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 کار؟  ویند کسبآ فر بیانیه چرا 

 است.   و سیاست   مقصود  یک شرح عمومی از   –   هانگرش  ا یا ه، انگیزه3مقصودهااز    اظهارنامه عمومی یک  بیانیه:  یک  تعریف   •

ایجاد    تا حد امکان ساده  همه چیز باید"  ، گویدکار از مشاهدات انیشتین الهام گرفته شده که میوکسب  ند یفرآبیانیه   •

 4".ترساده صرفا نه  اما  شود،

 . وجود دارد یادیز  ی، سردرگم کار وکسب ندیو اصطالحات فرآ م یدر مورد مفاه •

 . وجود ندارد کاروکسب ند یفرآمبانی  در مورد   رایجی استاندارد  چی هدر حال حاضر،  •

بسیار مشکل شده   از آنها   آسان  5اقتباس و  درک که  است  شده ده یچ یپ به قدری وکار کسب ند یمربوط به فرآ ی کردهایرو •

 است.

تفاهم    ء از سو  یناش   ،آیندپیش می  یو طراح  لیتحل،  یمعمار  کار،وکسب  ندیفرآ  یاستراتژ  سازیپیادهکه در    یاشتباهات  •

 .هستند ها پرکتیس و کار وکسب  ندیفرآ  مِی مفاهدر 

 . وجود دارد کاروکسب  ندیفرآقابل تکرار از  و  کپارچه، ی منظمی، احرفه 6هایی پرکتیس  مجموعهداشتن   به یازین •

مدیریت   • به  داراکسب  ی ندهایفرآنیاز  عنوان  به  دارد    7سازمان  یی وکار  م وجود  کل  تواندیکه  طور  به  درک  قابل  ی به   ،

 . و استفاده مجدد باشد گذاریاشتراک

 وجود ندارد. ،منسجم باشد و معنایی  ای پایه اساس اصول بر که  یدی مف  8وکار کسب  ندیفرآدانش  ی پیکره چیه •

 9استفاده از اصطالحات

 10ی عموم ادداشتی

مربوط به   اصطالحات  ،موجود  واژگاندر فرهنگ    فیاغلب تعار،  است  تکامل  در حال  کاروکسب  ندیکه حوزه فرآ  ییاز آنجا

  حوزهدر  اصطالحات    از   متداول  ف یتعار  ن یترمرتبطترین و  کاربردی ما از   ، جهیدر نت.  دکنن یمنعکس نمبه خوبی    این زمینه را 

 .میا استفاده کرده کار وکسب  ندیفرآ

هایی که  هیتوص شرحی از ( 2)  ای  فیرااز تع  شرحی( 1) :شوندیم  ان یبزیر از دو روش  ی ک ی با وکار کسب  ندیفرآ ه یانیاصول ب

. در  است  هاآموخته  و درس  13پرکتیس   نیبه منظور منعکس کردن بهتر  "12حتما "  ای  "11دی با"  کلماتی مانند  با استفاده از

 اند. ها مورد استفاده قرار گرفتهدوم، توصیهدر سطح  بندی اصول، یک شرح بکار رفت است.  سطح اول در گروه
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 استفاده شده در این بیانیه کلیدیتعاریف اصطالحات 

 .شودیکه انجام م  یکار :14تیفعال •

  یسلسله مراتب   چیه  انگریعبارت ب  نیمورد استفاده قرار خواهد گرفت. ا  ی ندینشان دادن هر فرآ  یبرا  "ت یفعال  "  عبارت

 .ستی وکار نکسب ندیفرآ ه یانیدر ب

 .ناملموس از ارزش ا یمورد ملموس  کی :15ییدارا •

،  18گیری تصمیم رویداد ای 17فعل   ک ی شامل  زمان مشخص کیمرتبط با سازمان در  رویداد   ک ی :16وکارکسب دادیرو •

از    19ی موقت  دادیرویک   تعیین شدهزمان  قبل  پیش  بر ظارت  ن  که   20مشروط   داد یرو  کی  ا ی   از    ی برخ  تحقق   کننده 

 .است شدهفیتعر شیاز پ  های محدودیت

 است.  خدمات ا ی، اطالعات و ها ها با هدف فراهم کردن کاالاز سازمان یگروه ا یسازمان  ک ی  وکار:کسب •

  ی ندهایاز فرا  یامجموعه  ای   ،وکارکسب  ندیفرآ  ک ی  ی ازو سازمان  نیادیبن  ی ساختار انتزاع  وکار:کسب  ند یمدل فرآ •

 . گردندیم  فیتوص، شوندیم اجراکه در آن ی  طی و مح گریکدی ها با روابط آن، هاوکار که توسط عناصر آنکسب

 نیستند.وکار کسب ندیمدل فرآدهنده  ل یتشک ،وکارمدل کسب  از مجزا های مؤلفه :یادداشت

 .22مطلوب مد آپی  ک ی  کسب  یوکار براکسب  ندیفرآ  ا یسازمان  کی ییتوانا :21تیقابل  •

وکار  کسب  یندهایاز فرآ  یک ی   ایسازمان و    ک ی خدمات را از    ایاطالعات و    ،می که محصول مستق   ذینفع  ک ی  :یمشتر •

 . ندک یم  افتیدر آن

کنترل عملکرد خود را به دست    ، کنندیرا دنبال م  ی از افراد که اهداف جمع   یگروه  ا ی  موجودیت   کی  :23سازمان  •

سازمان  یک  ،  کاروکسب  ند یفرآ  هیانیب  مقصودهای  یبرا  . خود هستند  طی آن از مح  ک ی تفکی برای  مرز   یو دارا  رندیگیم

 خواهد بود. هستند،  وکار  کسب  ندی فرآ مشارکت کننده در تعریف شده که های سازمان همه شامل 

 کند. می دیوکار تول کسب ند یکه فرآ ارزشی  :24آمد پی  •

 است. 27فرض  ا ی 26دکترین، بنیادینقانون جامع و  کی :25اصل •

از کار    پشتیبانیدر    ر یدرگ  یآورفن  ایو    زاتیتجهامکانات، بخشی از    ی،واحد سازمان   یک ،  فرد  ک یتواند  می  :28منبع •

 کار باشد. وکسب ند یفرآ  ک ی
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 آمد مراجعه کنید.به پی :نتیجه •

وکار  کسب  ندیدر فرآ  تیچند فعال  ا ی  کی  ریتاثتحتتواند  میکه    یگرید  طرف  ایسازمان و    ،گروه،  فرد  ک ی  :29ذینفع  •

 بگذارد.ا بر آنها تاثیر ی ، ردیگ قرار 

 است. آمدپی ک ی  د یتول یخودکار الزم برا ا ی ی ذهن،  یک یزیتالش ف  :30کار •

 وکار    کسب ندیفرآ هیانی باز کردن پیروی  یبرا  ییهاراهنمایی

 کار نیست. ویک متدولوژی مدیریت فرآیند کسب و .است وکار کسب ند یفرآبیانیه   کاین ی

 :31حتماًکه 

 شود.می تمرکزوکار کسب  ندیمربوط به فرآ 32های هدغدغبه  در آن  •

 د.اجرا باش  وکار قابلکسب  ندیفرآ  تیریمدمتدولوژی هر  یبرا •

 .دنباش وکار خاص کسب ند یفرآ  تیریمدمتدولوژی  کی  از،  شده مشتق ای به محدود  •

 .دشواستفاده  تعریف-خوش توصیفات از اصطالحات و  •

   .باشد پر هیاهو و 33صنفی از اصطالحات عاری  •

 . شود تحکیم ،فیتعر قابلِ اصلِ  نیترییتا ابتدا م یمفاهید باشد و فمختصر و م •

 . باشد یو تجربه عمل  دقیق خیلی  های پشتوانه هیبر پا •

 .  دهدیمفهوم واحد را پوشش م  کیکه هر اصل  د شوحاصل  نانیاطم •

مطرح  دیگر  اصول    تمامی   ی خوبی که در زمینهاز زمینه مستقل باشد، به همان    ، معتبر باشد  اصل مستقل   کی عنوان  به   •

 شده، معتبر باشد. 

به   • مقید  را  کارآمد   ی یدهای ق   ا ی ت  ا صف خود  قابل  همخوانی،  یمانند  ب  نیا  . نکند  نانیاطم  یتو    ی ابیارز  انگریاصطالحات 

داشته باشد    یفی تواند عملکرد ضعیم  کار وکسب  ندیفرآیک  .  دنکمین  فیرا تعر  اصل  لی و  منحصر به فردی از اصل هستند 

 . باشد کار وکسبفرایند   ک ی همچنان  لیو

 .باشد نجامال قابکه  د شو انیب یاوهیشبه  •

 . شودفراهم   با آنآسان  تطابقکه امکان   د شو انیب یاوهیبه ش •
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 34وکار کسب ندی فرآ هیانی حوزه ب

 :حوزه وندر

 .وکارکسب یندهایفرآ  مرتبط با فیاصول و تعار •

 . وکارکسب یندها یفرآ یبرا 35وکار کسب هزیانگ •

 . و چه نیستند چه هستندوکار کسب های ندیفرآ •

 .مرتبط ی موضوعهای حوزه ریبا سا کار وکسب  یندهایفرا یرابطه •

 :حوزه خارج از

 کار.وکسب ندیفرآ مخصوص  ی مدلساز 36ی نمادها •

 .وکارکسب ند یفرآمخصوص  یهاولوژیو متد هاتکنیک  •

 .وکارکسب ند یفرآ ی اجرا ایو  یسازمدل یخاص برا یهایآورفن •

 . وکارکسب  یندهایفرآ ت یو حاکم تیریمدبرای  مخصوص  یسازمان  یها تیها و مسئولنقش •

 د. دارن ارتباط یا  تعامل وکار کسب ی ندهایبا فرآ که  مواردیبه جز  گرید موضوعی یهااصول مربوط به حوزه •

37اصول 
 

  38کاروکسب   ندیفرآ کردیکار ف یتعر

و    ان ی مشتر  ی با ارزش برا  یآمدها پی  جاد یادرگیر در    کار انجام شده توسط تمام منابع  ، سازمان  کی کار  وکسب  ی ندهایفرا

 کند. یم فی توص به وضوح را  ذینفعان ریسا

 :کندیم  فیسازمان را توص  ک ی کار  ، وکارکسب ند یفرآ ک ی درباره کار: •

 . کندیم ل یتبد ها ی را به خروج  یکیزیف  یهایوروداطالعات یا  ،وکارکسب ندیشده در فرآ کار انجام •

 .خود را دارند  ی هاتیها مجموعه فعالاست که هر کدام از آن   هات یاز فعال  یاوکار متشکل از مجموعه کسب  ندیفرآ  کی •

 . کندیم فیسازمان را توص نیشده توسط ا انجام ی اتمام کاره  ،سازمان کیوکار کسب یندهایکامل فرا یمجموعه  •

  باشد که  سستی  ساختار  یدارا  ای باشد    یو تکرار  مند اختارس  اریبس  وکار ممکن است متشکل از کارِکسب  ندیفرآ  کی •

 دهد. ی را نشان مییباال   گوناگونی

 : کندیم  جادیاارزش  ، وکارکسب  ندیفرآ  ذینفعان ریو سا انیمشتر یبرا وکارکسب ندیفرآ  ک ی  ارزش: جادیا بارهدر •

و    ازها یکه ن  آمدهاییپی  از طریق  یریگاندازهارزش قابل،  ذینفعان  ریو سا  انیمشتر  یبرا  دی وکار باکسب  ندیفرآ  کی •

 نماید.  جاد یا ،کنندیرا برآورده م نهاآانتظارات خاص 

 . شود یابیارز ،39چند شاخص عملکرد ا ی کیبا    دیوکار با کسب ندیفرآ کیشده توسط  جادیارزش ا •

 
34 Business Process Manifesto Scope 
35 Business motivation 
36 Business Process modeling notations 
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که    ،وکارکسب  ند یفرآهمان  عملکرد    یهاشاخص  با  دی وکار باکسب  ندیفرآدرون    تِیفعال  هر  یعملکرد  یهاشاخص •

 .باشند 40ردیابی  قابل ؛از آن است یبخش

در جهت    ،هافرصت  ییو شناسا  یاثربخش  یابیارز  یبرا  ندیدر طول فرآ  یمشخصدر نقاط    د یبا  کاروکسب  ندیعملکرد فرآ •

 د.شو یابیارز بهبود

تمام مکان  دیبا   کاروکسب  ندیفرآ  یعملکرد  یهاشاخص • و در  زمان  فرآ  یی هادر طول  اجرا می  ندیکه  آن  ، شوددر 

 باشند. سهیمقا و قابل یریگاندازهقابل

 : شودیم اجرا ی سازمان  یواحدها ا یمختلف  ی هااز منابع در سازمان ی بی وکار با ترککسب ند یفرآ  ک ی در مورد منابع: •

 . کار باشند  یانسان یهاشود که قادر به انجام جنبه  اجرا یتوسط منابع انسان   دیوکار با کسب ندیفرآ کی •

 باشند. کار  یکیتکنولوژ یهاشود که قادر به انجام جنبه اجرااطالعات  یآوربا منابع فن  دیوکار با کسب ندیفرآ کی •

،  کنندیم  ی بانیکار پشت  یکیزیف  یهاکه از جنبه  یزاتیمنابع تجه  با استفاده از تسهیالتِ  د یوکار باکسب  ند یفرآ  کی •

 .شود اجرا

 یبرا  ازیمورد ن  ی به دانش عمل  د یبا   ، شوندیوکار به کار گرفته مکسب  ند یفرآ  کیکه در عملکرد    ی منابع انسان  یتمام •

 .داشته باشند یکار دسترسدر  نهیبه عملکرد به دنیرس

داشته    یمشخص  ی هات یولئها و مسنقش  د یبا  ،شوند یوکار استفاده م کسب  ندیفرآ  کیکه در عملکرد    ی تمام منابع •

 . باشند

 :وجود دارد شدهفیتعر 42وکارِ کسب ی زمینه ک ی وکار در کسب ندیفرآ کی :41نهیدر مورد زم •

 . شود فیها تعراز سازمان یگروه خاص ا یسازمان   کیدر   دیوکار با کسب ندیفرآ کی •

به  کسب  ندیفرآ  کی • ورودی  هایخروج  تحویلوکار  دریافت    ی ندهایفرا  گری و د  یخارج  ینفعانذو    انیمشتر  از  هاو 

 .پردازدیدرون سازمان م  یوکارکسب

 .ندنکاندازی افتتاح آنرا راه ،دادی چند رو ای  کیکه  شودیآغاز م  یوکار زمان کسب ندیفرآ کی •

  نپایان داد  یبرا   میکه تصم  ی زمان  ا ی  د یمورد نظر به دست آ  جهیکه نت  رسد یم  انی به پا  ی وکار زمانکسب  ندیفرآ  کی •

 .شودیم  گرفته ،مورد نظر جهینت کسبِ به

  ی بان یوکار را پشت کسب  کیاستراتژ  و مقصودهای   اهداف  ،وکارکسب  ندیفرآ  44و مقصودهای  43اهداف   :زهیدرباره انگ  •

 : ندکن یم

اهداف    ،اندازچشم،  ی سازمانوکارکسب  های ت یتوسط مامور،  یرسم  ریغ   ای   یبه صورت رسم  د یوکار باکسب  ند یفرآ  کی •

 .شود تیهدا 45یعملکردودهای  صمق و

 .شود  تیسازمان هدا یهاتوسط اصول و ارزش   دیوکار با کسب ندیفرآ کی •

وکار  کسب  ماتیتصم  تیهدا  یبرای  وکارکسباعد  سازمان و قو  یِوکارکسب  یهااستیاز س  دی وکار باکسب  ندیفرآ  کی •

  .خود استفاده کند

 
40 traceable 
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وکار را کسب  ندیمورد نظر فرآ  آمدپی  دی با  ،وکارکسب  یندهایمرتبط با فرآ  یمنابع انسان  ی تمام  یزهیو انگ  هامشوق  •

 .کنند تیتقو

 . شوند ی بانیپشت، دناجرا می شوکه در آن  یتوسط فرهنگ سازمان   دیوکار با کسب یندهایتمام فرآ •

استفاده   همخوانو به طور  46کار پسند وکسب  ،ابهامبی بصورت  وکارکسب ندیفرآبرای  آل دهی انام  ک ی :هانامدر مورد  •

 :شودیم

 . نام داشته باشد کی فقطو   کی  دیوکار با کسب ندیفرآ کی •

 د. باش نهمنفعال د یباشد و نباآن  فعل  یکنندهمنعکس  دی وکار باکسب ندینام فرآ •

 در میان بگذارد. ابهامیبصورت هب وکارکسب ندیاز فرآرا وکار موردنظر کسب  جهینت دی وکار باکسب ندینام فرآ •

 . درک شود داخلی و  یخارج ذینفعانتوسط  و همخوان، به وضوح دی وکار باکسب ندینام فرآ •

 ، هیوکار در تمام سطوح تجزکسب  ی هاتیو فعال  ندهایتمام فرا  فیتوص  یبرا  47یگذارنام  هنحو  فقط یکو    کیباید   •

 .استفاده شود

یا چگونه   شودیانجام مچه چیزی    یا، چگونه، توسط چه شخص  کجا   دهد که در  حیتوض  دیوکار نباکسب  ندینام فرآ •

 شود.اجرا می

 : سازدیم  مسیررا  ها و نمودارها گذاریماد، نچندگانه ی هادگاهیدکار، وکسب  ندیمدل فرآ کی ها:در مورد مدل •

  .آن است طیو محکار  وکسب ندیفرآ فیتوص یبرا ازیکار شامل تمام اطالعات مورد نوکسب ندیمدل فرآ کی •

 کند. فراهم میی خاص  یک جامعه ازین برایوکار کسب ندیمدل فرآ یدرباره یدگاه ید  ،وکارکسب ندینمودار فرآ کی •

  ند یخاص در مدل فرآ  دگاهید  کی  در میان گذاشتنو    ارائه  یاز ساختارها است که برا  ایمجموعه  ،گذارینمادیک   •

 . ستیوکار نکسب  ندیمدل فرآ ک یگذاری، نمادیک  . شودیوکار استفاده مکسب

  مناسب   که  یبتوانند نمودار را به شکل  د یبا  ،کنندیاجرا مآنرا    ای تعامل دارند    ،از مدل  یخاص   یهاکه با جنبه   یافراد •

 مشاهده کنند.  ،است شاناهداف

 ج یرا  48قالب   کی با استفاده از  ،  هیدر هر سطح از تجزرا  ها  آن  یی جز  یهاتیوکار و فعالکسب  یندهایفرا  یتمام باید   •

 د.کر فیتوص

  ی سازمان  یها ییمنحصر به فرد است که دارا  ی سازمان یی دارا ک ی وکار  کسب ندیفرآ  :49بودن   منحصر به فرددر مورد   •

 :یردگ یکار م هرا ب یگرید

 . هستند  زیوکار متماکسب  یندهایهستند که از فرا یی هایژگیو یسازمان دارا گری د یهاییدارا •

 برسانند.  انی پا یا به آغاز کنند آن را یهاتیو فعال ندیفرآ کی توانند میوکار کسب  یهادادیرو •

 . کنندیم  مقیدوکار را کسب ندیفرآ  کی، قواعد و  هااستیس •

 سازند. ممکن میوکار را کسب ندیفرآ یاجرا ، یکیزیف یهاییو دارا هایآورفن،  یمنابع انسان  •

  دی در سازمان با  ند یفرآ ی هاداشته باشد. همه مدلرا وکار کسب  یندهایمجموعه از فرآ کیاز   شیب  دی سازمان نبا کی •

 . ادغام شوند  وکارفرآیندهای کسب مجموعه کیدر 

 
46 Business friendly 
47 Naming syntax 
48 template 
49 About uniqueness 
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 50قدردانی 

 

ی  وکار در کنار دوستان و همکارانبکس  ندیسال تجربه کار به عنوان مشاور فرآ  20از    شیب  جهینت   کاروی فرآیند کسبهیانیب

 . کنندیم فعالیت   وکارکسب ندیفرآ  ، مشاوران و متخصصانافراد آکادمیک که به عنوان است 

  تیریمد  حوزهدر  ما    همهبه نفع    ،وکارکسب ندیفرآ مبانیکه درک مشترک از    به این موضوع باور دارمها است که من  مدت

  درفت متعددی   ی هانسخه  بسیار،  ست که با عالقه ا  ی افراد  یکار واقع   ، حاصل وکاربیانیه فرآیند کسب.  است  کار وکسب  ند یفرآ

 اند. هبه اشتراک گذاشتخود را  نظرنقطهو  ها مرور کردهسال ی ند را طتس م نیا از

،  55تالس کاستا ،  54، کالین کمپبل53، پال بولر 52، سالی بین 51ساشا اگانوا   ،برای  تقدیم کنممن مایل هستم تشکر ویژه خود را  

  ی ل   ی ، نانس62دن هلواک  ،61گر یه  ن یداگف   ،60سیهر  زی، لوئ59، پل هارمون58ساندرا فاستر  ،57کنسون ید  انیبرا  ،56نز یفرد کام 

  ، 70ی مک کنز  ی، ر 69سن یمات  تری، پ 68محل   ی آرت  ،67را یآندره ماس  ،66نیلو  چی ر  ،65ی کمسل   ی، سند 64لئاندرو ژسوس   ،63نیهاچ

و ماگنو  ملو یالکساندر  ما71.  برندا  مور  ،72کلسون ی ،  راس   ،75د ی ر  گیکر  ،74چکه یپ  ورگنی  دکتر  ،73س یجان  برنت 76ران   ، 
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