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معرفی سازمان

محدوده جغرافیایی مناطق 
تهرانشهرداری 

مجاز به اقدام در محدوده ملی 
و بین المللی 

تحت ارکان هیئت امنا و 
مدیرههیئت 

حاکمیت قوانین و مقررات
روابطتهران بر شهرداری 

مراکز وساختاری سازمان، 
وابستهموسسات 

عمومی
غیردولتی
مستقل
دارای شخصیت حقوقیِ
ایرانیتابعیت موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی



اعضاء هیئت امنا

رئیس شورای اسالمی شهر تهرانوزیر آموزش و پرورشرئیس سازمان صداوسیماوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

مدیرعامل کانون پرورش فکریرئیس حوزه هنریینرئیس سازمان بسیج مستضعف
کودکان و نوجوانان

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی، زنان 
شورای عالی انقالب فرهنگی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ها

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی شهردار تهران



اهداف سازمان

ه فراهم ساختن بستر و زمینه نیل ب
با حیات طیبه برای شهروندان تهرانی
و تقویت و محوریت مولفه های اسالمی
ق انقالبی و حاکمیت روح دیانت و اخال

اسالمی در فضای شهری

و ارتقاء سطح آگاهی و بینش
نگرش و ذائقه و کنش 
فرهنگی هنری شهروندان

ترویج و تعمیق فرهنگ و هنر 
دین متعالی نشات گرفته از تعالیم

مبین اسالم و ارزش های اسالمی 
متناسب با شرایط و خصوصیات
حال و آینده شهر تهران 

کمک به مدیریت شهر 
تهران ازطریق بسترسازی
فرهنگی برای رفتارهای 
مطلوب در اداره بهینه شهر

ارتقاء سطح پایبندی 
شهروندان به اصول و 
، ارزش های اسالمی، انقالبی
اخالقی، انسانی و ملی

دفاع از آرمان ها، اصول اسالم و 
گی انقالب اسالمی و مقابله فرهن

با افکار، گرایش ها، جریان ها و 
رفتارهای معارض با آنها

ر ایجاد و تقویت جریان های هدایت گ
فرهنگی هنری در حوزه شهر تهران 

زیع برمبنای الگوسازی، تولید و تو
خدمات و آثار مطلوب فرهنگی و 
هنری و سایر فعالیت های موثر و 

...فراگیر فرهنگی و هنری و 

حفظ و ارتقاء هویت 
شهروندی و سطح تعلق 
شهروندان نسبت به شهر

فرهنگ سازی در راستای اهداف، 
سیاست ها، ماموریت ها و وظایف 

بزار مدیریت شهری بااستفاده از ا
فرهنگ و هنر



مدیران سازمان

منصور واعظی

1375-1379

سید محمدجواد شوشتری

1388-1389

حجت االسالم محمدعلی زم

1379-1382

امیر خوراکیان

1389-1392

اسفندیار رحیم مشایی

1382-1384

حجت االسالم شهاب مرادی

1392-1394

علی عسگری

1384-1386

محمود صالحی

ادامه دارد-1394

احمد نوریان

1386-1388



پست ها و مراکز سازمان

ستاد

576

27%
صف

1543

73%

تعداد پست های سازمان فرهنگی هنری

پست2119
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(و خانه قرآن

موزه و خانه موزه کتابخانه نگارخانه پردیس سینمایی

مراکز سازمان فرهنگی هنری



خدمات و محصوالت سازمان





طبقه بندی فرایندهای سازمان

1

2

3

4

فرایندهای اصلی یا محوری

Core Process

فرایندهای پشتیبانی

Support Process

فرایندهای راهبردی و مدیریت

Strategic & Management Processes
فرایندهای شبکه کسب وکار

Business Network Processes



چارچوب طبقه بندی فرایندهای سازمان

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی و محوری

(مستقر در ستاد)فرایندهای محوری 

(مستقر در مراکز)فرایندهای محوری 

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه

فرایندهای اصلی
(Core Processes)

فرایندهای شبکه



سازمانتعریف طبقه بندی های فرایندهای 

فرایندهای سازمان

شبکه کسب وکار راهبردی و مدیریت پشتیبانی اصلی

فرایندددهایی کدده سددازمان 
شدرکای، بدا آنهدابه وسیله 
خدددودا شدددامل تجددداری 

متحدددددان، پیمانکدددداران، 
تامین کننددددگان و غیدددره 

ش بلندمدت و اثربخروابط 
.کندبرقرار می

فراینددددهایی کددده نحدددوه 
منددابع  اسددتفاده از تمددامی 

و برنامده ریزیرا کسب وکار 
ل کنمایند و بر کنترل می 

.ندکسب وکار اثرگذار هست

فرایندددهایی کدده مشددتری
آنهدددا در درون سدددازمان 

نهایتدا وجود آنها اما استا 
بایدددد در راسدددتای ارزش 
آفریندددی واقعدددی بدددرای 

.مشتری باشد

ه فرایند یدا فراینددهایی کد
آنهدددا سدددازمان از طریدددق 

را برایاصلی خود عملیات 
پاسددخگویی بدده نیدداز یددا 

بددرای آنهددا نیازهددایی کدده 
انجدام اسدت، آمده به وجود 
.می دهد



گروه بندی فرایندهای سازمان

Core Process

Support Process

Strategic & Management Processes

Business Network Processes

/تامین کنندگانشبکهمدیریت-4/بین المللیفرهنگیتعامالتوارتباطاتمدیریت-3/باالدستقانونیمراجعونهادهاباارتباطمدیریت-2/فرهنگیهایسازمانباارتباطمدیریت-1

وهاتشکلباارتباطمدیریت-8/عمومیروابطمدیریت-7(/مذهبیواجتماعیفرهنگی،)خبرگانباارتباطمدیریت-6(/غیرهومطبوعاتصداوسیما،)هارسانهباارتباطمدیریت-5

فرهنگیهایمجموعه

توسعه-6/حسابداریومالیمدیریت-5/انسانیمنابعمدیریت-4/اطالعاتفناوریومنابعمدیریت-3/سازمانیبهبودومدیریتومعماریتوسعه-2/راهبردیمدیریتوبرنامه ریزی-1

وابستهمراکزکنترلوارزیابی-7/وابستهمراکز

باارتباطمدیریت-6/حقوقیمدیریتوپشتیبانی-5/مستنداتومکاتباتگردشمدیریت-4/اداریخدماتمدیریت-3/اداریتدارکوتامین-2/سازمانیدانشویادگیریمدیریت-1

وابستهمراکزپشتیبانی-7/شرکت هاومجامع

هایفعالیتپشتیبانی-5/فرهنگیهایفعالیتساماندهیومدیریت-4/فرهنگتوسعه-3/فرهنگیمحصوالتوخدماتارائهوتولید-2/تهرانشهرفرهنگیکالنمدیریتومعماری-1

فرهنگیهایپروژه-8/هامناسبتگرامیداشتمدیریتوریزیبرنامه-7/فرهنگیآسیب هایمدیریتوپاسداشتوحفاظت-6/تهرانشهرفرهنگی



APQCطبقه بندی فرایندهای سازمان برمبنای استاندارد 

توسعه و مدیریت سرمایه انسانی -5

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات -6

توسعه و مدیریت قابلیت های سازمانی -10

مدیریت روابط سازمانی -9

مدیریت منابع مالی -7

مدیریت تامین، تدار  و پشتیبانی -8

مدیریت  -4
خدمات مشتری و 

ذینفعان

مدیریت  -3
بازاریابی و عر ه 
محصو ت و 
خدمات

توسعه و  -2
مدیریت 

محصو ت و 
خدمات

توسعه  -1
 شم اندار، راهبرد 
و طرح سازمانی

(شناخت، سازگاری و مقابله)مدیریت ریسک  -11

فرایندهای ا  ی

فرایندهای مدیریتی و پ تیبان



APQCگروه بندی فرایندهای ا  ی سازمان برمبنای استاندارد 

توسعه چشم اندار، راهبرد و طرح سازمانی-1

سازمان شم اندازتهیه1/1

سازمانیراهبردهایتوسعه1/2

مدیریت بازاریابی و عرضه محصوالت و خدمات-3

خدماتومحصو تفروشوبازاریابیراهبردهایتوسعهوبازاردر 3/1

خدماتومحصو تفروشوعر همدیریت3/2

توسعه و مدیریت محصوالت و خدمات-2

خدماتومحصو تسبدمدیریت2/1

خدماتومحصو تتوسعهوطراحی2/2

هنریفرهنگیپیمانکارانمدیریت2/3

مدیریت خدمات مشتری و ذینفعان-4

خدمت رسانیعملیاتمدیریت4/1

خدمت رسانیعملیاتارزیابیواندازه گیری4/2



APQCگروه بندی فرایندهای پ تیبان سازمان برمبنای استاندارد 

وتوسعه -5
انسانیمدیریت سرمایه 

توسعه راهبردهای منابع انسانی5/1

انسانیمدیریت امور جذب و تامین نیروی 5/2

توسعه و تعالی کارکنان5/3

نگهداشت، پاداش، حقوق و دستمزد5/4

رفاهیمدیریت نقل وانتقال، بازنشستگی و امور5/5

فناوری اطالعات و ارتباطاتتوسعه راهبردهای 6/1

توسعه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات6/2

توسعه شبکه، زیرساخت و امنیت اطالعات6/3

مدیریت بودجه7/1

حسابداری و گزارش دهی مالی7/2

عملیات خزانه داری و حقوق و دستمزد7/3

کنترل و حسابرسی داخلی7/4

تامین، تدار ، حمل ونقل و انبارداری8/1

توسعه و تجهیز ساختمان8/2

یکیپشتیبانی، خدمات و حفاظت فیز8/3

مدیریت قراردادهای سازمانی8/4

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل9/1

مدیریت مشارکت های سازمانی9/2

مدیریت امور قانونی و اخالقی9/3

مدیریت فرایندهای کسب وکار9/1

مدیریت کیفیت سازمانی9/2

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی9/3

تمدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیس9/4

اطالعاتمدیریت فناوری -6
ارتباطاتو 

مدیریت منابع مالی-7

تامین،مدیریت -8
و پشتیبانیتدارک 

مدیریت-9
روابط سازمانی

مدیریتو توسعه -10
قابلیت های سازمانی

ریسکمدیریت -11

شناسایی و ارزیابی ریسک11/1

پاسخگویی به ریسک11/2





اهداف آیین نامه کنترل مدارک و سوابق

زمانی، اعتباردهی و بازنگری مدارک سا، بررسی(قالب یکپارچه)تهیه ایجاد وحدت رویه در روند 

یسازمانبررسی، تایید و تصویب کلیه مدارک 
ذی صالحاز بکارگیری توسط مراجع قبل 

زمانساتعیین نحوه بازنگری و بروزآوری کلیه مدارک 

کننده،تهیهتسهیل شناسایی نوع مدرک، 
سازمانیکننده کلیه مدارک و تصویبتاییدکننده 

سازمان وجلوگیری از بکارگیری مدارک منسوخ شده در 
مرتبطنسخ مدارک سازمانی به واحدهای سازمانی توزیع 

تعیین دقیق مخاطبین و گیرندگان مدارک سازمانی نگهداری شایسته سوابقِ مدارک سازمانی واحدهاحصول اطمینان از دسترسی 
نیازمدارک مورد به 

استفادهبندی و کنترل کلیه مدارک مورد شناسایی، طبقه
سازمانیسازمان با منشأ بیرون در 



فرایند تهیه، تایید، تصویب و ابالغ مدارک سازمانی
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BPM/7. Training Project/ABPMP/آیین نامه کنترل مدارک.pdf




سامانه برنامه ریزی و بودجه

جمع آوری برنامده های و بودجه با هدف برنامه ریزی سامانه 

ویب بررسدی و تصدفرایند پیاده سازی و سازمان پیشنهادی 

در ادامده مراحدل . استشده پیاده سازی و برنامه ها طراحی 

ه آن تخصیص اعتبار و جزئیات زمانبندی هر برنامده نیدز بد

.گردیده استافزوده 

سدامانه های بدا تعامدل بدا دیگدر حا ر این سامانه در حال 

ش نقمالی، و سامانه قراردادها مصوب سازمان مانند سامانه 

. کندایفا میسازمان یکپار ه سازی فرایندهای بسزایی در 

برنامه ریزیمصوب دستورالعمل سند 

BPM/7. Training Project/ABPMP/دستورالعمل برنامه ریزی.pdf


سامانه جامع منابع انسانی

ای جامع مندابع انسدانی به صدورت برونسدپاری و بدرسامانه 

ظیدر مکانیزه نمودن تمامی فرایندهای حوزه منابع انسدانی ن

، فرایند مرخصی، فرایند آمدوزش کارکندان، فرایندد جدذب

ه امدور فرایند ارزشیابی نیروی انسانی، فرایندهای مربوط بد

.رفاهی و غیره طراحی و پیاده سازی شده است



سامانه آموزش

فرایندهاییکپار ه سازیبه منظورکهآموزشسامانه

ونظارتامکاناست،شدهپیاده سازیوطراحیآموزشی

وسازمانمراکزکلیهدرآموزشیفرایندهایپیگیری

راسازمانهدفموردآموزشیخط مشی هایتعیین

امکاناینسامانهدر.استآوردفراهممتمرکزبه صورت

تدریسبهمجازمراکزکهدوره هاییتمامکهداردوجود

ویینتعسازمانستادتوسطمتمرکزبه صورتمی باشند

دوره هاییتدریسبهمجازمراکزوشودمدیریت

مذکورسامانهدردورهآنبرایستادازکهمی باشند

.باشندگرفتهمجوز



سامانه ثبت نام اینترنتی آموزش

دوره هدای با استفاده از این بخدش امکدان مشداهده 

ن، آموزشی برگزار شده در تمام مراکز آموزشی سازما

هریه ثبت نام در دوره مد نظر و پرداخت اینترنتی شد

.دوره برای فراگیران وجود دارد



سامانه پ تیبانی فاوا

ارائه شده،سرویس هایفراینددرمسالهمهمترین

به منظوروافاپشتیبانیسامانه.آنهاستازپشتیبانی

پشتیبانیدرخواست هایارسالازجلوگیری

ازگزارش گیریپیگیری،امکانایجادپراکنده،

شناختونیروهافعالیتوکاربراندرخواست های

.استشدهراه اندازیعملکردی عفنقاط



سامانه امور قراردادها

هدددف از راه اندددازی سددامانه قراردادهددا، تجمیددع ثبددت 

یید تافرایند قراردادهای سازمان و نظارت بر عملکرد و 

سددامانه بددا کنتددرل مددواردی از قبیددل ایددن . آن اسددت

یکپار ه سازی متدون قراردادهدا،  جلدوگیری از انعقداد 

ر ، اعمال نظارت بدممنوع المعاملهقرارداد با پیمانکاران 

حقددوقی را یدداری سددازمان،  کارشناسددان پیمانکدداران 

بددا توجدده بدده ارتبدداط بددا سددامانه همچنددین . می کنددد

کنترلددی را نیددز بددر انعقدداد بودجدده، برنامدده ریزی و 

.می نمایدقراردادهای ذیل بودجه اعمال 



سامانه کنترل اجرای بودجه

کنتددرل و سددامانه کنتددرل اجددرای بودجدده  بدده منظور 

در خصدو  بودجده و اعتبداراتبرنامه ریزی دقیدق تر 

روژه برمبنای کنترل اجرای پسازمان و مراکز تابعه آن 

.شده استپیاده سازی و طراحی 





Flow chartمحدودیت های مدل سازی فرایند با 

رویدادهای مرزی برای فقدان 
محر  یا ارسالیک دریافت 
فرایندنتیجه در میان یک 

عدم نمایش محر  های شروع فرایند
(زمان، پیام، شرط، عالمت و غیره)

عدم نمایش مسیرهای موازی

نقطهعدم استفاده از  ند 
به علت)فرایند یک شروع در 

مشخص نبودن محر  های
(فرایند و توالی رخ دادن آنهاشروع 

عدم توانایی در استفاده از
سازوکار لغو فعالیت و جبران آنها

برایاستفاده از جریان توالی 
و اسناد به فعالیت هانمایش داده ها 

BPMN
عدم نمایش نتایج پایان فرایند

(پیام، عالمت، خطا و غیره)

ازعدم توانایی در استفاده 
رویدادهای مرزیسازوکار 

کاربر،)فعالیت ها عدم نمایش نوع 
ارسال،دریافت،، دستی

(خدمت، اسکریپت و غیره

عدم نمایش مسیرهای فراگیر

ارتباطاتعدم نمایش 
دو بنگاهپیامی میان 

نبود یک سند استاندارد
قابل رجوع

فرایند تولید سامانه نرم افزاری

ثبت، بررسی و تصویب برنامه هافرایند 

فرایند تولید سامانه نرم افزاری.pdf
فرایند ثبت بررسی و تصویب برنامه ها.pdf


BPMNاقدامات  ورت گرفته برای بهره گیری از استاندارد 



BPMNاقدامات  ورت گرفته برای بهره گیری از استاندارد 

BPMNو BPMبرگزاری دوره آموزشی 
ترسدددیم فرایندددد در نرم افدددزار و کارگددداه 

Visual Paradigm



BPMNاقدامات  ورت گرفته برای بهره گیری از استاندارد 

اسدددتاندارد مطالعددده و خالصه سدددازی 
BPMN مددددرتبط و و کتاب هددددای

فیلم هدای آموزشدی همچنین مشداهده 
اینترنتموجود در 



BPMNاقدامات  ورت گرفته برای بهره گیری از استاندارد 

اجرای پروژه آزمایشی مدل سازی فرایندهای مدیریت
و BPMNاسددتانداردمعمدداری و سیسددتم ها بددا 

جلسدات متعددد هم اندیشدی بدرای بررسدیبرگزاری 
از مشدورت فرایندی و همچنین بهره گیدری مدل های 

خبرگان برای اصالح نمودارهای طراحی شده

اجددرای پروژه هددای متعدددد مدل سددازی 
در BPMNبدددا اسدددتاندارد فرایندددد 

بخش های مختلف سازمان



BPMNفرایندهای مدل سازی  شده با استاندارد 

فرایند110

ستادثبت، بررسی، تصویب و ابالغ گونه برنامه های تخصصی فرایند 

آیین نامهفرایند تهیه، تایید و تصویب 

هنریفرایند تغییر کاربری مراکز فرهنگی 

ستادیفرایند ارزیابی عملکرد مدیران کل و مدیران 

فرایند صدور مجوز تولید محصو ت

فرایند ثبت، بررسی، تصویب و ابلاغ گونه برنامههای تخصصی ستاد.pdf
فرایند تهیه، تایید و تصویب آییننامه.pdf
فرایند تغییر کاربری مراکز فرهنگی هنری.pdf
فرایند ارزیابی عملکرد مدیران کل و مدیران ستادی.pdf
فرایند صدور مجوز تولید محصولات.pdf


شناسنامه فرایند

دفراینای اطالعات پایه فرایندشرح  فرایندمراحل انجام  الزامات و محدودیت ها

زیرفرایندها
افزاری های نرمسامانه

مورد کاربرد
قووووانین و مقوووررات 

سازمانی
های و خروجیورودی 

فرایند

فهرست پیشنهادات 
اصالحی

فهرست واژگان نقشه فرآیند

1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11 شناسنامه فرایند

شناسنامه فرایند.pdf




تندیس زرین





BPMچیست؟

ادرا 

واقعیت

فناوری: فروشنده

فرایند: تحلیلگر

اجرای فناوری:فناوری اطالعات

منافع کوتاه مدت، کاهش هزینه و سنجش بهبود: مدیریت کسب وکار

تحقق خروجی پروژه: مدیر پروژه

مدل سازی فرایند

تحلیل فرایند

طراحی فرایند

اجرا و پیاده سازی فرایند

مدیریت عملکرد فرایند

بهبود و تحول فرایند

تکنولوژی مدیریت فرایند

سازمان فرایندمحور

مدیریت فرایند بنگاه



BPMچیست؟

.تنیسنرم افزار فقط یک 

و ( BPI) یزی بیش از بهبود 
مهندسددی مجدددد فرایندددها 

(BPR )است.

لکده ب. تنها مدل سازی فرایند نیست

ریت تحلیل، بهبود، پیاده سازی، مدی

عملکدددرد و تحدددول فراینددددهای 

.دربرمی گیردسازمانی را هم 

یددک . قسددمتی از مدددیریت اسددت

بدده عنوان. اسددترویکددرد مدددیریتی 

ر یک رشته مددیریتی اسدت کده بد

بهبددود عملکددرد سددازمان از طریددق 

.دمدیریت فرایندهای آن تمرکز دار

هدی  خدط پایددانی بدرای بهبددود 

در . فرایندددهای سددازمان ندددارد

واقددع برنامدده ای اسددت کدده بایددد 

.به طور مستمر ادامه یابد

BPM



BPMعوامل موفقیت پروژه 

BPM است که برای اولیه ای و نیز ساختار مسئولیت ها ، نقش هانیازمند تعهد سازمانی مستحکم برای معرفی

.می گرددارائه ( کارکردی)سازمان های وظیفه ای 

«استدر سازمان کسب وکار و مدیریت فرآیندهای راه اندازی عامل در مهمترین قوی رهبری »



BPMعوامل موفقیت پروژه 

اجرای کار به صورت پدروژها نده یدک 

کار اداری

1

2

3

4

5

6

تدددیم کارشناسدددیِ خبدددره، علمدددی، 

هماهنگ، باتجربه و کارآزموده 

آشددنایی کامددل تددیم بددا سدداختار و 

وظایف سازمان و فرایندهای مربوط

مشدداور بیرونددی بددا سددابقه علمددی و 

تجربی مناسب و موفق

ا ارتبدداط مسددتحکم تحلیلگددران بدد

زاری در تولیدکنندگان سیستم نرم اف

(تشکیل تیم مشتر )سازمان 

ندد ابزار مناسدب مکدانیزه نمودن فرآی

مدل سدددددددازی، شبیه سدددددددازی، )

(مانیتورینگ، داشبورد و غیره





دالیل عدم ارائه اطالعات

سازمانترس از مشخص شدن کم کاریِ فرد در 

مشخص شدن میزان سختی یا راحتی کار

کاربرطرف شدن راه های فرار از 
کارابهامات و پیچیدگی های و 

تسهیل در فرایند ارزیابی عملکرد

خروجی مشخص شدن و قابل ارزیابی شدن 
و ارزش های حاصل از اجرای فرایندا 

آموزش افراد از طریق شناسایی و مستندسازی مراحل کار
سازماندرنتیجه تزلزل جایگاه فرد در و 

مشخص شدن حجم کار

مدیرافزایش دقت و نظم و انسجام بازخواست های 
نحوه انجام کار، زمانبندی و خروجی مربوطاز 

قابلیت اندازه گیری زمان اجرای فرایند

دالیل عدم ارائه 

اطالعات توسط 

کارکنان در جلسات 

مصاحبه فرایند



نکات مهم در استخراج اطالعات

مطالعه شرح وظیفه واحدها و 

پست های مربوط به فرایند

مصاحبه با کارشناسان -

ندمصاحبه با سرپرست فرای-

دریافت تاییدیه مدیر-

یبا خبرگان بیرونمصاحبه -

ط با مرتبمصاحبه با کارکنان -

فرایند خروجی های ورودی یا 

(مشتریان فرایند) مشاهده نحوه اجرای فرایند -

مربوط در سازمان و مقایسه آن

با اطالعات جمع آوری شده

در مشاهده فرایند موردنظر -

مشابه/ سازمان های دیگر

مطالعه متون علمی درباره -
فرایند مربوط

ه جستجوی اینترنتی دربار-
فرایند مربوط



موضوعات مهم در جلسه مصاحبه

5
تصمیمتصمیم گیری در فرایند و معیارهای استخراج نقاط 

4
به شوندهمصاحبا تو یحات تبلتا همزمان گرافیکی از فرایند روی تخته یا طراحی نمایی 

3
همگانر نظجلسه و اتفاق انتهای لزوم  بط جلسات و تنظیم صورتجلسه در 

1

2
(یبه علت مراجعات و دستورات مقامات با دست)در محل کار افراد ممنوعیت مصاحبه 

ز جلسه قبل االی دو روز قبل و پیگیری مجدد در یک یک هفته تنظیم و هماهنگی جلسه از 



موضوعات مهم در جلسه مصاحبه

 ه کسی فعالیت را انجام می دهد؟

؟  گونه فعالیت را انجام می دهد

...(الکترونیکی، دستی یا )

 ه زمان فعالیت انجدام می شدود؟ 

مدت زمان انجام فعالیت؟

( اطالعدداتی، فیزیکددی)منددابع 

مورد نیاز فعالیت  یست؟

( اطالعداتی، فیزیکدی)خروجی 

مورد نیاز فعالیت  یست؟

 ددرا فعالیددت مددوردنظر انجددام 

اگدر فعالیدت انجدام )می شود؟ 

(نشود،  ه اتفاقی می افتد؟



موضوعات مهم در جلسه مصاحبه

اختصا  زمان کافی
جلسهبرای اعضاء 

کردن آمادهبه منظور
ارائهمحتویات قابل 

ممنوعیت برگزاری
روز جلسه در 

ا تعطیل یا در آغاز ی
هفتهپایان 

، صبحجلسات 
پُربارتر از

جلسات عصر 
بعدازظهرو 

حداکثر
ساعت2

جلسه همراه با وعده 
!غذایی ممنوع

اختصا  اتاق های 
جداگانها در صورتت 

 رورت





ویژگی های علمی

BPMپیکره دانش 
، ، تحلیلمدل سازی)

طراحی، پیاده سازی،
مدیریت عملکرد، 
(بهبود و تحول

پیاده سازی 
BPM

استاندارد 
BPMN

استاندارد 
DMN

تفکر 
سیستمی

استراتژی و 
و آن ارتباط 

فرایند

آشنایی با 
BPMS های

قابل دسترس 
(BIZAGI, 

Process 
Maker, …)

نرم افزار 
مدل سازی 

(Visual 
Paradigm, 

Visio, Process 
Maker, …)

داده وپایگاه 
گزارش گیری

هداداز پایگاه 

زبان 
تخصصی

سازماندهی و 
ساختار فرایندی

زبان 
یبرنامه نویس

Business Intelligence Process Mining

System Dynamics



ویژگی های شخصیتی و مهارتی

استقامت

مهارت
ارتباطی قوی

کل نگر

مهارت
کار تیمی مناسب

مهارت کلی
حل مسئله

فن مصاحبه



Send your message, advice, and suggestion

mousavi@ebpm.com

Follow and like us

@ebpm_ir

http://ebpm.ir

Call us

021-96654353


