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  سال حضور مستمر و جدی در عرصه آموزش مدیریت فرآیندهای کسب و کار 5تجربه 

 پروژه فرآیندی 011ز ش اوابستگی به شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر به عنوان یكی از معتبرترین موسسات فعال در حوزه فرآیندی با سابقه بیش از یک دهه و اجرای بی 

 حضور اساتید متخصص در زمینه دانش فرآیندی و علوم مرتبط، مجرب با حضور در پروژه های متعدد و متعهد به فراگیران 

  دوره آموزشی 0111برگزاری بیش از 

 فراهم نمودن مكان آموزشی مناسب با دوره و شایسته فراگیران منطبق با استانداردهای کالس جهانی 

 طراحی دوره های آموزشی کامالً متناسب با چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار و دیگر دوره های مرتبط با آن 

 بازنگری و تجدید نظر در سرفصل ها و محتوای دوره منطبق با آخرین دستاوردهای حوزه فرآیند منطبق با دوره های آموزشی جهانی 

 ارائه مدارک و گواهینامه ها با مشارکت سازمان ها و نهادی علمی معتبر جهانی و ایرانی با شرط موفقیت در آزمون 

    ها به سازمان های نیازمندد  آن توسعه بازار کار برای دانش آموختگان از طریق ایجاد پایگاه جامع دانش آموختگان، جذب نیروهای مستعد در شرکت مادر )فراگستر( و معرفی

 جذب

 های مرتبطو حوزه وکارهای کاربردی با روش نظری و کارگاهی به صورت آنالین و حضوری در حوزه مدیریت فرآیندهای کسبقابلیت ارائه آموزش 

 ارائه روش های تشویقی برای شرکت فراگیران وفادار به جای صرفا اعمال تخفیف مادی 

 ارائه دوره های باز آموزی برای دانش آموحتگان ادوار گذشته 

 مزایا و تمایز 

 آکادمی فراگستر

                  تعریف مسیر آموزشی دانش پذیران و تشكیل پرونده و درگاه ورودی برای شرکت کنندگان در دوره

 های آموزشی

 بهبود آموزش های ارائه شده منطبق با ارزیابی اثربخشی دوره ها با بكارگیری روش های مناسب 

 بومی سازی حوزه های دانش مدیریت فرآیند و ارائه الگوهای برتر و متدولوژی های بومی شده 

   پذیران و ایجداد تدقدویدت فدورم و            های اجتماعی برای تداوم ارتباط با دانش  بكارگیری موثر شبكه

 گروههای تخصصی



ای از فعالیت های یكپارچه در یک فراگرد پیوسته با عنوان چرخه عمر فرآیندهای تجارب مدیریت فرآیندهای کسب و کار به صورت مجموعه
باشد. کسب و کار تعریف شده است. این فراگردها شامل مراحلی است که برای ایجاد، مدیریت و تعالی فرآیندها در سازمان الزم می

فراگردهای مدیریت کسب و کار مبنای پروژه های فرآیندی و متدولوژی های استقرار فرآیند در سازمان ها می باشد. که در شكل زیر  به 
نمایش درآمده است. آکادمی فراگستر با رویكرد توسعه دانش فرآیندی و توانمندسازی فراگیران به جهت ایفای نقش موثر در پروژه های 

 واقعی، دوره های آموزشی خود را به صورت کل نگر و سیستماتیک بر مبنای این چرخه طراحی نموده است. 

چرخه عمر فرآیندهای 
 کسب و کار

استراتژی 
 فرآیند

تحلیل 
 فرآیند

طراحی و 
 مدل فرآیند

کنترل 
 فرآیند

تحول و 
 فرآیند

پیاده سازی 
 فرآیند

اجرای پروژه های فرآیندمحوری نیازمند تیمی متشكل از افراد با شایستگی های متفاوت است. بر این اساس دوره های آموزشی به صورت 
کامال تخصصی برای ایجاد و ارتقا دانش و مهارت های مرتبط با اجرای چنین پروژه هایی طراحی شده است. بدیهی است افراد بر اساس 

عالقه مندی و قابلیت های خود در یک یا چند نقش محدود می توانند به سرآمدی مطلوب دست یابند. الزام به حضور در دوره های آموزشی 
 آکادمی بر اساس نقش های مورد نیاز در چنین پروژه هایی تفكیک و طراحی شده است.

 استراتژیست
 تحلیلگر

 مدلساز و طراح
 توسعه دهنده

 معمار
 مالک فرآیند
 بهبود دهنده

 ارزیاب
 مدیر پروژه



خوردار است. نقش ها بر بر در سازمان هایی با ساختار فرآیندی بیشتر از آنكه بر موقعیت های سازمانی )مدیر، سرپرست، کارشناس و ...( متكی باشیم نقش ها از اهمیت
 های اجرایی، ایجاد شده و مسئولیت  را مشخص می کند. در پروژه های فرآیندمحوری نیز بیشتر از موقعیت سازمانی نقش های اجدرایدی در تدیدم و                    اساس فعالیت 

 ها می باشند. محتمل است یک فرد مشخص ها دارای حدود تصمیم گیری و میزان مسئولیت مشخص در قبال خروجیمسئولیت های مرتبط حائز اهمیت هستند. نقش

صورت متمرکز قابلیت های فردی خود را توسعه بخشد. شایان ذکر اسدت مددیدران پدروژه و مدتدولدیدان                        
فرآیندمحوری در سازمان ها از این اصل تمرکز مبرا بوده و الزم است که کلیه دوره های آکادمی را گدذراندده                  

 باشند تا بتوانند با احاطه بر کلیه جوانب و مسائل فرآیند محوری از عهده مسئولیت خطیر خود برآیند.
 جدول ذیل به جهت راهنمایی در خصوص تعیین نقش افراد در نظر گرفته شده است.

در چند نقش در سازمان ظاهر شود. نقش ها همانند لباس یا کسوت بوده و همیشگی نمی باشند. توصیه اکید آکادمی بر اساس رسالت                 
 خود مبنی بر پرورش متخصیصن کارآزموده در حوزه فرآیندهای کسب و کار بر این است که هر دانش پذیر در یكی از نقش های به

 نقش مسئولیت دانش مهارت تحصیالت تیپ

INFP تدوین استراتژی های عملیاتی مدیریت 
 متدهای اتصال استراتژی و عملیات

 هدف گذاری
 مشتری مداری

 استراتژی عملیاتی
 شناخت زنجیره ارزش

ترجمه اهداف استراتژیک به فلسفه وجودی، قواعد کسب و 
 کار و اهداف عملیاتی فرآیند و اولویت بندی فرآیندها

 تعیین ضریب همبستگی اهداف استراتژی و فرآیند
 محاسبه تاثیر فرایندها بر ارزش پیشنهادی

استراتژیست 
 فرآیند

ENTP 
ISFJ 
ISTJ 
ESTP 
INFJ 

مهندسی 
 صنایع

 مدیریت

 تسلط بر قوانین و آئین نامه ها
 فن مذاکره و ارتباط موثر

 و فن نگارش تحلیل و مستند سازی
 رعایت اخالق و امانت داری

 تفكر خالق
 پرسش گری

 چارچوب های طبقه بندی فرآیند
 استدالل

 انجام مصاحبه
 تهیه مستندات فرآیندی

 انجام تجزیه و تحلیل مرتبط با فرآیند

تحلیلگر 
 فرآیند

INTP 
ISFP 
ISTP 
INFP 
ENTP 

 BPMNبكارگیری استاندارد  مهندس صنایع
 کارتیمی

 استراتژی های عملیاتی
 محصول شناسی

 بكارگیری ابزارهای اطالعاتی

 مدل سازی
 تفكر خالق

 ارزش پیشنهادی
 زنجیره ارزش

 کتابخانه ها و مراجع فرآیندی

 درک دقیق جریان کار واقعی
 ترسیم مدل فرآیند بر اساس استاندارد

 ایجاد ارتباطات مابین چندفرآیند به جهت تولید خروجی 
 حذف فعالیت های فاقد ارزش 

 جلوگیری از ارتباطات زائد درون و بیرون فرآیند

طراح  و مدل 
 ساز فرآیند

INTP  مهندس
 کامپیوتر

 زبان های برنامه نویسی
 بكارگیری الگوریتم ها

 سرویس های اطالعاتی

 تفكر منطقی
 برنامه نویسی

 امنیت اطالعات
 الگوریتم ها

 اتوماسیون فرآیندها
 اعمال قواعد کسب و کار

 ایجاد پایگاه داده مرتبط با فرآیند
 یكپارچه سازی فرآیند با دیگر سیستم های اطالعاتی

توسعه دهنده 
ابزارهای 
 اطالعاتی

INFP 
ENFJ 

 تعریف ارزش پیشنهادی مهندس صنایع
 متناسب سازی زنجیره ارزش

 چارچوب های معماری
 چارچوب های طبقه بندی فرآیند

 هم سو سازی فرآیند با دیگر فرآیندهای زنجیره ارزش
 تعیین ارتباطات استراتژیک فرآیند وهم سویی فرآیند با منابع

 معمار فرآیند

INTJ 
ISFJ 
ISTJ 

 هدف گذاری و کمی سازی مدیریت
 برنامه ریزی عملیاتی

 سازماندهی منابع
 تصمیم گیری آگاهانه

 حل مساله سیستماتیک
 مشتری مداری

 تفكر خالق
 تفكر منطقی

 هدایت و انگیزش
 تجزیه و تحلیل منابع

 زنجیره ارزش
 چارجوب طبقه بندی فرآیندها

 برنامه ریزی بر اساس شاخص ها عملكردی
 سازماندهی منابع فرآیند

 اعمال هم سویی های الزم
 کنترل شاخص های عملكردی

 تعریف توالی منظم از فعالیت ها به جهت تحقق اهداف
 راهبری نیروی انسانی بر اساس شاخص ها

 مالک فرآیندها

INFP 
INTJ 

 مدیریت
 آمار

 چارچوب های طبقه بندی فرآیند بكارگیری ابزارهای مدیریتی
 تفكر خالق

 دسته بندی فرآیندها بر اساس عملكرد
 شناسایی و ریشه یابی مسائل فرآیندی

 ارائه راه کارهای اجرایی و نقشه راه بهبود

بهبود دهنده 
 فرآیند

ESTJ 
ISTJ 

مهندسی 
 صنایع

 مدیریت

 فن مذاکره و ارتباط موثر
 جمع آوری شواهد

 کنترل موثر

 اصول ارزیابی
 تصمیم گیری بر مبنای واقعیت

 تعیین مدل بلوغ کارآمد و ارزیابی آن
 تدوین شاخص های عملكردی

 جمع آوری داده و اندازه گیری شاخص های عملكردی

 ارزیاب فرآیند

ENTJ 
ESTP 
INTJ 
ISTJ 

 مهندس صنایع
 مدیریت پروژه

 مدیریت

 مدیریت و تكنیک های پروژه
 سازماندهی منابع

 فن مذاکره و ارتباط موثر
 تصمیم گیری آگاهانهراهبری و 

 استانداردهای مدیریت پروژه
 متدولوژی های فرآیندمحوری

 چارچوب های طبقه بندی فرآیند
 گزارش نویسی

 راهبری پروژه طبق متولوژی 
 اجرای طبق زمان بندی و صرف منابع برآوردی

 مدیر پروژه



110 103 111 101 121 113 

مدیریت 
فرآیندهای 
 کسب و کار
(BPM) 

تحلیل و 
استخراج 

فرآیندهای 
 کسب و کار

مدل سازی 
فرآیند با 
 استاندارد 
BPMN2 

پیاده سازی
)اتوماسیون( 
فرآیندهای 
 کسب و کار

مدیریت 
مبتنی بر 

 فرآیند

تحول و 
بهبود 

فرآیندهای 
 کسب و کار

103 

تفكر سیستمی و 
 معماری سازمانی

101 

اصول یكپارچه 
سازی سیستم های 

 اطالعاتی

102 

تاثیر داشبورد در 
مدیریت فرآیندهای 

 کسب و کار

105 

ارزیابی بلوغ 
فرآیندهای کسب و 

 کار

تفكر استراتژیک و 
چارچوب های مدیریت 

 استراتژی

103 

 

113 

ی
ی تقویت

 دوره ها
ی

صل
ی ا

 دوره ها
ی

ی تكمیل
 دوره ها

ای جدامدع    های آموزشی سازمان ها و افراد عالقه مند به شروع مسیر فرآیندمحوری بر اساس نقشه              های آکادمی با نگاه کالن به جهت برآورده نمودن نیازمندی         دوره
ندیدازهدای    های رسمی و معتبر طراحی شده و پیدش گیری از متدولوژیتعریف شده است. نقشه راه توسعه دانش پذیران آکادمی بر اساس آخرین دستاوردها و با بهره            

های آموزشی استاندارد بر اساس نیاز دانش پذیران و سطح آمادگی آن ها قابلیت ترکیب و تجمیع را داشدتده و       دورهالزم برای حضور در هر دوره معیین شده است.  
های آموزشی به صورت ادواری طی مندان و اقدام در راستای مسئولیت های اجتماعی، کلیه دورهامكان برگزاری دوره های فشرده وجود دارد. به جهت آشنایی عالقه         

دیدهدی   . بد    هر فصل حداقل یک نوبت، به صورت مجازی به مدت دو ساعت، بر بستر اینترنت برگزار شده و سرفصل های به صورت موجز و خالصه ارائه می گردد                
باشد. همچنین برگزاری دوره های اختصاصی مبتنی بر مسائل واقدعدی حدول       است ارائه سرفصل ها به صورت کاماًل تخصصی در دوره های حضوری قابل ارائه می       

ی بر اسداس   وزشمفاهیم مدیریت فرآیند کسب وکار برای سازمان ها قابل تعریف، طراحی و اجرا توسط متخصیصن و اساتید آکادمی می باشد. سرفصل دوره های آم                        
های گیری از اساتید مجرب و دارای گواهینامهگردد. بهرهآوری میهای ایرانی به روزاستاندارد جهانی تعریف شده و هر سال در دو نوبت بر اساس نیازمندهای سازمان

 بین المللی و با مهارت اجرایی بر اساس آخرین دستاوردهای این حوزه دانشی به غنای جلسات افزوده است.

 مسیر تعالی و تقویت قابلیت های فرآیندی

 نقشه راه توسعه دانش پذیران آکادمی

 شدود. در     های اصلی طراحی شده و کلیه نیازهای مرتبط با آن پوشش داده مدی     های فرآیندی در سازمان، دورههای اصلی: بر اساس مراحل اجرای پروژه دوره
هدای  های اصلی دانش و مهارت مورد نیاز مجریان و متولیان فرآیندمحوری به صورت تئوری و کارگاهی ارائه شده و از ابزارهای جدهداندی و چدارچدوب                    دوره

 گیری می شود.استاندارد بهره
 زمان و تخدصدیدص    تواند موثر باشد. اجرای هم های سازمان باشد میکار تنها در صورتی که هم راستا با استراتژی       وهای تقویتی: مدیریت فرآیندهای کسب     دوره

ز د ا  منابع بدون محدودیت برای اجرای پروژه های فرآیند محوری از عمده دالیل ناکارآمدی این پروژه ها محسوب می گردد. تمرکز بدر تدعددادی مدحددو                               
یدتدی بدا      تقوفرآیندهای ارزش افزا می تواند در ترغیب سازمان برای بكارگیری مدیریت فرآیندهای کسب و کار موثر باشد. به همین جهت دوره های آموزشی         

 محوریت استراتژی و ارتباط آن با فرآیند در آکادمی طراحی شده و قابل ارائه می باشد.
 ای تنها مطلوب نبوده بلكه تحمیل سیسدتدم جدزیدره      های سازمانی نهوکار به صورت مستقل از دیگر سیستمبرداری از فرآیندهای کسب های تكمیلی: بهره   دوره

تواند در موفقیدت  گیری شود میباشد. اما در صورتی که بر اساس معماری مناسب و با تفكری سیستماتیک از آن در چارچوبی یكپارچه بهره     دیگر بر سازمان می   
 باشد.آفرین باشد. به همین دلیل دوره های تكمیلی در آکادمی طراحی شده و قابل ارائه میسازمان ها موثر بوده و حتی برای سازمان ها در رقابت با رقبا مزیت

مدیریت استراتژیک فرآیندهای 
 کسب و کار

 )اتصال استراتژی به فرآیند(



در صورتی که به درستی نقش خود در اجرای چنین پروژه      
هایی مشخص کرده باشید، خواهید توانست دوره هدای           
الزم را از طریق نقشه راه توسعه دانش پذیران آکدادمدی          
شناسایی کنید. اما اگر هنوز نقش خود را برای مشدارکدت        
در مسیر فرآیندمحوری سازمانتان مشخص نكرده اید و یا         

توانید با دریافدت    در ابتدای تعیین مسیر شغلی هستید، می      
مشاوره الزم از آکادمی مسیر توسعه قابلیت های فدردی           
خود را با دقت بیشتر تعیین نمائید. همچنین حضدور در              
دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار به عنوان زیربدندای        

های تعریف شده می تواند در تعیین مسیر الزم         کلیه دوره 
برای ارتقا قابلیت های شما با ایجاد تصویری کدالن از             
مسیر فرآیندمحوری نقش موثری داشته باشد. شایان ذکر         

دوره های آموزشی تعریف شده از روالی منطقدی و           است  
نیازهای هر دوره   پیوستار برخوردار بوده و الزم است پیش 

توسط فراگیران در نظر گرفته شود. به جهت سهولت در            
گیری فراگیران جدول ذیل بر اساس نقش هدای          تصمیم

 مورد نیاز در پروژه تهیه شده است.

 دوره
 نقش

103 133 101 130 120 103 133 103 133 131 132 133 

       O O     O O O O O استراتژیست فرآیند

       O O       O O   O تحلیلگر فرآیند

                 O O O O مدل ساز فرآیند

       O O O O         O طراح فرآیند

       O   O           O معمار فرآیند

توسعه دهنده ابزارهای 
 اطالعاتی

O O O O           O     

   O O     O O O       O مدیر فرآیندها

       O O O   O O O O O مالک فرآیند

 O         O     O     O بهبود دهنده فرآیند

 O O     O O         O O پایشگر شاخص های عملكردی

 O                     O ممیز بلوغ فرآیند

   O O     O O O O O   O مدیر پروژه

 نقش خود را مشخص کنید.

دوره های آموزشی 

الزم را چگونه 

 تشخیص دهیم؟



                        های نقش و جایگاه نهادهای آموزشی در تسهیل روند تغییرات بر کسی پوشیده نبوده و سازمان ها از طریق ارتقا دانش و فراگیری مهارت

 باشند.های خود در صدد حداقل سازی ریسک و اجرای مدیریت شده تغییر میمورد نیاز به عنوان محرک استراتژی

 های زیرسداخدتدی بده ارائده           سپاری پروژه نمایند و به جای برون    های نوین بر یادگیری به عنوان تالشی استراتژیک پافشاری می         سازمان

 اند.دهندگان خدمت بر مراکز آموزشی و ارتقا توانمندی کارکنان خود تمرکز نموده

                 امروزه مدرک دانشگاهی معیار مناسبی برای استخدام افراد به شمار نمی رود و کارجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی به دنبال دستیابدی

 به مهارت های مورد نیاز بازار کار می باشند.

  بر اساس آمارها فارغ التحصیالن با مهارت ناکافی حتی در صورت استخدام نیز شاغلی پایدار محسوب نشده و نیاز به فراگیری برای آن ها

 ساز بوده و حقوق بگیر نباشند.به مراتب بیشتر از افراد جویای کار می باشد. این افراد می توانند حقوق

                   ها به راحدتدی       رقابت افراد متخصص دیگر به داخل مرزهای ملی محدود نبوده و نیروی کار متخصص همانند محصوالت، خدمات و ایده

 جهانی می شوند.

                افراد با هر نوع نقش در پروژه های فرآیندمحوری به نگرشدی کدالن

نسبت به موضوع دست پیدا می کنند که در میزان موفقیت آن ها موثر 

های الزم و متناسب با مسئولیت خود بدر         باشد. همچنین به آموزش    می

 ای منظم دست خواهند یافت.اساس برنامه

       آموختدگدان مدوفدق و         همایش و سمینارهای سالیانه با حضور دانش

 باشد. های مهم حوزه فرآیند را جز رسالت ما میشخصیت

            هدای  برگزاری جلسات هم اندیشی برای تبادل نتایج برتر در سدازمدان

 های یادگیری آکادمی است.ایرانی از روش

    های بومی را با برگزاری تورهای عدلدمدی        شناسایی و ارائه بهروش– 

 کنیم.های ایرانی اجرا میکاربردی در سازمان

 دستاوردها و پیامدهای شرکت در دوره 

 برای سازمان و کارکنان

 های فرآیندیکمک به جذب در پروژه

 های آموزشی آنالین و حضوریبرگزاری دوره

 گری استقرار فرآیندهای کسب و کارمربی

 همكاری در انتخاب راه حل های سازمانی فرآیندمحور

 مشاوره کسب و کار طبق استاندارد جهانی با رویكردی محلی
https://academy.faragostar.net/ 


