
  



 



 مترجمان سخن

سازمان، کار  ایاول: آ میروبرو هست یسازمان با دو سئوال اساس کی تیریمد تیدر پرسش از وضع یبه طور کل

  دهد؟یدرست را انجام م

  دهد؟یسازمان، کارها را درست انجام م ای: آدوم

و چشم  تیبرآمده از مأمور یژاسترات کهیبر سؤال دوم تمرکز دارد در حال شتریب ندهایفرآ تیریهر سازمان، مد در

به  کی چیه ،یاستراتژ تیریو بهبود مد ندهایاست. بهبود فرآ« درست یکارها» یکننده نییتع ،یانداز سازمان

واکنش  رایباشند، ز تهایتحقق مأمور ایاهداف  هسازمان و حصول ب کی تیموفق یکننده  نیتوانند تضم ینم ییتنها

 یهایاستراتژ قیعم رییتا تغ یکنون یتهایاز انجام بهتر فعال ،یرونیو ب یدرون طیمح یسازمانها در مقابل چالش ها

سازمانها در گرو توجه  تیریمد تیکه بهبود ظرف رفتیپذ دیبا لیدل نیتواند در نوسان باشد؛ به هم یم یسازمان

 است. «ندهایفرآ تیریمد»و  «کیاستراتژ تیریمد» یعنی تیریمد یبه هر دو جنبه 

از عوامل موثر در  یکی شانیندهایفرآ تیریبلوغ سازمانها در مد دهدیما نشان م یمشاوره ا یتهایلفعا ی تجربه

رود.  یبه شمار م رهیدانش و غ تیریمد ک،یاستراتژ تیریمد رینظ یتیریمد یها ستمیس زیآم تیموفق یساز ادهیپ

کرده و بهبود دهند،  تیریشان را مد ینسازما یندهاینگرفته اند چگونه فرا ادیمادام که سازمانها  گریبه عبارت د

به  زین رهیو غ کیاستراتژ تیریدانش، مد تیریمد ،یانسان یها هیسرما تیریمد رینظ یدانش یحوزه ها ریدر سا

 ت،یاهم رغمیسؤال مطرح شود: چرا عل نی. حال ممکن است اافتیمورد انتظار خود دست نخواهند  یها تیموفق

 اندازه مهجور واقع شده است؟ نیتا ا یدانش یحوزه نیسازمانها، ا یبرا هاندیفرا تیریمد تیضرورت و فور

به تعداد متخصصان  دیاست و شا دینسبتا جد یدانش یحوزه کی ندهایفرآ تیریکه مد مییاشاره نما دیپاسخ با در

 نیفعاالن ا تکثر موجب شده تا نیوجود داشته باشد. ا کیعرصه، روش، مدل، ابزار و تکن نیو متفکران فعال در ا

گفتگو و  یزبان مشترک برا کی یباشند بلکه حت شتهها و ابزارها وفاق ندا هینظر م،یمفاه یحرفه نه تنها درباره

حوزه  نیکاربران و فعاالن ا یخود سبب سردرگم یبه نوبه  یپراکندگ نی. اردیآنها شکل نگ انیم زیتبادل نظر ن

 کیبعضا در استفاده از روشها، ابزارها و تکن زین ندهایفرآ تیریمد یسازمان انیمتول یکه حت یشده است به نحو

نظام مند از  یاستفاده یعوامل، حرکت به سو نیا یهستند. مجموعه  یا نهیپرهز یدچار خطاها وزهح نیا یها

 تیریدانش مد یعموم یکرهیپ رسالتهای از یکیروبرو ساخته است.  یرا با چالش و کند ندهایفرآ تیریدانش مد

 یاعضا انیتبادل نظر م یزبان مشترک برا کیو شکل دادن به  صهینق نیجبران ا (BPM CBOK) ندهایفرآ

 است.  ندهایفرآ تیریمد یجامعه 



 ایابزار  کیاز  تیاشاره کرده اند، هدفشان حما زین -فصل اول  -کتاب  یدر راهنما سندگانیطور که نو همان

 کی ندهایفرآ تیریدر دانش مد ییمختلف قابل شناسا یحوزه ها روش خاص نبوده، بلکه تالش کرده اند نسبت به

 ندهایفرآ تیریقابل استفاده در مد یابزارهاو  کهایدر کتاب حاضر، تکن لیدل نیکنند. به هم جادیا یعموم رتیبص

وطه عمدتا خوانندگان محترم به منابع مرب شتر،یب اتیاطالع از جزئ یداده شده و برا حیتوض یبه صورت گذرا و کل

 ارجاع داده شده اند.

دانش  یعموم یکرهیسوم از پ یپوشش داده شده در نسخه  نیسرفصل ها و عناو نکه،یا گرید انینکته قابل ب 

کتاب  سندگانیداشته است. نو یقابل توجه راتییدوم، تغ یکتاب حاضر نسبت به نسخه - ندهایفرآ تیریمد

 دیجد ینسخه  کی یارائه  هب گریاست که د یاندازه ا سوم به یمعتقدند، بلوغ مطالب مطرح شده در نسخه 

و دانش به  یفناور راتییتوان آن را هم گام با تغ یم ،یینسخهها ریانتشار ز قینخواهد بود و تنها از طر یازین

 نمود.  یروزآور

 یارتقا یبرا یادیاثر، تالش ز نیکسب و کار به عنوان ناشر ا یندهایفرآ تیریخبرگان مد یالملل نیانجمن ب اگرچه

ها  یاز آنهاء دشوار یزبان نبودن بعض سیانگل ژهیو به و سندگانیآن داشته است، لکن تعدد نو یو محتوا تیفیک

 نیکرده بود، به هم جادیمحترم را ا سندگانینو یمنظور واقع افتیترجمه و در ریدر مس یزبان یها یدگیچیو پ

 نیا یاشاره شده است. به نظر ما مطالعه  سیدر پانو یمتن اصل یواژه ها ایاز موارد به عبارت  یاریدر بس لیدل

 نهیدر زم یاندک یکه تجربه با مطالعه یتواند سودمند باشد. افراد یتمام افراد در تمام کسب و کارها م یکتاب برا

چالش  با یو مطالب مندرج در کتاب قدر میارتباط با مفاه یداشته اند ممکن است در برقرار ندهایفرآ تیریمد ی

خود را در حوزه  یکتاب حاضر، دانش ضمن یهم زمان با شروع مطالعه  میکن یم هیافراد توص نیروبرو باشند. به ا

 ارتقا دهند. ندهایفرآ تیریمد یها هیو نظر میهتکامل مفا ریو س خچهیتار یدرباره ژهیو به و ندهایفرا تیریمد ی

ترجمه و  ،یگردآور یاثر در حال تالش برا نیر، مترجمان ادر کشو ندهایفرآ تیریدانش مد یکمک به ارتقا یبرا

 یوهیتطور و ش ریس انیالمعارف به ب رةیدا نیهستند. جلد اول ا ندهایفرآ تیریمد یدر حوزه یالمعارف رةیدا نیتدو

  .منتشر خواهد شد کینزد یندهیاختصاص دارد که ان شاءاهلل در آ ندیبر فرآ یتفکر مبتن

و منسجم،  کپارچهی یسوم، مجموعه ا یکسب و کار، نسخه  یندهایفرآ تیریدانش مد یعموم یکرهیپ اگرچه

 .کرد میآن را در دو جلد منتشر خواه یترجمه  ل،یما به دو دل یمرکب از ده فصل است، ول

 یسوم بازم ینسخه  یاز ترجمه  یعمل یو استفاده یابیدست یکاربران و عطش آنها برا یفور ازیاول به ن لدلی

ترجمه  یکردند، خواستار آن بودند که فصلها یم دایپ یاثر آگاه نیا یاز دوستان که از شروع ترجمه  ی. برخگردد

در  ریابراز شده، موجب شد تا تأخ ازین نی. اردیگ قرارآنها  اریدر اخت ،یینها یو فن یادب شیرایقبل از و یشده حت

کتاب در ترجمه  یبه حجم باال زیدوم ن لی. دلمیروا ندان کل کتاب یکامل شدن ترجمه یاثر را به بهانه  نیانتشار ا



 تیریمد یکل میمفاه انیاساس پنج فصل اول شامل: ب نیگردد. بر ا یصفحه است، بازم ۵۰۰که بالغ بر  یفارس ی

 یو فن یادب شیرایاز اتمام و شیدر قالب جلد اول و پ ند،یفرآ یو طراح لیو تحل هیتجز ،یمدل ساز ندها،یآفر

 .ردیگ یکاربران و عالقه مندان قرار م اریتاب، در اختتمام ک

 ییاستقالل محتوا کیفصول از  ریهر فصل نسبت به سا بایاست که تقر ینگارش کتاب به نحو یوهیش خوشبختانه

وارد نخواهد ساخت. بر خود  یمطالب خلل یوستگیانتشار کتاب در دو جلد به پ لیدل نیبرخوردار است و به هم

کاظم » انیآقا ژهیبه و م،ییتشکر نما رساندند یاریاثر ما را  نیا یکه در ترجمه  یافراد یاز همه  میدان یالزم م

در به سرانجام  ییخود نقش به سزا یو معنو یماد یها تیکه با حما «ییساروکال یمحمدرضا نجف»و  «ییطال

اثر محروم  نیا یبهبود ترجمه  یبراخود  یها دگاهیما را از د میدواریام ت،یاثر داشته اند. در نها نیا دنیرس

 .دیینفرما

 

 مقدم یاحسان صنعت - یطاهر یعل

 ۱۳۹۷ بهار

www.bpmcbok.irali.taheri@atu.ac.ir e.sanati@outlook.com  

  

http://www.bpmcbok.ir/


  



  ۳ ینسخه نینگارش و تدو  CBOK - یسبازنوی آغاز

 CBOKدوم  یکه نسخه  یآغاز شد. ابتدا نظرات افراد ۲۰۱۰در اواخر سال  KABPMP CBO یسیبازنو یپروژه

انجمن  یلیو برز ییشعب اروپا یاعضا یشنهادهایپ نیمورد استفاده قرار داده بودند و همچن ایرا مطالعه کرده 

 BPMS رینظ ییو ابزارها BPM یحوزهکه در  یو گسترده ا ادیز راتییتغ لیشد، اما به دل یو بررس یجمع آور

اضافه  یقبل یبه نسخه  دیاطالعات جد یآنکه صرفا مقدار یبه جا میدیتر د ستهیشا تیبه وجود آمده بود، در نها

 . میکن یسیبازنو گریبار د کیرا  CBOKکل  م،یینما

: دیگرد میتقس یپروژه اصل ریتالش به سه ز نیشد. ا یو راهبر تیهدا سیتوسط دن مور CBOK یسیبازنو یپروژه

 .شد یسیدا هرکدام از فصل ها بازنوابت

 .و اصالح شد یشده به طور مجزا بررس یسیفصول بازنو یسپس محتوا 

 . دیگرد یابیارز گریکدیفصل ها با  یو هماهنگ یکپارچگیاز حیث  CBOK یتمام تیو در نها 

متن کتاب  ،یه احرف راستاریو کی ،یشدن قواعد دستور تیاز صحت و دقت نوشتار و رعا نانیاطم یبرا نیهمچن

 نمود. شیرایرا و

با تالش و  زیهر فصل ن یمجدد محتوا یشد. بررس تیفصلها توسط راجو ساکستا، هدا یسیبازنو یپروژه ریز

 زیآنها ن انیم یو هماهنگ یکپارچگی جادیها و ا. مرور کامل فصلدیبه سامان رس "یاون کرول "غیدر یب یفداکار

نمودارها را بر  یو بهساز هیو ته تابک یینها شیرایو کتیبند یتون نیهمچن .دیبه سرانجام رس سیتوسط دن مور

 یبه حد یرشد و تکامل دانش بشر میمتوجه شد افتی شیافزا BPMکه بلوغ ما در حوزه  یعهده داشت. زمان

وجه به با ت هیپا ینسخه نیارائه کرد. ا ندهایفرآ تیریدانش مد یکرهیاز پ هیپا ینسخه کیتوان  یکه م دهیرس

نسخه  ریز کیباشد  ازیو هر زمان که ن شودیصنعت به طور مکرر بهبود داده م راتییتغ نیو همچن یافتینظرات در

انجمن دانلود  تیرا از سا دیجد یها رنسخهیتوانند ز یم ABPMP انجمن یمنتشر خواهد شد. اعضا دیجد ی

 .ندینما

 نسخه سوم یسیبازنو راهنمای اصول

 نیرا در تدو ریز یخواسته است اصول راهنما یکنون یکنندگان نسخه  ینیو بازب سندگانیواز ن ABPMP یشورا 

 :ندینما تیآن رعا

 در سازمانها فرض کرده  ندهایفرا تیریکسب و کار و کاربران مد هعرص نیکتاب را فعال نیا یمخاطب اصل

 آنها باشد. یبرا ییراهنما ی هیشان ته تیو اولو



 ردیکار قرار گ یمبنا ندها،یفرآ تیریفهم مشترک از مد کیتاب، فصول مختلف ک ی هیدر ته: . 

 راهنما ارائه کنند کیکرده اند به صورت  یرا که جمع آور یاطالعات 

 بیترت نیتا به ا ردیزبان مشترک شکل گ کی ندهایفرآ تیریمد یجامعه یاعضا انیم ندیکمک نما 

 گردد.  لیتسه BPM / BPMS استفاده بهتر از

 باشد. حتما  نیافر نشیو ب قیخوانندگان محترم، ساده، دق یتا حد امکان مباحث کتاب برا ندیتالش نما

 (. رهیناب و غ گماه،یشش س ع،یصنا یمهندس ری)نظمرتبط ارجاع داده شود  یدانش یبه حوزه ها

 نسبت به -فصول مختلف کتاب استفاده شود.  نیشده توسط اکثر متخصصان در تدو رفتهیپذ اتیاز تجرب 

 نداشته باشند.  یریابزار خاص سوگ ای یمتدولوژ کی

 زیباشد و نه تجو شنهادیو پ ییراهنما یکتاب به صورت ارائه  یمحتوا. 

 ردیمدنظر قرار گ ندهایفرا تیریو به روز مد یامروز میمفاه. 

 CBOK یمحتوا

بر آن بود  یبازنگر میاست. تالش ت افتهیاختصاص  ندهایفرآ تیریاز مد یبه موضوع متفاوت CBOKهر فصل از  

 .فصلها نباشد ریشود که مطالعه و فهم آن منوط به خواندن سا نیتدو یکه هرکدام از فصل ها به گونه ا

 کی ایچند فصل مطرح شده باشد و  یبحث ط کیکه مثال  ستین یبه گونه ا CBOKمطالب در  یسازمانده 

را  CBOK دیبا زیشده باشد، بلکه خوانندگان عز حیمختلف تشر یفصل ها یط تیبه فعال تیمورد به صورت فعال

نموده و در کل، نسبت به  طرحدرباره موضوعات مختلف م یکه مباحث متنوع رندیراهنما در نظر بگ کیبه عنوان 

 BPMS ،BPM کند. یارائه م یعیوس دیدر کار د ریی، تحول در کار و تغ 

 



  



 

 ABPMP CBPP و CBOKسوم  ینسخه 

همسو و  (CBPP۱۱)کسب و کار  یندهایفرآ یمدرک حرفه ا یبا آزمون اعطا CBOK شده درذکر نیعناو تمام

 دیتوجه داشته باش دیسازد. اما با یآزمون را فراهم م نیشرکت در ا یاز دانش الزم برا یهماهنگ است و حداقل

کند اما آزمون  یآن کمک م یاجزاجهت شناخت و درک  ندهایفرآ تیریو فعاالن مد نیبه شاغل CBOK که اگرچه

CBPP  تنها بر اساسABPMP CBOK به مهارت و تخصص مورد  یابیدر دست یدیکل یو تجربه، عامل ستین

 رود. یبه شمار م نامهیگواه نیو اخذ ا CBPP در تیجهت موفق ازین

 سندگانینو

 ABPMP یرسم یهاییآنها در گردهما یشان انتخاب شده اند. خبرگیبراساس خبرگ CBOK سندگانیتمام نو 

 نیدر ا یو رهبر یشتازیها و پ یکتب منتشره، سخنران ایمقاالت  ABPMP یتهیمتخصصان، نظر کم یبررس

و  یشغل گاهیو جا یسامدارند. ا CBPP نامهیگواه CBOKفصول  سندگانیثابت شده است. تمام نو یدانش یحوزه

  درج شده است: ریآنها در جدول ز یحرفه ا

کردند.  یارائه م ییمشورتها زین «لدیف لیگابر»و  «سیدن مور»شد و  تیریمد «ین کرولاو»توسط  ینیبازب تهیکم

 قیدق یکنندگان در طول شش ماه بررسینیرا به وجود آورد که بازب نانیاطم نیا «یاون کرول»عملکرد  یوهیش

 یگروه بازنگر یاعضا الزم را داشته اند مرکزو ت تیهر فصل، حساس یمحتوا تیفیو کارشناسانه، دائما نسبت به ک

  عبارت بودند از:

 

 

  

  CBOKنسخه کامل  یفیک ینیبازب



 سندگانیتوسط نو کپارچهیبه طور کامل و  دیجد CBOKو اصالحات مورد نظر انجام شد،  لهایکه جرح و تعد یزمان

 یهمه فهم ،یسادگ میخواست یمرحله م نیشد. در ا یمجددا مرور و بررس گر،یگروه د کیو  ینیبازب تهیکم ،یاصل

 شود. نیشده در کتاب تضم انیو کامل بودن مطالب ب

 زیها و مباحث مطرح شده در کتاب کامل بودن محتوا ن دهیصحت و به روز بودن ا ت،یفیعالوه بر ک بیترت نیا به

 BPMSو  BPMو موضوعات  نیاز عناو یعیوس فیط یینها ینیبازب نیقرار گرفت. در ا قیو تصد دییمورد تا

 یکردهایبا رو CBOKمطرح شده در  ثمباح یو سازگار ییبه طور موشکافانه مرور شد و به عالوه، همسو مجددا

 . دیکنترل گرد -هست زیصنعت ن یشرویمتخصصان پ دییکه مورد تأ  ABPMP  انجمن 

 

 

  



 

 CBOK اتمام 

 یاحرفه استارریو کیمتن،  یامال یو درست یصحت دستور زبان ،یکنواختی نیدر خاتمه، به جهت تضم

را  رینمودارها و تصاو یو هماهنگ یکنواختی ت،یفیک زین یحرفه ا ستیگراف کی نینمود. همچن شیرایآن را و

 و اصالح قرار داد. ینیمورد بازب

 مدلها  یارائه کننده  مراجع

افراد فعال  ریو سا یقاتیتوسط شرکتها، مؤسسات تحق یادیمرجع ز یمدلها BPMSو  BPM یحوزه در

 میمدل ها را استفاده کرده ا نیاز ا یعیوس فیط CBOKشده است. در سراسر  شنهادیو پ یرشته، طراح نیا در

از اندازه  شیب میکرده باش یادآوری ایمتفاوت آشنا شوند و ثان یاوال خوانندگان محترم با مدل ها بیترت نیتا به ا

 یمدل ها انیم یهم وجود تناسب و سازگارم ینکته  رایز دینداشته باش تیمدل واحد حساس کیانتخاب  یرو

 .دیکن یتان استفاده مسازمان ایاست که شما در شرکت  یمختلف

 CBOK یآت یها نسخه

BPM  وBPMS ازیحوزه به طور مستمر ن نیدر ا یهستند و هر صحبت و بحث رییبه سرعت در حال تغ 

کتاب به صورت  نیا یرا در خصوص فصل ها یاصالحات ABPMPمنظور،  نیدارد. به هم یبه اصالح و به روز رسان

را  CBOK یانهیلسا یکه اشتراکها یو افراد ABPMP یاعضا یموارد برا نیمنتشر خواهد کرد. ا یدورها

 در دسترس خواهد بود. ABPMP تیوب سا قیکنند از طر یم یداریخر

ممکن است  م،یداریبرم یفیمحصول ک کی یارائه  یکه برا یمراحل ایکه فارغ از گامها  میاافتهیدر ما

کامل  ینکات، بحثها یبرخ یدرباره ایافزوده شود و  CBOKبه  یباشند تا موضوعات خاص لیانجمن ما یاعضا

موجود  امکانات ریاطالعات و سا یتا با استفاده از فناور میبه دنبال آن هست لیدل نی. به همردیصورت پذ یتر

نسبت به  یجامع تر دگاهید میخوانندگان کمک کن ریجمن و ساان یآن به اعضا قیشود تا از طر ایمه یبستر

 تحول با آن روبرو شوند، به دست آورند. ایبهبود  جادیا ریکه ممکن است در مس ینیموضوعات و عناو

مطرح شود،  یآت یدر نسخه ها یگریو مباحث د نیدارند، عناو لیکه تما یتمام خوانندگان محترم از

 . ندیارسال فرما EDCOMM@ ABPMP . ORGخود را به آدرس  یشنهادهایتا آرا و پ میکن یدعوت م

 

 



 نظرات

 ییدر شناسا را ارسال نموده و به ما ABPMP به تمانیوب سا قینظرات خود را از طر میتقاضا دار مجددا

 یبرا. ان شاءاهلل از نظرات شما دیآورده شود کمک کن CBOKالزم است در  دیکن یکه فکر م یبا موضوعات نیعناو

 استفاده خواهد شد. یآت ینسخه ها یساز یغن

  



 

 

 

 

 

 



 کسب و کار  یندهایفرآ تیریبا متخصص مد آشنایی

برت  یاز مقاله اقا ییبخش ها ستیکسب و کار بد ن یندهایفرآ تیریمد ی نهیمتخصص در زم کیبا  ییاشنا یبرا

 .مییمرور نما ۲۰۰۶اکتبر  شیرای، و«BPM یهایاستراتژ»را با عنوان  ABPMP- سابق  سیرئ - نیچمپل

 کسب و کار  یندهایفرآ تیریمد متخصصان

خواسته ام تا با بلند کردن دست به سؤاالتم پاسخ دهند. ابتدا در  نی، از حاضرBPM یاز کنفرانسها یاریبس در

را درصد دستشان  ۴۵تا  ۳۰ نیعموما ب« شرکتشان شاغل هستند؟ ITدر واحد  یچه افراد»سؤال که  نیجواب ا

 گر،یدرصد د ۴۵تا  ۳۰و حدود « هستند؟  ITاز ریبه غ -بخشها  ریاز سا یچه افراد»پرسم  یبرند. سپس م یباال م

است که متخصص  جادشدهیسؤال ا نیا شانیچند نفر از شما برا» پرسمیبرند. در آخر م یدست خود را باال م

دستشان  نیتمام حاضر بایتقر« از هر دو؟ ایزمان سا یبخش ها ریاز سا ایباشد  ITاز واحد  دیبا ندهایفرآ تیریمد

 برند. یرا باال م

 هیتجز ندها،یفرآ یبازطراح ندها،یفرآ تیریاز ما که در حوزه مد یاریمشکل است. بس کی انگریمسئله، ب نیا 

ف نظر سؤال اختال نیدر پاسخ به ا م،یکن یآنها کار م ریو نظا ندهایکردن فرآ زهیمکان ندها،یعملکرد فرآ لیوتحل

کردن  تیریهستند که به منظور مد  IT از ریغ یسازمان یواحدها انیو مجر نیشاغل BPMمتخصصان  ای. آمیدار

هستند  ITخبرگان  BPMمتخصصان  نکهیا ایداشته باشند  ییآشنا زین ITالزم است با مباحث  ندیفرآ یبر مبنا

سازمان  یبخش ها ریکسب و کار و سا طیست با محالزم ا IT دیجد یراهکارها تیکامل از ظرف یاستفاده یکه برا

 آشنا باشند؟  زین

BPM  یکردن بر مبنا تیریکه از مد هایاز فناور یاست و هم مجموعه ا تیریاز علم مد یدانش یحوزه کیهم 

 BPNدر  ندیفرآ یبر مبنا تیریاز مد یبانیپشت یتمرکز الزم بر رو جادی. به منظور اکنندیم یبانیپشت ندیفرآ

 تیریمحتوا و استاد مد تیریمد ،یسازمان کپارچهی یکار، سامانه ها انیها شامل جر یهمسو از فناور یموعهامج

  است. جادشدهیاجزا ا نیحاصل از ا یداده ها لیعملکرد و تحل تیریمد ،یقواعد کار

 دیصرفا در تول شدیارائه م BPM یکه توسط سازندگان نرم افزارها ینرم افزار یبسته ها ن،یاز ا شپی سال چند

و  هایژگیکه با و شوندیارائه م ییهاBPMSکاربرد داشتند، اما امروزه  ندهایفرآ یجهت اجرا ازیمورد ن یسامانه ها

را برآورده  سانیکد نو یازهایو هم ن کنندیم یبانیپشت را ندیگران فرآ لیو تحل رانیگسترده تر، هم مد ییکارکردها

 سازند. یم

 یتیریمد میبه عنوان پارادا  BPM کسب و کار  یندهایفرآ تیریکه مد دهدینشان م ریاخ یمطالعات پژوهش 

به » .... نشان داد که:  ۲۰۰۵ لیدر آور BPMG ی، به سرعت در حال تکامل است. مطالعه۲۱غالب در قرن 



به  یگسترده ا تیمقبول و رشیکسب و کار تاکنون پذ تیریمد یبرا یابزار اصل کیبه عنوان  BPM یریکارگ

مشارکت  BPM یطرحها جهان به طور فعاالنه در یشرویپ یدرصد سازمانها ۸۰از  شیب»... و « دست آورده است

 «کرده اند.

و  تیهدا BPM قیبرتر، کسب و کارشان را از طر یسازمان ها»نشان داد:  ۲۰۰۵در مارس  APQC یکاو نهیبه

 ندیفرآ یابزارها و فنون به کار رفته توسط سازمانها ها،کردیرو ها،یاستراتژ نیمطالعه، همچن نیا« کنند. یاداره م

 تیریاگرچه مد»که:  افتیدر نیو چن دادهقرار  یکنند را مورد بررس یم تیفعال یکه در کالس جهان یمحور

راه  یبانیبدون پشت BPM دبخشیابتکارات خوب و نو شتریب یول ست،ین ITبا  یکسب و کار، مساو یندهایفرا

 « .افتی، تحقق نخواهند  IT یمنعطف و کاربرپسند ارائه شده از سو قدرتمند، یکارها

 تیریعملکرد، فعاالن مد تیریکسب و کار و مد یندهایفرآ تیریمد شیاز پ شیب یکپارچگیو  بیبا ترک همزمان

 گریدکیعملکردشان با  دیمتعامل در نظر گرفتند که با یندهایاز فرآ یستمیس یکم کم سازمان را به مثابه ند،یفرآ

اثربخش موردتوجه قرار  یهایاستراتژ یاو اجر یزیدر طرح ر ستیبا یاست که م یمطلب نیهماهنگ باشد و ا

 . ردیگ

 تیریمد دیمف جیبه نتا یابیدست یاند که برا افتهیعملکرد سازمان در تیریمد یفعاالن عرصه  گر،ید یسو از

 یخود را بر رو یها، تمرکز اصل ییدارا یموعهمج ای یفهایوظ یواحدها یتمرکز بر رو یبه جا دیعملکرد، با

نقل و انتقال اطالعات  تیقابل ندها،یفرآ تیریکردن مراحل بلوغ مد یط یسازمان قرار دهند. برا یندهایعملکرد فرآ

و  تیدر موفق یدینقش کل شرفته،یقدرتمند و پ یها یدارد و فناور یاتیح تیاهم ،یتیریمد یدر کنار روش ها

 کنند. یم فای( اندهایفرآ تیریاطالعات و مد یحوزه فناورهر دو  یداریپا

در حال  یدیجد یسازمان یکسب و کار، ساختارها و نقش ها یندهایفرآ تیرمدی حوزه در داده رخ انقالب کنار در

اقدامات به وجود آمده اند. هنوز در  نیاز ا یبانیپشت یبرا زیاز متخصصان ن یدیظهور هستند و نسل جد

متن  چی. همیکن تیریمد ندیفرا یمبناچگونه بر  دهندینم ادیو کسب و کار به ما  تیریدانش مد یآموزشگاهها

در  دیبا یدیجد یها تیچه نقشها و مسئول ندهایفرآ یکردن بر مبنا تیریمد یکه برا دیگو یبه ما نم یدرس

بر  تیریتحقق مد ید برانشان ده قایوجود ندارد که به ما دق یشده ا قیپژوهش تصد چیشود. ه جادیسازمان ا

 قاتی. در واقع، آنچه تحقمیکن یسازمانده دیو نحوه اداره کردنه مان را چگونه با اتیانجام عمل وهیش ند،یفرآ یمبنا

همه سازمانها مناسب باشد، وجود ندارد. مدلها و  یکه برا یراه حل واحد چیاست که ه نیا دهندیموجود نشان م

ندارند. قدر  گریکدیبر  یروشن تیمز چیخود را نشان داده اند، ه تیختلف، موفقم عیکه در صنا یمختلف ینقش ها

 یاستراتژ کی د،یجد یاطالعات یو استفاده از ابزارها و سامانه ها ندیفرآ یکردن بر مبنا تیریمسلم آن که مد

به دست آورده اند.  یادیز یایرا انتخاب نموده اند مزا یاستراتژ نیکه ا ییموفق است و آن دسته از کسب و کارها



سازمان گسترده تر  کیدر  ندیفرآ یبر مبنا تیریمربوط به مد یها ژهمشاهده شده است که هر چه پرو نیهمچن

 .ندینما یم جادیسازمان ا یبرا یشتریباشد، مؤثرتر خواهند بود و ارزش ب

 یشود، شرکتها یم تیاهد ITدر آنها توسط بخش  BPM یاز شرکتها که تالش ها یاریبس ریرسد نظ ینظر م به

کنند. به عالوه، به نظر  یم یراهبر ITاز  ریبه غ ییآنها را بخشها BPM یوجود دارند که برنامه ها زین یاریبس

 یگرید کردیکه پروژه گرا است و رو یکردیوجود داشته باشد: رو یاصل کردیدو رو BPMرسد در مواجهه با  یم

 کردهایرو نی. اگرچه همه اردیگیدر نظر م یتالش تحول کیستمر و م یندیبهبود فرآ کی یرا به مثابه BPMکه 

 کنند.  یم جادیرا در سازمان ا یمتفاوت یها تیتمرکز دارند، اما نقشها و مسئول ندیفرآ یبر مبنا تیریبر مد

و  یعنوان شغل انیما آشکار ساخت که م یبرا ABPMPمتخصصان انجمن  یتیو مسئول یشغل نیعناو یبررس

 یتفاوت، حاک نیتفاوت وجود دارد. ا گریسازمان به سازمان د کیآنها از  یشده برا نییتع یتهایسئولم نیهمچن

عنوان  ۱۵۰از  شیخود ب یگاه دادهایاست. ما در پا ندیفرا یبر مبنا تیریمختلف سازمانها به مد یکردهایاز رو

شده  یمشاور و معمار دسته بند لگر،یلسرپرست، معاون، تح ر،یمد رینظ ینیکه بر اساس عناو م،یمختلف دار یشغل

و مانند آنها ذکر  ندیفرآ ینوآور ند،ی، بهبود فرآBPM ند،یهمچون فرآ یگرید یاند و معموال همراه با عبارت ها

  شده اند.

 BPMمربوط به  یدر برنامه ها ژهیاست که به طور خاص و و یدیبرجسته و کل یاز نقش ها یکی «ندفرآی مالک

 یواحدها یعبور کننده از مرزها یکار یندهایسازمان شما حول فرآ نکهی. فارغ از اردیگیر ممورد توجه قرا

نقش  یا فهیوظ رانیکه در آن مد هرا خلق کرد یسیسازمان ماتر کیو  -مجدد شده است  یسازمانده ،یفهایوظ

 یندهایمسئول نظارت بر فرآکه  یا فهیچندوظ رانیمد یسازمان بر اساس شورا نکهیا ایبر عهده دارند و  یدوگانه ا

 تیکند در سازمان شما مسئول یم نیتضم «ندیمالک فرآ»شده باشد، وجود نقش  یهستند سازمانده زین یدیکل

 یدیاز عوامل کل یکی ینقش نیرسد چن یانجام خواهد شد. به نظر م حتما ندیمختص مالک فرآ فیها و وظا

 . محور است ندیکارآمد و فرآ یدر سازمان ها تیموفق

بلوغ سازمانها  ایاست که تکامل  یگریعامل مهم د ندهایفرآ تیریمد ی نهیگروه خبره و متخصص در زم کی وجود

 ای BPM «یمرکز تعال» کیاز سازمانها در آغاز سفر بلوغ خود،  یاریدهد. بس یبازتاب م BPM یساز ادهیرا در پ

مانند مدل  ییتهایاز انجام فعال یداخل رهشاومرکز م کیهمچون  یمرکز نیکنند. چن یم جادیمشابه آن ا یزیچ

اقدامات مربوط  یالزم برا یکرده و ابزارها، روشها، فنون و استانداردها یبانیپشت ندهایفرآ یو طراح لیتحل ،یساز

 نهیدر زم یشتریب یتجربه  ایکه بلوغ باالتر  یمحور ندیفرآ یسازد. سازمان ها یرا آماده م ندهایفرآ تیریبه مد

 ای ندیفرآ تیریگروه اداره کننده مد کیگفته،  شیپ «یمرکز تعال» یدارند، معموال به جا ندهایفرآ تیریمد ی

را همسو،  انهیتحول گرا یسازمان نظارت کرده و تالشها یندهایدارند که بر سبد فرآ «ندهیفرآ تیریدفتر مد»



 یم یهمکار گریکدیروه باشند که با هر دو گ یاز شرکتها ممکن است دارا یکند. برخ یم بیو تصو یبند تیاولو

 دارند.  تیها فعال تیمسئول ییو همسو نیاز عناو یمتنوع فیبا ط ندیفرا تیریگروهها، متخصصان مد نیکنند. در ا

از مهارتها و  ینینو یهمراه با مجموعه ها دیجد ی، نقش هاBPM یساز ادهیپ یمختلف برا یمدلها یهمه  در

ظهور  ینشان دهنده نینو یها و مهارت ها تینقشها، مسئول نیشده است. ا فیرتع BPMمربوط به  یتهایمسئول

 یندهایاست متخصصان فرآ یضرور ۲۱قرن  یکسب و کارها یبرا شانیتهایاز متخصصان است که فعال یگروه

 کسب و کار .

 نیکه ا قضاوت نمود نیتوان چن یم میدار اریدر اخت ABPMPانجمن  یکه ما از اعضا یاطالعات ی هیپا بر

 یلتکمی  التیبا تحص یدرصد مدرک کارشناس ۶۷و آموزش ) التیاز تحص ییمتخصصان نوظهور عموما سطح باال

 دارند.  ندهایفرآ یسال( در بهبود و بازطراح ۹٫۹ نیانگی)به طور م یو قابل توجه ادیز یتجربه  نیدارند( و همچن

 عبارت اند از: ندهایآفر تیریمد ی نهیشناخته شده تر در زم یاز نقش ها یبرخ

 ندیگر فرآ لیتحل  

 ندیمهندس فرآ  

 ندیمعمار فرآ 

 ندیفرآ ریمد 

 ندیمشاور فرآ 

 ندیمالک فرآ 

 کارگر کسب و  لیتحل 

 کسب و کار یها ستمیگر س لیتحل 

 سرپرست بهبود عملکرد کسب وکار  ای ریمد 

 یسرپرست نوآور ای ریمد  

 ندیافسر فرآ 

 ندیکه بر اساس فرآ ییرا در سازمان ها دیجد یها تیخش اعظم نقشها و مسئولب گر،یموارد مشابه د ای نیعناو نیا

نقشها عموما در برابر مجموعه  نیا ،یسازمان گاهیجا ای. فارغ از عنوان، ساختار دهندیشوند، پوشش م یم تیریمد

 یطراح ند،یفرآ لیو تحل هیتجز ند،یفرآ یمدل ساز ند،یفرآ یساز ادهیمسئول هستند: پ تهایاز فعال یمشابه یها

نقشها ممکن است در  نیاز ا ی. برخندیو بهبود عملکرد فرآ ندیکنترل و رصد فرآ ند،یو تحول فرآ رییتغ ند،یفرآ

چند  یگروه ها جادیاز سازمانها با ا یاریسازمان بس یبخش ها ریدر سا یشوند و برخ یسازمانده IT یواحدها



 ریو هم در سا ITکه هم در واحد  یاز افراد یریبا بهره گ و دانش کسب و کار با ITاز دانش  بمرک ،یدانش

 نیکنند و به ا یم نیتأم ندهافرآی تیریخود را در حوزه مد ازیموردن یرویخدمت کردهاند ن یسازمان یواحدها

 یرا پشت سر م یسازمان یواحدها انیموجود م یسنت یاز مهارت ها که مرزها یفیاز دانش و ط یعمق بیترت

را  یخاص کار یحوزه کیاند که اگر خبرگان  افتهیسازمانها در نیاز ا یاریرسانند. بس یمنصه ظهور مگذارد، به 

 تیاحتمال موفق ند،ینما بیترک ندهایفرآ تیریمد یمشاوره ی نهیدر زم یعموم یادانش و مهارت ه یبا افراد دارا

 .ابدی یم شیافزا BPM یتالشها

کسب  یندهایکسب و کار به وجود آمده و آنهم تخصص فرآ یایدندر  دیتخصص جد کیتوان گفت  یامروزه م 

است  یاتیو ح یضرور یرقابت یسازمان ها یندهیآ یبرا دهندیانجام م ندهایکه متخصصان فرآ یو کار است. کار

 ینم نینوع از کارها از ب نیانجام ا یبرا اتر ر زهیبه افراد ماهرتر و با انگ ازیمدل واحد قابل قبول، ن کیو فقدان 

 دهیسنج ییموفق شرکتها و سازمانها، مدلها اتیدانشگاه ها با استفاده از تجرب ک،ینزد یا ندهیبرد. ان شاءاهلل در آ

 ادهیپ یراه برا نیبهتر نده،یتا در آ دیمنتظر بمان مییبه کسب و کارها بگو میتوان یو کارآمد ارائه خواهند کرد اما نم

کنند در  تیریرا مد شانیکار یندهایامروز مجبورند فرآ نیآنها هم م،یان دهرا به شما نش ندهایفرآ تیریمد یساز

 اریکار را انجام دهند در اخت نیا نیمع ی وهیش کیکه بتوانند طبق  یو ماهر دهیافراد آموزش د یکه حت یحال

 ندارند.

 یها هیسرما یش و توسعهدر آموز دیخود با ازیمورد ن یانسان یروین نیتأم یاند که برا افتهیموفق در یسازمانها

مشغول به  BPMاز متخصصان  یاز آنها افراد تازه وارد ابتدا در کنار تعداد یکنند. در برخ یگذار هیسرما ،یانسان

از  گرید ی. برخندیکسب نما ندهایفرآ تیریمد ی نهیزم ردانش و مهارت الزم را د بیترت نیشوند تا به ا یکار م

را به دوره  شانیها ستمیس لگرانیرهبران پروژه و تحل ران،یمد از،یموردن یت هاکسب دانش و مهار یسازمانها برا

افق کوتاه  کیدر  یآموزش یبه دوره ها روهایاعزام ن وهیش نیکنند. ا یاعزام م ندهایفرآ تیریمد یآموزش یها

 خواهد بود.  یندیفرا یسازمانها جادیجهت ا کردیرو نیتر یمدت، احتماال عمل

 عبارت است از:  EABPMو  ABPMP تیمأمور

 شوند  یکسب و کار م یندهایفرآ تیریمد یساز ادهیکه موجب بهبود پ ییها تیدر فعال مشارکت'  

 کسب و کار. یندهایفرآ تیریدانش مد یعموم کرهیو توسعه پ جادیتالش در جهت ا 

 کنند یم تیفعال یحوزه دانش نیکه در ا یمهارت متخصصان یدر بهبود و توسعه  مشارکت 

را برگزار  یکارگاهها و جلسات شها،یکنفرانسها، هما ،یبه صورت دوره ا ایدر سراسر دن EABPMو  ABPMP شعب

 یارائه م و طرحم BPM یموضوعات و سرفصلها یدرباره یو مطالب ارزنده ا هایکنند که در آنها مورد کاو یم

 شود. 



 ندهایفرآ تیریدانش مد یعموم کرهپی

 ABPMP یآموزش یتهی. در کمندیآ یبه حساب م یا نهیمستمر و کم هز یآموزش یه هادوره ها عمدتا برنام نیا

 یبرا یآموزش یاست که بر اساس آن، برنامه و سرفصل ها یدر حال طراح BPM یعموم کرهیپ کی EABPMو 

دوره  یابیارز یبرا ارهایاز مع یمجموعه ا میارو ضمن خدمت ارائه خواهد شد. ما قصد د یدانشگاه یآموزش ها

 زین یدانشگاه یارائه دهندگان آموزش و برنامه ها یرسم دیتائ یکرده و برا جادیا ندهایفرآ تیریمد یآموزش یها

و خبرگان حرفه  نیشاغل یبرا یحرفه ا نامهیبه منظور صدور گواه میدر نظر دار نی. همچنمیکن یطراح یندیفرآ

 . میینما یراه انداز یحرفه ا مدرک یاعطا یبرنامه کیکسب و کار  یندهایآفر تیریمد یا

و  رانیاست که مد یکار یتجربه  نیو ارزشمندتر نیجالب تر BPMاعتقاد ما امروزه کار کردن در عرصهى  به

کسب و کار، امروزه  یندهایفرآ تیریمد یتوانند به دست آورند. به اعتقاد ما تجارب و مهارت ها یم نیمتخصص

 یاز آنچه حوزه شتریب اریبس یحت د،رو یکسب و کار به شمار م یندهیرهبران آ یبرا یدیجد یآموزش ی نهیزم

و  هیپا یداشت تا استاندارد میخواه ازیما ن رینمود. به هر تقد جادیا شیسال پ ۱۵پروژه حدود  تیریمد

. میکن جادیو ا یطراح ندهایفرآ تیریمتخصص مد کیشدن به  لیتبد یمعقول برا یو راه یحداقل ییهایستگیشا

 کیبا ما تشر یدانش یتخصص و حوزه نیا یدر توسعه  دیکن یم ارک ندهایفرآ تیریمد یما در حوزهاگر ش

را خواهد  ندهیکه آ دیجد یدانش یتخصص و حوزه کی میتوان یو در کنار هم م گریکدی. با کمک دیکن یمساع

  .مییساخت، بنا نما



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 مقدمه -۱

 ،یهمزمان با رشد فناور ست؟یچ« کسب وکار یندهایفرا تیریدانش مد یعموم یکرهیپ» یحاضر درباره یراهنما

. شودیحوزه کامل تر م نیاز ا زی، درک و شناخت ما نBPMدر حوزه  یتجارب بشر شیو افزا تیریتکامل دانش مد

 یمدلها ،یشیجلسات هم اند جینتا له،شامل صلها عنوان کتابه مقا BPM ینهیاز دانش در زم یمیامروزه حجم عظ

و درس  یمطالعات دانشگاه ،یعمل اتیبر تجرب یآنها مبتن یوجود دارند که همگ "تجارب نیو برتر یندیرآف

 آموخته ها هستند. 

 یمختلف عبور کرده و برا یگسترده شده در کل سازمان که از مرز واحدها یندهایبر فرا BPM یکنون روند

کنند که عملکرد  یم نییتع ندهایاست. درواقع، فرآکند، متمرکز شده  ی( خلق ارزش میو خارج ی)داخل انیمشتر

 یتهایاقدامات و فعال ندها،یفرآ دفمنده تیریشود. مد یم انشانیمشتر یسازمان ها چگونه منجر به خلق ارزش برا

نرخ باالتر  تیو درنها شتریب یباالتر، چابک ییاثربخش تر، کارا یکار یها انیرا بهبود داده و منجر به جر یکار

 .شودیسهامداران م یبرا هیسرما بازگشت

. ستین ریمجلد امکان پذ کی، تنها در BPM یساز ادهیپ ی نهیدانش موجود در زم یتمام یو ارائه یآور جمع

 ینلهایفرا تیریمد یتجارب و درس آموخته ها در حوزه نیحاضر با توجه به موضوعات مطرح، برتر یراهنما

 شده است. یو طراح یجمع آور BPMکمک به متخصصان  وابسته به آن جهت یو انجمنها ABPMPتوسط 

BPM تیریدانش مد یعموم یکرهیسوم از پ یو تحول است. نسخه  رییدائما در حال تغ یدانش یحوزه کی 

 کیبه خوانندگان محترم،  یمنابع ارزشمند اطالعات ریسا یدر کنار معرف BPM CBOK کسب و کار  یندهایفرآ

 آورد.  یفراهم م BPMاز  یا هیدرک و شناخت پا

را استفاده کرده و از  گرید یاز منابع اطالعات یمتنوع فیکند تا ط یم بیرا ترغ BPMراهنما، متخصصان  نیا

 کیتشر BPM یمتخصصان جامعه ریبا سا BPMاجرا و توسعه  ی نهیدانش خود در زم یاشتراک گذار قیطر

  .ندینما یمساع

 نیو منظور خود از ا فیالزم باشد تا ابتدا تعر دیدر کتاب حاضر، شا BPM اصطالح از استفاده کثرت به توجه با

 :مییاصطالح را روشن نما

 

 



سازمان  کیو اهداف  یاست که استراتژ تیریحوزه از دانش مد کی  BPM کسب و کار  یندهایفرآ تیریمد

 کند. یم هکپارچیهمسو و  انیو انتظارات مشتر ازهای، با نe2e یندهایتمرکز بر فرآ قیرا از طر

BPM الف( تحل( یندهایکنترل و بهبود مستمر فرا ،یساز ادهیپ ،یطراح ل،یبه دو منظور e2e برپا )ییو )ب 

نقش ها،  ،یسازمان یاهداف، فرهنگ، ساختارها ها،یدر سازمان، شامل استراتژ ندهایاداره فرآ یبرا ینظام

 شود. یاطالعات م یفناور یروش ها و ابزارها استها،یس

 

 BPM CBOK  یهدف از راهنما -۱ - ۱

نسبت به حوزه  خواهدیاول م یرود و در درجه  یبه شمار م BPMکاربران  یبرا هیمرجع اول کیحاضر  یراهنما

راهنما عالوه بر الزامات و مقررات،  نیکند. در ا جادیا ینگاه و شناخت کل کی BPM لیذ فیقابل تعر یدانش یها

 ینگاه نیتوجه شده است. همچن زین یندیسازمان فرآ کی تیهدا یزم براال یسازمان یبه نقشها و ساختارها

مرتبط با هرکدام از آنها ارائه شده است. در  فیو وظا جیرا یها تیو فعال یدانش یاز حوزه ها کیبه هر  یاجمال

وند ر یبه شمار م BPM یگسترده تر دانش عموم یکرهیاز پ یکه بخش یمنابع اطالعات ریحاضر به سا یراهنما

 وجود دارد.  یارجاعات زنی –

بوده  BPMمتخصصان  انیمباحثات و گفتگوها م یریشکل گ یبرا یراهنما بسترساز نیاز اهداف ا گرید یکی

آن اظهار نظر کرده اند،  میو مفاه BPM یمتفاوت درباره اتیمختلف با زبانها و ادب یاست. از آنجاکه گروهها

BPM  یلذا راهنما م،یهست یشدان یحوزه  نیدر ا یابهامات نظر از تعارضات و یشاهد به وجود آمدن حد

CBOKیمشترک و توافق شده در حوزه فیاستفاده از لغات و تعار یخوانندگان محترم برا قی، به دنبال تشو 

BPM آنها  انیمتخصصان شکل گرفته و گفتگوها و مباحثات م انیزبان مشترک م کی بیترت نیاست تا به ا

 شود. لیتسه

 یاعطا ای یابیکند. هرگونه ارز یرا ارائه م BPMمتخصص  کی یبرا ازیراهنما، حداقل دانش موردن نای عالوه، به

مشخص شده در  فیو وظا تهایفعال یاجرا ییآن است که عالوه بر توانا ازمندیحوزه ن نیدر ا یحرفه ا ینامهیگواه

 یوجود داشته باشد. راهنما BPM یاصل میاهاز مف زین یو بدون ابهام حیدرک و شناخت صح ،یدانش یحوزه ها

CBOK BPM ندهایفرآ تیریمد یحرفه ا ی نامهیگواه یطرح سؤاالت آزمون اعطا یمبنا  CBPP  یبه شمار م 

 رود.

 راتییبازخوردها و تغ -۱ - ۲

 دایتکامل و گسترش پ یاطالعات و تجارب متعدد لهیدانش به وس یعموم کرهی، پBPMکه در حوزه  ییآنجا از

 یراهنما به زبان ها نی. نسخه دوم امیبنام BPM CBOKآن را  میتوان یخاطر م نانیبا اطم نیکرده است، بنابرا



به ما دادند که  یارزشمند اریبس یزخوردهامنتشر شده بود. خوانندگان نسخه دوم با یو پرتغال یآلمان ،یسیانگل

 در نظر گرفته شده اند.  یدر بهبود نسخه فعل

 یالملل نیب یهمکار قیشده است. نسخه سوم از طر فیتعر یتر قیحاضر به نحو دق یار نسخه و ساخت دامنه

 یراهنما عالوه بر زبانها نیشده است. ا یکسب و کار بهساز یندهایفرآ تیریمد ییو انجمن اروپا ABPMP انیم

 منتشر شده است.  زین یو عرب یفرانسه، ژاپن یبه زبان ها یقبل

از تمام  تهیکم نیبوده است. ا BPM CBOK یو توسعه راهنما تیریمسئول مد PABPMآموزش  تهیکم به

و  هیبا تجز ایو ثان ابدیبهبود  BPM CBOK یاوال راهنما لهیوس نیکند تا به ا یباز استقبال م یبازخوردها با رو

 شود.  دهیجسن BPMجامعه متخصصان  انیآن م رشیپذ زانیم یافتیدر یبازخوردها لیتحل

 یو انتشار دانشها جیترو نیو همچن یحرفه ا نامهیگواه یاعطا ندیفرآ ی، راه اندازBPMخصصان مت تیحما

انجمن در  یجلب مشارکت اعضا یاست. برا یاتیح یراهنما امر نیا تیموفق ی، براBPMمرتبط با موضوعات 

کرده  ینما سازماندهراه نیاز ا یو نگهدار یبانیپشت یرا برا یا تهیکم ریآموزش، ز تهی، کمBPM CBOKتکامل 

 است.

 دانش: خالصه فصلها  یعموم کرهیساختار پ -۱ - ۳

 یشده است. حوزه ها یسازمانده( ۱)شکل شماره BPM  یاصل یبر اساس حوزه ها BPM CBOK یراهنما

از منظر  ندهایفرآ تیریو مد یاز منظر سازمان ندهایفرآ تیریشود: مد یم میتقس ی، به دو منظر کلBPM یاصل

اگر بخواهد  یاشاره دارد که هر سازمان ندهایفرآ تیریاز مد ییها تیقابل به BPM یاصل ی. حوزه هاندیرآخود ف

BPM خواهد کرد. مفاهیم  دایبا آنها سروکار پ ریناگز د،ینما یساز ادهیرا پBPM  یندهایفرآ تیریمد»در فصل 

 . کند یرا فراهم م BPM یاصل یورود به حوزه ها یشده و بستر الزم برا انیب« کسب و کار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  BPM یدیکل یتهایمهارتها و فعال ند،یعملکرد و تحول فرآ تیریمد ،یساز ادهیپ ،یطراح ل،یتحل ،مدلسازی

 ریو اجراپذ یبانیپشت BPM یهایبه واسطه فناور BPM یاز حوزه ها یدهند. بخش قابل توجه یپوشش م

است، به عنوان  افتهین صیتخص ندیفرآ یساز ادهیبه پ یرت اختصاصبه صو یکه فصل دی. توجه داشته باششوندیم

 تیریمد»در بخش  یسازمان یمورد بحث قرار گرفته و جنبه ها «BPM یهایفتاور»در فصل  ITیها جنبه:  مثال

 یکه چگونه اجرا نیو ا BPMفراتر از  یطیداده شده است. موضوعات مح حیتوض «ندیتحول فرا»از فصل  «رییتغ

BPM یشود، در فصل ها یمرتبط م نو نظام اداره سازما کیاستراتژ یزیبرنامه ر رینظ یابعاد سازمان ریسا با 

 موردتوجه قرار گرفته است. «یسازمان یندهایفرآ تیریمد»و « محور ندیسازمان فرآ»

 به فصلها ینگاه کل -۱ - 4

 کسب و کار یندهایفرآ تیریدوم: مد فصل

 تیو ماه یارزش مورد انتظار مشتر e2e یندهایفرآ ،یاصل فیتعار لیاز قب BPM میمفاه یفصل بر رو نیا تمرکز

و عوامل  یدیکل یبه همراه مهارتها BPMو چرخه عمر  ندیفرآ یاجزا ند،یاست. انواع فرآ یبخش نیب یکارها



 یابر ییکرده و مبنا فیرا تعر BPMفصل،  نیو مورد بحث قرار گرفته اند. ا یمعرف BPM یدر اجرا تیموفق

 آن فراهم آورده است.  یاصل یحوزه ها رامونیپ شتریب یبحث و بررس

 ندیفرآ یسوم: مدل ساز فصل

 تیریآنها، سنجش و مد یمفاهمه درباره  ندها،یفرآ یاصل یاجزا ییشناسا یبرا یضرور یفصل مهارتها نیا در

 یبه صورت اجمال ندیفرآ یمدلساز یدیکل فیو تعار تهایمهارتها، فعال ،یدانش یحوزه نی. در اشودیآنها ارائه م

 یو کاربرد آنها، ابزارها، فنها و استانداردها یندیفرآ یآن، انواع مدلها یایو مزا یمرور شده و سپس هدف از مدلساز

  قرار گرفته است. یمورد بحث و بررس یمدل ساز

 

 ندیفرآ لیو تحل هیفصل چهارم: تجز

 یدرباره نیآن ارائه شده است. هم یو اثربخش ییکارا یبررسو  ندیدر خصوص شناخت فرآ یفصل مطالب نیا در

 نهیمحدوده، زم ینقشها ند،یفرآ لیفنون تحل ند،یفرآ هیتجز یالزم برا یها تیفعال ند،یفرآ لیو تحل هیهدف از تجز

وضع موجود  یندهایفصل بر شناخت فرآ نیاطرح شده است.  یموارد ،یعملکرد یکسب و کار، قواعد و سنجه ها

را  ندهایفرآ ندهیبه بهبود در وضع آ یابیاست که دست یشناخت به گونه ا نیحاکم بر ا کردیز دارد. البته روتمرک

 ارائه شده است.  یحوزه دانش نیدر ا ندیفرآ لیوتحل هیاز انواع ابزارها و فنون تجز یعیوس فیممکن سازد. ط

  ندهایفرآ یپنجم: طراح فصل

لحاظ شود.  ندیفرآ یدر طراح ندیفرآ یظر اهداف کسب و کار و اهداف عملکردمورد نظر از من یهایژگیاست و الزم

اندر کنش سامانه ها،  یو نحوه یبه کار رفتن قواعد کار یکار، چگونگ افتنی انیجر ینحوه ندیفرآ یدر طراح

نشان داده  یو خارج یداخل یندهایفرآ ریبا سا یاتیو عمل یمال یو کنترل ها یمنابع داده ا ،یفناور یپلتفرم ها

عمل  دیچگونه با ندهایفرآ میبدان نکهیا یفکورانه و آگاهانه است برا یزیبرنامه ر کی ندیفرآ یشود. طراح یم

 نیشوند. در ا تیریو چگونه مد رندیشوند، چگونه اداره شوند، چگونه تحت کنترل قرار گ یریکنند، چگونه اندازه گ

شده و  یمطلوب بررس یطراح کیو فنون و اصول  ندیفرآ یمربوط به طراح یسازمان ینقش ها ،یدانش یحوزه

 ییاجرا یرهبر ک،یاستراتژ ییهمسو لیاز قب یمالحظات ند،یفرآ یطراح جیرا یعالوه بر کنکاش در خصوص الگوها

 مدنظر قرار گرفته است.  زین یو انطباق با الزامات باالدست

 ندیعملکرد فرآ تیریششم: مد فصل



به  ندیفرا جینتا بیترت نیآن است تا به ا یبر اجرا یشده و رسم یزیبرنامه ر یارتنظ ند،یعملکرد فرآ سنجش

توان در خصوص  یاطالعات است که م نیشود. با استفاده از ا یریآن قابل رهگ یو اثربخش ییکارا نییمنظور تع

 میسازمان تصم کیتژبه اهداف استرا یابیدست یبرا دیجد یندهایفرآ فیتعر ایبهبود دادن، از رده خارج کردن و 

سنجش عملکرد،  یایو مزا تیاست: اهم ریفصل شامل موارد ز نینمود. موضوعات پوشش داده شده در ا یریگ

 ،یکسب و کار و عملکرد سازمان یندهایفرآ ینظارت و کنترل، همسوساز اتیعمل ند،یعملکرد فرآ یدیکل فیتعار

و  رانیمد ماتیاز تصم یبانیپشت ،یساز هیو شب یزسنجش، مدل سا یروشها رد،یموردسنجش قرار گ دیآنچه با

 ندفرآی تحول: هفتم فصل تیبه موفق یابیدر دست یو مالحظات ضرور ندیصاحبان فرآ

 یو طراح لیو تحل هیتجز ،یاگر شما مدلساز یپردازد. حت یم«  رییتغ» مهم  یبه مقوله  ندیفصل تحول فرآ 

 راتییفصل تغ نینخواهد کرد. در ا تیموفق آن کفا یساز ادهیپ نیضمت یبرا دیانجام داده باش یرا به خوب ندیفرآ

 یقرار گرفته و به روش ها یبحث و بررس مورد یساز ادهیتا پ یزیچرخه عمر آن از برنامه ر ینهیدر زم ندیفرآ

با مرتبط  فیبه وظا یاشارات نیاشاره شده است. همچن ندهایو بهبود فرآ یبازطراح ،یبازمهندس رینظ یگوناگون

 یدیکه از عوامل کل یسازمان راتییتغ تیریشده و مد دیجد یندهایفرآ یابیو ارز ییشناسا ت،یفیساخت، کنترل ک

 تیریمد تیموفق یدیو عوامل کل یروان شناخت یها نهیرود همراه با پس زم یبه شمار م ندیآدر تحول فر تیموفق

 قرار گرفته است. یمورد بحث و بررس رییتغ

 محور ندیفرآ هشتم: سازمان فصل

 ندیسازمان فرآ کیاز تحقق  یبانیپشت یالزم برا یها و ساختار گزارش ده تیبه نقشها، مسئول یدانش یحوزه نیا

 فهیو چندوظ یمیفرهنگ، عملکرد ت یرا درباره یمحور، نکات ندیسازمان فرآ کی فیمحور پرداخته و عالوه بر تعر

 نیکه در ا یمتنوع یدر کنار ساختارها ندهایفرآ دناداره کر تیهمکند. ا یمحور ارائه م ندیسازمان فرا کیدر  یا

فصل مورد بحث  نیاست که در ا یاز جمله موارد یستگیمرکز شا ای BPM ۲۰یمرکز تعال دهیوجود دارد و ا نهیزم

 قرار گرفته است. یو بررس

  یسازمان یندهایفرآ تیریفصل نهم: مد 

 یاتیو اهداف عمل هایاستراتژ یدر راستا ندهایفرآ جینتا یساز نهیشیبه ب زاین یهیبر پا یسازمان یندهایفرآ تیریمد 

سطح  یهایاز استراتژ ندهایکند که سبد فرآ یم نیتضم ندهایسبد فرآ تیریبرآمده از آنها، شکل گرفته است. مد

سازد.  یم بهبود فراهم یپروژه ها یابیو ارز تیریمد یرا برا یکرده و روش یبانیشرکت و سطح کسب و کار پشت

 یکه اجرا ییحوزه ها یابیو ارز ندهایفرآ تیریبلوغ مد یابیارز یرا برا ییروش ها و ابزارها ،یدانش یحوزه نیا

BPM تیتواند منجر به بهبود وضع یدر آنها م BPM یفصل چارچوب ها نیکند. در ا یم یسازمان شود، معرف 



 یکپارچگیدر خصوص مفهوم  نیته است. عالوه بر اقرار گرف یموردبحث و بررس ندهایفرا تیریمد یمختلف برا

 ندهایفرآ تیریمد انشیعمو کرهپی ییو با مدل ها گریکدیمختلف با  یندهایاندرکنش فرآ یبه معنا یندیفرآ

 وندیپ یو اهداف عملکرد هایرا به استراتژ ییو هم اجرا یکارکنان و کنترل ها )هم مال ها،یعملکرد، اهداف، فناور که

از  یسازمان یندهایفرآ تیریدر مد یکاو نهیو به یندیفرآ یشده است. مباحث معمار انیب یمطالب زیدهند ن یم

 .استفصل مورد توجه قرار گرفته  نیاست که در ا یجمله مباحث

 BPM یهایفصل دهم: فناور 

BPM دایپ یمضاعف یتهایقابل ،یکرده و به کمک فناور یبانیسازمان پشت تیریاست که از مد یدانش یحوزها 

 ،یزیاز برنامه ر یبانیدر دسترس به منظور پشت یها یاز فناور یعیوس فیفصل در خصوص ط نیکرده است. ا

 یشامل مجموعه ا هایفناور نی. اندک یبحث و گفتگو م ندهایفرآ تیریاجرا و نظارت بر مد ل،یوتحل هیتجز ،یطراح

 شوندیم یو اطالعات یداده ا یو بانک ها یفناور یها رساختیتوسعه دهنده، ز یابزارها ،یکاربرد یاز سامانه ها

 سازند.  یدارند، فراهم م BPM مرتبط با یتهایکه فعال یو کارکنان BPM نیالزم را از متخصص یها یبانیکه پشت

 ل،یوتحل هیتجز ،یمدل ساز یجامعه برا یو ابزارها ندی، مخازن فرا BPMS ندهایفرا تیریمد کپارچهی یها سامانه

 زینوظهور ن ی، روشها و روندهاBPM یفصل مورد بحث قرار گرفته اند. استانداردها نیرا و نظارت در ااج ،یطراح

 فصل پوشش داده شده است. نیدر ا

 

 

 

 

 



 BPM یایمزا - ۱ - ۵

عالقه مند  BPMکه به موضوع  یطور افراد نیخوانندگان محترم و هم یزهیانگ تیقسمت به منظور تقو نیدر ا 

 میکن یم انیمختلف آن به طور خالصه ب نفعانیذ یرا برا BPM یو منافع مهم و بالقوه ایاز مزا یشده اند، برخ

با سطح  بالقوه هستند که متناسب یاز فرصتها یبلکه مجموعه ا ستیرنقشه راه نگ کیبه عنوان  دیموارد را نبا نیا

  بود: خواهند یابیشود قابل دست یم BPMکه صرف استقرار  یو انرژ بلوغ سازمان 

 سازمان  یبرا BPM یایمزا - ۱ - ۵ - ۱



 مشخص یریپذ تیمسئول

 تیشود که مسئول یم نیتضم یزمان ندهایفرآ یحفظ و بهبود دائم یبرا یشگیدر قبال بهبود مستمر تعهد هم 

 اینکنند  افتیخواهند در یآنچه را که م انیحالت اگر مشتر نیشده باشد. در ا نییبه طور مشخص تع ندهایفرآ

خواهد  نیرا تضم دهیو سنج عیها، اقدامات سر تیسازمان محقق نشود، مشخص بودن مسئول یاگر اهداف داخل

 کرد.

 سنجش عملکرد جیبه نتا عیسر واکنش

 BPM سنجند، فراهم  یرا م ندهایکنترل اطالعات که عملکرد فرآ یسامانه ها یالزم برا یخوراک روزانه تواندیم

 یریشده در اندازه گ انینما یها یتوانند به کاست یدارند م BPMمناسب  یها تیکه قابل ییآورد. سازمانها

 عملکرد به سرعت پاسخ دهند.

 است دیمف تیفیها و ک نهیکنترل هز یعملکرد، برا سنجش

سازمان منفعت خواهد  یکرده و برا تیرا تقو تیفیو کنترل ک نهیکنترل هز ندها،یعملکرد فرآ یسنجش فعاالنه  

 عملکرد خود را نخواهند داشت.  یساز نهیو توان به تیسنجش عملکرد، سازمانها قابل داشت. بدون

 دهد  یرا بهبود م یلیتحم یسکهایر ندها،یفرآ رصد

 یخارج ای یداخل یلیتحم یها سکینامناسب به حوادث، با ر یپاسخها ایو  یو کاهل یسست لیسازمانها به دل اکثر

را  ییها سکیر نیتواند چن یم یادیتا حدود ز ،یلیتحم طیا توجه به شراب ندهایفرآ یروبرو هستند. رصد اجرا

 شیاز پ شیشفاف و مشخص ب اراتیها و اخت هیو وجود رو تیفیک تیریمتصل به مد یزهیکاهش دهد. رصد مکان

کاهش داده و  زیرا ن یلیتحم ینههایکه هم زمان هز یشود، در حال یلیتحم یها سکیتواند موجب کاهش ر یم

 .دهدیرا بهبود م تیفیک یور کلبه ط

 دهد  یرا ارتقا م یچابک ر،ییتغ یبرا یآمادگ نیبودن آنها و همچن تیقابل رؤ ندها،یفرآ شناخت

 یو خارج یداخل راتییشوند و ممکن است که با تغ یم یسازمانها گرفتار مسائل ناشناخته ا ند،یفرآ تیریمد بدون

کنند،  یم تیریو مد سنجندیخود را مستند کرده، م یندهایه فرآک ییشوند. سازمان ها ریغافلگ یرمنتظرهایغ

 نشدن قرار دارند. ریو غافلگ شهادرک چال یبرا یبهتر تیبهبود مستمر آماده هستند و در موقع یبرا

 کند  یم لیرا تسه ندهایبهبود فرآ د،یبه اطالعات مف دسترسی



اثربخش به  یواکنشها ندها،یبهبود فرآ نه،یزم نیا و تجارب موفق در ندهایبه مخزن اطالعات فرآ یفور یدسترس

 بخشد. یکرده و شتاب م لیرا تسه دیقواعد و مقررات جد ،یطیمح راتییتغ

  دینما یم لیها را تسه نهیکنترل و کاهش هز ندها،یفرآ ینهیهز یابیارز 

نموده و به ما  لیرا تسه ندهایفرا میمستق یها نهیهز یابیارز ند،یفرآ کیشکل دهنده  یتهایتمام فعال دانستن

شود تا  یامر موجب م نی. به عالوه امیینما ییها را شناسا نهیکاهش هز یراهها نیکند تا اثربخش تر یکمک م

 .میعرضه کن یمناسب تر متیمحصوالت و خدمات خود را با ق

 هایستگیشا تیو کفا تناسب

ممکن  هایستگیشا تیو کفا یاسب، استانداردسازتا تن شودیسازمان باعث م کیدر  ییاجرا یتهایدانستن تمام فعال 

و حفظ و  اتیعمل یاست. مستندساز یو رقابت یمحور یتهایقابل تیریو مد یابیارز یبرا ییامر مبنا نیگردد. ا

و  حیتشر یبرا یشالوده ا دهد،یسازمان انجام م زا یکه هر جزئ یفیو وظا تهایدانش دانش مربوط به فعال ینگهدار

 نیا یکند(. مجموعه  یکسب و کار سازمان چگونه کار م نکهیسازمان است ا یو روال هاطرز عمل  فیتوص

 نیاست. ا دیسراسر سازمان مف یتهایفعال یداریپا نیتضم یآورد که برا یاز دانش را فراهم م یمستندات، مخزن

 .دهدیم لیسازمان را تشک کیدانش  تیریاز مد یمطلب بخش مهم

  انیمشتر یابر BPM یایمزا - ۱ - ۵ - ۲

 .گذارند  یاثر مثبت م انیمشتر تیبر رضا افتهیبهبود یندهایفرآ

زمان  یدرباره انیخدمات، انتظارات مشتر ایمحصول  تیفیک شیکند تا عالوه بر افزا یکمک م ندهایبهبود فرآ

موارد  نیا یشود. همه  ریامکان پذ زین متیها، کاهش ق نهیکاهش هز یبرآورده شده و به واسطه زیآن ن افتیدر

  خواهد شد. انیمشتر تیرضا شیمنجر به افزا

 شود یم تیکارکنان، با اهم یبرا نفعانذی انتظارات

را که د تحقق  یگرانیتمام باز ند،یشده است. فرا یطراح نفعانیو خواست ذ ازین یبرآورده ساز یبرا ندیهر فرا 

را در سازمان  شانیتا هدف کارها دهدیمکان را ما نیمشارکت دارند موردتوجه قرار داده و به آنها ا نفعیذ تیرضا

 آنها معنادار باشد. یبرا دهندیدرک کرده و آنچه انجام م

 یکنترل تحقق تعهدات در مقابل مشتر 



که به صورت منظم عملکرد را بسنجند و در  دهدیافراد قرار م اریکنترل را در اخت نیا ندهایفرآ تیریو مد تیهدا 

 دهدیامر به افراد اجازه م نی. اندیکسب وکار تصحیح نما یرا در هرکدام از بخشها اداتریصورت لزوم، خطاها و ا

 .ابندیتمرکز  یتا بر منفعت مشتر

 تیریمد یبرا BPM یایمزا - ۱ - ۵ - ۳

 یمجموعه ا ندیفرآ کیکنند  یم ییارزش افزا ند،یفرآ کیشده در  فیتعر یتهایتمام فعال نکهیاز ا افتنی نانیاطم

 تیفعال کیمناسب از  یارائه خروج قیرسانند )از طر یم تیرا به موفق گریکدیبه هم مرتبط است که  یتهایاز فعال

 یبرا یارزش افزودها دیشود با یانجام م ندیفرآ کیکه در  یتی(. هر فعالیبعد تیمناسب فعال یبه عنوان ورود

آنها را  ینیارزش آفر یپرسش درباره ند،یفرآ کیمختلف در طول  یها تیفعال یی. شناسااوردیبه ارمغان ب ندیفرآ

 به حذف آن نمود. هیتوان توص یباشد، م ندیفرآ یفاقد ارزش افزوده برا یتیکه فعال یسازد و در صورت یم سریم

 ندیعملکرد در تمام طول فرآ یساز نهیبه

 ادیرا  ندیفرآ کی تیموفق یو مهم برا یضرور یتهایکند تا کارکنان تمام اقدامات و فعال یکمک م ندیفرآ یطراح

 نیاز ا کدامهر بر یعملکرد یها لیو تحل هیکند تا تجز یکمک م نیکنند. همچن دایو در آن مهارت پ رندیبگ

 ت،ی. درنهاابندیب ندیبهبود فرآ یرا برا یمخصوص یو فناورانه یسازمان یو راه کارها افتهیها تمرکز تیاقدامات و فعال

 .دهندیرا ارتقا م تیفیکه ک یا کاهش داده در حالر نهیو بهبودها، زمان و هز راتییتغ

 افتهیبهبود یها ینیب شیو پ یزیر برنامه

سازمان  یکنند. رهبر یم تیرا تقو یزیبرنامه ر یاطالعات الزم برا ،یریقابل مشاهده و قابل اندازه گ یهافرایند

  .دیمدت لحاظ نما انیمبلندمدت و  یها یزیرا در برنامه ر رییتغ یو طرح ها یتواند عملکرد سازمان یم

 در سازمان یبخش نیب یاز مرزها ناشی موانع بر غلبه

بخشها تالش دارند تا  نیشده اند و هرکدام از ا یسازمانده یعمود یهایاز شرکتها به صورت بخش بند یاریبس

مؤثر به  ییوپاسخگ یکه برا یبخش نیب یاتیارتباطات عمل ،یندیفرآ کردیرو کیسازند.  نهیعملکرد خودشان را به

کند تا بر دست  یبه سازمان کمک م ،یندیفرآ. نگاه دهدیقرار م دیاست را مورد توجه و تأک یدرخواست ها ضرور

 دهدیامکان را م نیامر به سازمان ا نیو هم دیتمرکز نما یسازمان یواحدها انیبه دست شدن کارها و تبادالت م

  را بهبود دهد. ندهایفرآ یخود و تمام یتا اثربخش

 اتیعمل یو خارج یداخل یابیارز لیتسه



هدف  کیمختلف تحقق  یراهها یسهیهاست، مقا تیبر فعال یمبتن یساختار سازمان یکه به جا یندیفرا کردیرو 

متصل هستند،  ندهایکه به هرکدام از فرآ (KPIs)  عملکرد  یدیکل یسازد. به عالوه، شاخصها یم سریواحد را م

انتخاب  ،یو خارج یداخل یها یابیارز نیسازند. ا یمختلف را ساده تر م یل هاراه ح یعملکرد نسب ی سهیمقا

 .ندینما یم لیها را تسه وهیش نیبهتر

 آمدها و آثار آن یپ لیو تحل رمنتظرهیغ شامدیپ کیسطوح هشدار در صورت بروز  یسامانده

مختلف  یدارد. درون گروهها تیکه مالک آنهاست، مسئول ییندهایفرآ یروزانه یدر قبال اجرا ندیمالک فرآ 

نموده  جادیا یکار یو کشف زودهنگام اختالل ها ییشناسا یرا برا ییها وهیراهها و ش دیبا ندیمالک فرآ ،یندیفرآ

 تیموقع تیمتناسب با ماه نیریآگاه نمودن سا وتعامل  یبرا افتهیمتمرکز و سازمان  یکه راهها ندینما نیو تضم

 آمده وجود دارد.  شیپ

 ندیفرآ یاعضا یبرا BPM یایمزا -۱-۵-4

 ندیفرآ یاعضا یبرا یو آگاه تیامن 

شود،  یاز کارکنان مشخص م کیهر  ینقش و عملکرد فرد تیهدف و شاخص، اهم یکسریبر اساس  کهیزمان 

 یتجربه  تیشده و به درک اهم جادیا یاگاه یسازمان گاهیهر جا تیشود و اهم یکه انجام م ینسبت به کار

 .( کمک خواهد شدندینسبت به فرآ ندیفرآ یمشتر یتمندانهینگاه رضاو  حس) یمشتر

 «کالن ریتصو»بهتر  شناخت

 جهیو درنت تهایفعال انیمتقابل م یما از وابستگ یشوند، اگاه یو مستند م ییشناسا یبه خوب ندهایفرا کهیزمان

 -تمام کسب و کار  یابیدر کام تیموفق یدیکل یمؤلفه کیبه عنوان  گریکدیبا  ندهایو فرآ تهایتطابق فعال تیاهم

هرگونه  ییشناسا یرا برا یبوده و فرصت یکنون اتیملع لیو تحل هیمستلزم تجز ندهایفرآ ی. طراحابدی یم شیافزا

 کند. یگذشته( فراهم م خیتار ای کپارچهی ریغ یها هیرو لیشکاف در استاد کسب و کار )از قب

 یکار گاهیو الزامات هر جا ازهاین یساز روشن

 یآموزش یدوره ها ییشود، توانا یانجام م یشغل گاهیکه در هر جا ییدر دسترس بودن اطالعات مربوط به کارها 

 .دینما یرا فراهم م گاهیآن جا ازیمورد ن

 ندیفرآ یاعضا یمناسب برا یاز ابزارها یمجموعه ا قیدرست و دق فیتعر



مهارتها(  یفی( و کی)حجم کار یکم طیکه با شرا یمنابع حیصح ییبه شناسا ند،یفرا کی تایجزئ قیدق دانستن

 شود. یو مستندات مربوطه م یکار یگاههایجا یساز نهیآن سازگار است کمک کرده و موجب به

 BPM یمرور کل - 6 -۱

BPM دیینما دایتمرکز پ زین جیبر نتاو روش انجام کار،  ندیتا عالوه بر فرا دهدیشما قرار م اریدر اخت ییابزارها .

  .دهدیرا نشان م BPMو عمده  ی، سه کاربرد اصل۲شکل شماره 

 

مشخص  | ندیفرآ کیو عملکرد  ییبهبود همسو یپروژه با ابتکار منفرد برا کیبه  (BP1) یکار ندفرآی بهبود مفهوم

 ندیفرآ یساز ادهیطراح پ ل،ی، تحلشامل انتخاب BPAاشاره دارد.  یو انتظارات مشتر یسازمان یبا استراتژ

 است. افتهیبهبود



 یابتکارات و پروژه ها یساز ادهیپ ی جهیکل نگرانه که خود نت ستمیس کی یبه معنا تواندیم BPM نیهمچن

و شامل  شودیم دهینام )EPM ( یسازمان یندهایفرآ تیریمد ،یثمر نیمتعدد بهبود است در نظر گرفته شود. چن

همراه با اهداف و شاخص  e2e یندهایاز فرآ یکامل یفرهنگ، ساختارها، نقشها و مجموعه ارزشها و ،یاستراتژ

 یشود را م یکه سازمان به ان نائل م شرفتیاز پ یو درجه ا زانیشود. م یاطالعات و افراد م یآنها، فناور یها

 در نظر گرفت. ندهایفرآ تیریتوان به عنوان سطح بلوغ مد

 کی یبرا BPN یندهایعبارت است از به کار بردن اصول، روشها و فرا )1EPM ( یسازمان یندهایفرا تیریمد

 یبا استراتژ e2e یندهایفرآ یسبد و معمار انیم ییالف( همسو )EPM ( یسازمان یندهایفرآ تیریمد سازمان

فراهم  BPMابتکارات  یابیو ارز تیریمد یمدل اداره کردن برا کیو )ب(  دینما یم نیو منابع سازمان را تضم

 آورد. یم

تواند از  یمنظور، بهبود مستمر م نی. از استینگر زیو بهبود مستمر ن شیتوان از منظر پاال یرا م BPM نیهمچن

و اصالح  ندهایهرکدام از فرآ تیفیک یبهبود دائم یروزانه برا یو بازخورد یکنترل ستمیس کیبه کار بردن  قیطر

 ود.حاصل ش ،یسازمان یندهایفرا تیریمد ستمیس

 یریبه کارگ قیرا از طر ندهایاست تا فرا داریپا یکردیرو)BPCR (کسب و کار  یندهایو بهبود مستمر فرآ شیپاال

 . دیکاراتر و اثربخش تر نما ،یحساس و لحظه ا یکنترل بازخورد ستمیس کی


