
	

	

 
 

 معرفی دوره آموزشی
 

 کاربردی، عملی نوع آموزش: مدیریت فرایندهای کسب و کار نام دوره:

 روز) ۳ساعت (در  ۲۴ طول دوره: بابک هزاوهدکتر  مدرس:

 اهداف دوره:

 »ایرشته میان« صورت به فرایندها مدیریتطراحی و  کاربردی و عملی آموزش دوره، این هدف

، با توجه به تمرینات عملی طول دوره بعد از شرکت در این دوره. باشدمی BPMN 2.0 براساس

نحوه ایجاد ارتباط  را پیدا کرده و روی طراحی، تحلیل و بهبود فرایندهای سازمانی مهارتشما 

ین همچنسازی فرایندها در سازمان و دههای پیابین ساختار سازمانی با فرایندها، نحوه و تکنیک

 شوید.مسلط می ابزارهای مرتبط با مدیریت فرایندها

  دوره: محتوای

 معرفی و آشنایی با اصطالحات اصلی در مدیریت فرایندها •

 BPMNسازی فرایند به کمک ابزار مدل •

 )KPIهای کلیدی عملکرد (و شاخص فرایندها های کمی و کیفیتحلیل •

 بازطراحی فرایندها •

 اتوماسیون و هوشمندی فرایندها •

 در طراحی استاندارد فرایندهاهای مرجع مدلاستفاده از  •

 سازی فرایندها در سازمانجاریمدیریت تغdر و  •

 نیاز:پیش

 نیاز ضروری برای این دوره وجود ندارد.پیش

 مورداستفاده در دوره:ابزارهای آموزشی 

های مدیریت فرایند کسب و ساز و سیستممدلافزارهای نرموایت برد، فایل ارائه (پاورپوینت)، 

 ی طراحی و مدیریت فرایندها.برای آموزش و تمرین عمل کار

 منابع مورداستفاده در دوره:

ایرانی بهره  بزرگ هایهای واقعی سازمانتمرینات این دوره از مثال ها وجهت تدوین کارگاه

شود. در این حوزه استفاده می افزارهای مطرحجهت طراحی فرایندها از نرمگرفته شده است. 

 این دوره از منبع زیر کمک گرفته شده است: و کتاب کار تدوین مواد آموزشیبرای همچنین 
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 برنامه دوره

 

 روز سوم روز دوم روز اول

معرفی و ضرورت مدیریت   -۱

  فرایندها

 جافرایندها در همه ۱-۱

ها و تاریخچه ریشه ۲-۱

 مدیریت فرایندها

 چرخه مدیریت فرایندها ۳-۱

 پورتر زنجیره ارزش ۴-۱

ارزیابی بلوغ سازمانی برای  ۵-۱

 سازی فرایندهاجاری

 

 شناسایی فرایندها  -۲

 تشخیص فرایندهای کلیدی ۱-۲

و سطوح شناسی روش ۲-۲

 سازی فرایندمدل

 PDCAرویکرد  ۳-۲

ارتباط فرایندها و ساختار  ۴-۲

 )RACIسازمانی (

تمرین طراحی  – ۱ کارگاه

RACI Chart 

 

 سازی فرایند بامدل  -۳

BPMN  قسمت اول 

تمرین ارائه و حل  – ۲ کارگاه

طراحی فرایند براساس 

 های واقعیمثال

 BPMNسازی فرایند با مدل -۴

 قسمت دوم

تمرین ارائه و حل  – ۳ کارگاه

طراحی فرایند براساس 

 های واقعیمثال

 

 تحلیل فرایند  -۵

های کلیدی عملکرد شاخص ۱-۵

)KPI( 

های تحلیل فرایند روش ۲-۵

 و کمی کیفی

های تدوین شاخص – ۴ کارگاه

 کلیدی عملکرد

 

 بازطراحی فرایند  -۶

اهمیت بازطراحی و تعریف  ۱-۶

 آن

های بازطراحی انواع روش ۲-۶

 هاو کاربرد آن

 سازی فرایندهاشبیه ۳-۶

اتصال استراتژی به  ۴-۶

 فرایندها

 BSCآشنایی با  ۵-۶

 

 

 هایمدلاستفاده از  -۷

 مرجع

 ,APQC, ITILآشنایی با  ۱-۷

eTOM ر و استفاده از آن د

 طراحی فرایندها

فرایند  بهبود – ۴کارگاه 

 های مرجعمدلبراساس 

 

و هوشمندی توماسیون ا -۸

 فرایندها

های معرفی سیستم ۱-۸

مدیریت فرایندهای کسب و 

 (BPMS)  کار

 

سازی فرایندها در جاری -۹

 سازمان

 سازیهای جاریتکنیک ۱-۹

 مدیریت تغdر ۲-۹

 

و  هابندی آموزشجمع -۱۰

 پرسش و پاسخ

 

 
های مختلف و موسسات آموزشی برگزار گردیده است. این دوره آموزشی پیش از این بارها در سازمان

 توانید از طریق زیر در ارتباط باشید.میبرای دریافت اطالعات بیشتر 

 ۲۸۴۲۲۴۷۲-۰۲۱تلفن: 

 www.karokasb.orgسایت: وب

 


