
 

 

 
 

 معرفی دوره آموزشی
 

 کاربردی، عملی نوع آموزش: مدیریت فرایندهای کسب و کار نام دوره:
 ساعت ۳۲ طول دوره: محمدی، مهندس محسن سیفبابک هزاوهدکتر  :ینمدرس

 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 

همچنین سازی فرایندها در سازمان و های پیادهبین 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 
 استاندارد سازی فرایند به کمک مدلBPMN 2.0 
 و شاخص فرایندها های کمی و کیفیحلیلت( های کلیدی عملکردKPI) 
 بازطراحی فرایندها 
 اتوماسیون و هوشمندی فرایندها 
  های مرجع در طراحی استاندارد فرایندهامدلاستفاده از 
  سازی فرایندها در سازمانجاریمدیریت تغییر و 
 نیاز:پیش
 نیاز ضروری برای این دوره وجود ندارد.پیش

 ابزارهای آموزشی مورداستفاده در دوره:
های مدیریت فرایند کسب و ساز و سیستمافزارهای مدلنرموایت برد، فایل ارائه )پاورپوینت(، 

 ی طراحی و مدیریت فرایندها.برای آموزش و تمرین عمل کار
 منابع مورداستفاده در دوره:

ایرانی بهره  بزرگ هایواقعی سازمانهای ها و تمرینات این دوره از مثالجهت 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 
 

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of 
business process management (Vol. 1, p. 2). Heidelberg: Springer. 
 



 

 

 برنامه دوره
 

 روز دوم روز اول
  معرفی و ضرورت مدیریت فرایندها  -۱

 جافرایندها در همه ۱-۱
 ها و تاریخچه مدیریت فرایندهاریشه ۲-۱
 چرخه مدیریت فرایندها ۳-۱

 سازی فرایندهاارزیابی بلوغ سازمانی برای جاری ۱-۴
 
 شناسایی فرایندها  -۲

 تشخیص فرایندهای کلیدی ۱-۲
 سازی فرایندمدلو سطوح شناسی روش ۲-۲

 PDCAرویکرد  ۲-۳
 (RACIارتباط فرایندها و ساختار سازمانی ) ۴-۲

 RACI Chartتمرین طراحی  – ۱کارگاه 
 

 قسمت اول  BPMN سازی فرایند بامدل  -۳
و طراحی  BPMN 2.0های اصلی آموزش المان ۳-۱

 فرایند
ارائه و حل تمرین طراحی فرایند براساس  – ۲کارگاه 

 های واقعیمثال
 
 

 
 چهارمروز  سومروز 

 قسمت دوم BPMNسازی فرایند با مدل -۴
و به  BPMN 2.0های پیشرفته آموزش المان ۴-۱

 افزارها در طراحی فرایندکارگیری نرم
ارائه و حل تمرین طراحی فرایند براساس  – ۳کارگاه 

 های واقعیمثال
 
 فرایندهاو هوشمندی اتوماسیون  -۵

های مدیریت فرایندهای کسب و معرفی سیستم ۱-۵
 (BPMS)  کار
 

 تحلیل فرایند  -۶
 (KPIهای کلیدی عملکرد )شاخص ۶-۱

 و کمی های تحلیل فرایند کیفیروش ۲-۶
 های کلیدی عملکردتدوین شاخص – ۴کارگاه 

 
 مرجع هایمدلاستفاده از  -۷

 استفاده از آن و  APQCآشنایی با  ۱-۷
 های مرجعبهبود فرایند براساس مدل – ۵کارگاه 

 
 سازی فرایندها در سازمانجاری -۸

 و مدیریت تغییر سازیجاری هایتکنیک ۱-۸
 
 ها و پرسش و پاسخبندی آموزشجمع -۹

 

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

 توانید از طریق زیر در ارتباط باشید.اطالعات بیشتر می
 ۰۲۱۹۱۰۲۳۵۴۶تلفن: 

 www.karokasb.orgسایت: وب
 


