
 وند جان و خردبه نام خدا

  

  BPMN2مدلسازي بر اساس استاندارد  به همراهندهاي کسب و کار يت فرايريدو روزه مد يکارگاه آموزش

  17 يال 8ساعت  ـ  1396 مرداد 26و  25 پنجشنبهو  چهارشنبه

 (رضوي خراسان) صنعتي مديريت سازمان -ناصرخسرو خیابان –بلوار بعثت  -مشهدمحل برگزاري:  
 

شرح دوره

ن در يان و مخـاطبيت حداکثري مشترين، کسب رضايدر ساختار تجارت نو

ت يجاد مزين، سبب ايره اي از اقدامات ارزش آفريندي و زنجيک بستر فرآي

فه اي يت بر حـوزه هـاي وظيريوه مديشود. ش يبراي رقباي تجاري م يرقابت

گر يرات و رقابت تنگاتنـگ سازمانها دييل سرعت تغي، به دليط کنونيدرشرا

ت بر يريسـت، لـذا مديت و تجـارت در بازارهـا نيريپاسخگوي مـد

ر يان تاثيه خدمات به مشتريد محصوالت و ارايکه بر تول يندهاي اساسيفرآ

م، ي، مفاهين کارگاه آموزشيبرخوردار است. در ا ييت بااليگذارد، از اولو يم

نـدهاي سـازمان، چرخه عمر از مرحله يت فرآيريف و چـارچوب مـديتعار

اده سازي و کنترل ي، مدلسـازي، بهبـود، پين اسـتراتژي، طراحـيتـدو

رد. مدل هاي يگ يقـرار م يندهاي سـازمان مـورد بررسـيعملکرد فرآ

ره ارزش يت زنجيرينـدها و ابـزار نـرم افـزار ي مدلسـازي و مديمرجـع فرآ

ند نمونه يک فرآيشود.  يآموزش داده م يندهاي سازمان به صورت عمليفرآ

 شود.   يه سازي مي، مدلسـازي و شبيطراحـ يز به صورت عملـين

 

مخاطبان دوره

 فناوري اطالعاتران يمد  

 ند فاوا در سازمان ها  يفرآ يو طراحستم يس يکارشناسان طراح 

 ت خدمات فناوري اطالعات   يريعالقمندان به مد 

 

اهداف دوره

 ندهايت فرآيريند و چرخه عمر مديم فرايبا مفاه ييآشنا 

 ت يريک سازمان با امور مديزي استراتژيشناخت ارتباطات برنامه ر

 ندها  يفرآ

 اده سازي و ي، پيبازمهندسل، يه و تحلي، مدلسازي، تجزيطراح

ندهايون فرآيزاسيمکان

 ندهاي سازمانيت عملکرد فرآيريمد

  ند  يو قواعد مدلسازي فرآ استاندارد

 ند يافزار مدلسازي فرآ با نرم ييآشنا

 

رئوس مطالب دوره

 ندها، چرخـه عمر يت فرآيريمطالب مرتبط با مد ه:يم پايمفاه شآموز

خچـه و ابـزار ينـد ، تاريگاه مدلسـازي فرآيندها، جايت فرآيريمد

ه يندهاي سازمان، مدل پورتر،تجزيره ارزش فرآيندها، زنجيمدلسازي فرآ

ت عملکرد يريون، مديزاسياده سازي و مکانيندها، پيل و بهبود فرآيوتحل

   سازمانندهاي يفرآ

 خچه، انواع مدلهاي ي، تاريشامل معرف م ابزار مدلسازي:يمفاه زشآمو

ل دهنـده نمودارهـاي مـورد يتشک يمـورد استفاده، عناصر اصل

     و   اسـتفاده در هـر دو استاندارد 

 ن مدلسازي بر يان قواعد و قوانيب ن مدلسازي:يقوان و قواعد وزشآم

، BPMN2استاندارد تها براي يرخدادها، فعالاسـاس رل ها، ارتباطات 

   جاد شدهيـل نمودارهاي از قبل ايو تحل يبررسـ

 ح اجزاء نرم يندها، تشريح ابزار مدلسازي فرآيتشر: افزار نرم آموزش

گاه نرم افزار مدلسازي در يح جايافزار بـر اساس منو استاندارد، تشر

پروژه نمونه جهت ک يجاد يح نحوه ايند، تشريت فرآيريچرخه عمر مد

 ه مدل  ي، روش اسـتفاده از نرم افزار براي تهيميکار ت

 ه و ساخت مدل يته  ره ارزش نمونه:يندي و زنجيفرآ مدل ساخت

.  نمونه بر اساس  نرم افزار منتخب تحت عنوان 

افتـه، يت موجود بـه بهبوديل وضعيند نمونه، تبديساخت فرآ

ات بر يس هاي عمليـره ارزش، سـاخت ماتريـه زنجي، ته

ازمندي هاي ير نيو سـا اساس رل هاي سازمان، ساخت 

ندهاي سازمان.  يت فرآيريمد

مدرس دوره: آقاي مهندس بهرام ناجدي

 از جمله داده يدي و خدماتيع توليدر صنا ييسال سابقه اجرا 19 داراي ،

 ران خودرو  يپا، بانک ملت، ايتوسعه سا يران،مهندسيپردازي ا

 ران خودرو، بانک ملت،شرکت يند در ايت فرآيريدر پروژه هاي مد همکار

 رگران بهساز ملت،  يج فارس، تدبيحمل و نقل خل

 سازمان و نهاد  24ش از يند در بيمدلسازي فرآ يکارگاه دوره مدرس

اصفهان،  يميکارون، پتروش يمياز جمله پتروش يدي و خدماتيتول

ران، يا يماسازي اصفهان، شاتل، بانک مليزد، هواپيحفاري شمال، فـوالد 

 ن  يبانک ملت و  اقتصاد نو

 

 .  بعدازظهر( تماس بگیريد 5صبح تا  9)ساعت  0915 911 0389در صورت نیاز مي توانید با شماره 



 

 شرايط و روش ثبت نام

 نه ثبت ناميهز  حضور در دوره( يان وعده و گواهيم، ناهار ييرايال )شامل شرکت در دوره، جزوه، پذير 4،600،000

 سامانبانک  6219861031204075ا شماره کارت ي 9301-800-215951-1ز به شماره حساب يقابل وار

  مدير عامل شرکت مديران فرايند پارس، سيد مصطفي جاويدحسيني( در وجه آقاي 920560930180000215951001IR: )شبا 
روش پرداخت

درصد بازگردانده  10ز شده با کسر يخ دوره، مبلغ واريش از تاريپ روز3دوره تا  در ز وجه، در صورت اعالم انصراف از شرکتيپس از وار -1
 بازگردانده نخواهد شد.   يچ مبلغيشود و ه يم يتلق ين صورت، ثبت نام قطعير ايشود. در غ يم

  شود. يحضور در دوره ارائه نم ين گواهيبازگردانده نخواهد شد و هم چن يچ مبلغيدر صورت عدم حضور در دوره، ه -2

ا يط انصراف يشرا

عدم حضور در دوره

 ش از برگزاري دوره( است.  يساعت پ 72نه ثبت نام )حداقل يمنوط به پرداخت هز يثبت نام قطع -1

 ت با افرادي است که زودتر وجه ثبت نام را پرداخت کرده باشند.  ي، اولونفر( 15) ت دورهيبا توجه به محدود بودن ظرف -2

  ا شرکت در دوره در بر نخواهد داشت.يبراي رزرو  يت و حقيچ اولويو بدون پرداخت، ه ييتنهاارسال فرم ثبت نام به  -3

 ط يشرا

يثبت نام قطع

 د:  يب انجام دهير را به ترتيزهاي ، لطفاً گام يبراي ثبت نام قطع

 .(ديوت مطمئن شياز وجود ظرف ،مديران فرايند پارسقبل از پرداخت، با تماس با نه ثبت نام به حساب اعالم شده )يز هزيوار -1

 بعدازظهر   5صبح تا  9ساعت  09159110389

  www.ParsBPM.irدر وب سايت  ) به همراه اطالعات پرداخت( ل فرم ثبت ناميو تکم تاييد شرايط و مقررات – 2

يروش ثبت نام قطع

  اطالع رساني خواهد شد. و ارسال پيامک تلفني، تاييد نهايي ثبت نام از طريق تماس متقاضي ساعت پس از ثبت نام 24حداکثر ،

 به ايميل شرکت کنندگان  کروکي محل برگزاريکارت ورود به کارگاه آموزشي شامل اطالعات شرکت کننده و ، روز قبل از برگزاري دوره

 خواهد شد. رسانيارسال مي شود و ارسال آن از طريق پيامک نيز اطالع 

 يروش اطالع رسان

 تاييد ثبت نام

 


