپایررانخررطسررمتبررهدرسررتمسرریر
کننرردخررارجمسرریرازراشررماتواننرردمرریاشررتباه،عملکررردی



بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار

اربهینه سازی فرآیندهای کسب وک

سررازمانهایبخشتمامیدرمالکیتوپشررتیبانینبود(3شمارهخطر

هایرری کرره تررالش نبررود پشررتیبانی از طرررف رده هررای برراالی شرررکت در قبررال 
ازی صرررف بهینرره سررازی فرآینررد مرری شررود برره نتایررج نهایرری برنامرره بهینه سرر

.آسرریب مرری رسرراند
ی نقررش مالررک فرآینررد بسرریار مهررم مرری شررود، یعنرری شررخصدر این بخش است که 

کرره مسررئولیت یررک فرآینررد خرراص تجرراری را بررر عهررده گیرررد و خررود را نسرربت
مالررک فرآینررد شررخصی سررت کرره مرری توانررد بررا دیگررر. برره آن متعهررد بدانررد

کنررداشررخاص سررهیم در فرآینررد در رابطرره بررا کار آن هررا همررکاری 

فرآینررد همچنیررن معمرروال هدایررت کننررده نیررروی مالررک 
رن از ایر. پشررتیبان پررروژه هررای بهینرره سررازی فرآینررد اسررت

نظررر کرره او برررای فرآینررد خررود اهمیررت قائررل مرری شررود و 
سررعی مرری کنررد هررر روز نسرربت برره روز قبررل کار خررود را 

بهتررر انجررام دهررد
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فرآیندتغییراتنکردنلحرراظ(4شمارهخطر

کنرردانسرران برره طررور طبیعرری در برابررر تغییرررات مقاومررت مرری 
خررش اولیررن قسررمت فرآینررد تغییررر، معمرروال سررخت تریررن و پررر اسررترس تریررن ب

را تغییررر مرری دهیررد و برره دنبررال» نحرروه انجررام کارهررا » زمانرری کرره شررما . اسررت
ریزیرردآن همرره چیررز و همرره کررس را برره هررم مرری 

ررردم برررای پذیرررش تغییررر و سررهیم بررودن در موفقیررت آمیررز بررودن یررک تغییررر، م
آمرروزش کارکنرران و صرررف . بایررد بداننررد آن تغییررر چرره نفعرری برررای آن هررا دارد

زمرران برررای بحررث هررای داخلرری ممکررن اسررت برررای اجرررای موفررق آمیررز تغییررر 
.  مررورد نیرراز کمررک کننررده باشررد

فرآینررد را اصالحررات برره عنرروان گام آخررر، سررازمان بایررد 
بپذیرنررد و افررراد بایدفرآیندهررای جدیررد را . داخلرری سررازد

.  برپایرره آن هررا عمررل کننررد
ی ضررروری اسررت مطمئررن شرروید کرره هررر تغییررر برره درسررت

در روش کاری سررازمان و فرآیندهررای تجرراری لحرراظ شررده 
.اسررت
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اجراییبخشکافیحضورعرردم(5شمارهخطر

محاسرربه آمارهررای پیچیررده فرروری از بیررن داشرربوردهای محاسررباتی مناسررب و برره
.  دسررت آوردن گررزارش خررود برره خررود نتایررج نهایرری شررما را بهبررود نمرری بخشررد

چیررزی کرره مررورد نیرراز اسررت وسرریله ای اسررت کرره بواسررطه آن بتوانیررد دیررد 
رت کاملرری کرره برره نسرربت فعالیررت هررای تجرراری برره دسررت مرری آوریررد برره صررو

.  موثررر برره کار گیریررد و عملرری سررازید

(BPM)وکارکسبفرآیندهایمدیریتسیستمیکیعنی



پیاده سازی فرآیندهای کسب وکار

رپیاده سازی فرآیندهای کسب وکا



پیاده سازی فرآیندهای کسب وکار

رپیاده سازی فرآیندهای کسب وکا
فادهاستباوکارکسبفرآیندهایسازیپیادهبرایاساسیگامهفت

:BPMSاز

(فرآیندویرایش/جدیدفرآیند)فرآیندمدلترسیم-1
فرآیندبهمربوطاطالعاتیادادهمدلتعریف-2
نیازموردکاربریهایرابطایجادویاهافرمتعریف-3
Business)تجاریقوانینتعربف-4 Rule)هاومحدودیتعبارات
فراینداجرایمسئولینویاایفاکنندگانتعریف-5
هاوبرنامههاسیستمسایرباسازکاریوایجادسازییکپارچه-6
فرآیندانتشارویااجراء-7

:سناریو
یالتتسهاعطایمنظوربهمشتریسنجیاعتبارجهتسیستمیتقاضایایرانملیبانک
.استکرده

ریمشتازموجودیمیزانخانوادگیونامنامملیکدحاویفرمیکابتدادرسیستمایندر
.رددمیگرسانیاطالعویوبهشدهسنجیاعتبارمشتریزیراطالعاتپایهبر.میشوداخذ

غیردرمیگیردتعلقوامویوبهمعتبرمشتریباشدمیلیون100باالیموجودیمیزانچنانچه
شدمیباتسهیالتاخذجتامکانفاقدکهمیگرددرسانیاطالععذرخواهیضمناینصورت



پایان


