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درباره ما
شرکت توسعه راهکار جهان مدیر با هدف ارائه راهکارهای نوین در حوزه مدیریت فرایند و فناوری اطالعات
توسط جمعی از متخصصین مجرب بخش خصوصی در سال  1395تاسیس شد.
دلیل تاسیس این شرکت این بود که احساس میکردیم پروژههایی که در کشور ما در زمینه مدیریت فرایند
و سایر حوزههای مشابه انجام میشوند به نتایج مطلوبی ختم نشده و یک سری کاغذ در قالب زونکن و کتابچه
پس از صرف هزینههای زیاد نصیب سازمانها میشود.
نفرات تیم ما با انجام دهها پروژه مختلف ،برگزاری صدها دوره آموزشی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت فرایند
به کسب و کارهای گوناگون و کسب دانش و تجربه از شکستها و موفقیتهای به دست آمده ریسکهای
اینگونه پروژهها را تحلیل و راهحلهای مناسب جهت مقابله با اینگونه ریسکها و راههای افزایش احتمال
موفقیت پیاده سازی مدیریت فرایند را در راهحلهای خود ارائه مینماید.
توسعه راهکار جهان مدیر بــا یــاری خداونــد متعــال موفــق شــد در مــدت زمانــ کوتــاهی
راهکارهــای نویــن ،متفــاوت و هوشـمند خـود را بـه بـازار عرضـه کنـد .ایـن مسـئله نشـان از ایـن
دارد کـه شرکت توسعه راهکار جهان مدیر یـک شـرکت بسـیار جـوان بــا بدنه بسیار پرتجربه و دارای
محصوالت و خدماتــی بــه روز ،متفــاوت مــیباشــد کــه بــه پشــتوانه تجربــه تیم خــود تا
کنون توانسته بسیار موفق عمل نماید.

2

توسعه راهکار جهان مدیر

)(www.jahanmodir.com

به پشتوانه تجربه تیم خود دلگرمیم...
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برخی از مشتریان ما در زمینه مدلسازی فرایند ،استقرار  BPMSو آموزش

پاالیشگاه گاز ایالم

بیمه آرمان

پارک علم و فناوری

پارک ارم

پاالیشگاه گاز سرخون

بانک رفاه

پژوهشگاه صنعت

مرکز رشد

نفت

پژوهشگاه هوافضا

پردیس

توسعه راهکار جهان مدیر بـا فراهـم آوردن زیرساختهای مطمئـن در حـوزه هـای مختلـف مدلسازی،
پیادهسازی فرایندها در بستر انواع نرمافزارهای  ،BPMSمشـاوره و آموزشـ قـادر بـه خدمـت رسـانی بـه
گسـتره ی وسـیعی از سـازمان های متوسـط و بـزرگ در کشـور می باشـد:

بانک ،بیمه و صندوقهای مالی

نفت ،گاز پتروشیمی

کارخانجات و صنایع تولیدی

سازمانهای دولتی و وزارتخانهها

شرکتهای بازرگانی

شرکتهای حوزه فناوری اطالعات

شرکتهای توزیع و پخش

پژوهشگاهها و موسسات آموزشی و دانشگاهی
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خدمات مشاوره و اجرای فرایند
 -1طراحی معماری فرایند

معماری فرایند درست مثل یک نقشه بازیست که شما را برنده میکند یا از دیگران ،تمایز میدهد.
طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار را میتوان به عنوان یک مدل بصری و سلسله مراتبی از فرآیندهای
یک سازمان تعریف نمود .معماری فرآیند یک طرح مهم تجاری است که تصمیم گیرندگان را هدایت نموده
و استراتژیها را به اجرا درمیآورد .به بیانی دیگر به کمک طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار ،اصالح
ساختاری در سیستمهای فرآیندی صورت میگیرد و در زمینههایی مانند فناوری ،نرم افزار ،و ...تصمیمگیری
میشود.
طراحی معماری فرایند در گام اول مستندسازی و استقرار مدیریت فرایند عامل موفقیت پروژه شما خواهد
شد.
برای این خدمت اقدامات اساسی زیر در سطح کالن صورت می گیرد:
 .1تشکیل کمیته راهبری

 .5برگزاری جلسات تک به تک با اعضاء کمیته اجرایی

 .2تشکیل کمیته اجرایی

 .6طراحی معماری فرایند  -نسخه اول

 .3برگزاری جلسات آموزشی کارگاه همگانی

 .7برگزاری جلسات تلفیقی کمیته اجرایی و راهبری

برای هر یک از اعضاء دو کمیته

 .8تصویب معماری فرایند در کمیته راهبری

 .4طراحی معماری فرایند  -پیش نویس
الزم به توضیح است برای طراحی معماری فرایند هم از نمونههای داخلی و هم از نمونههای خارجی
الگوبرداری میشود.
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متفاوت در استقرار مدیریت 6فرایند
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 -2مدلسازی و بهبود فرایندهای کسب و کار

اعضاء تیم توسعه راهکار جهان مدیر با داشتن سابقه طوالنی در حوزه مدلسازی و بهبود فرایندهای کسب و
کار از تجربیات فوقالعادهای در این زمینه برخوردار است.
در این پروژهها معموالً گامهای زیر انجام میشود:
 .4آسیب شناسی و تحــلیل وضع موجود

 .1آماده سازی سازمان

فرآیندها

 .2قاببندی و تعیین محدوده و شناسایی روشها

 .5بهــبود فرآیندها و طراحی فرایندهای وضع

و فرایندهای انجام کار -طراحی معماری
فرایند و مدلسازی فرایند

مطلوب و بازطراحی معماری فرایند

 .3مدلسازی وضع موجود فرآیندها و تدوین
شناسنامه فرایند

آمادهسازی سازمان شامل آموزش ،فرهنگسازی ،طراحی مسابقه و پوستر و در گیر کردن کارکنان و برگزاری
سمینار ها و ورک شاپ برای مدیران و کارکنان و مواردی از این دست میباشد.
در مورد طراحی معماری فرایندها ،در بند قبل توضیحاتی ارائه شده است.
مدلسازی فرایندهای وضع موجود .در این مرحله از طریق انجام مصاحبه با خبرگان حوزه و مدیران طی یک
برنامه زمانبندی ،فرایندهای وضع موجود بر اساس استاندارد  BPMNنسخه  2مدلسازی و شناسنامه فرایندی
برای هر فرایند تهیه میشود .کاملترین استاندارد مدلسازی فرایند در جهان است و تقریباً تمام سازمان های
خوب دنیا فرایندهای خود را با استاندارد  BPMNمدلسازی میکنند و تقریباْ تمام BPMSهای خوب دنیا
استاندارد  BPMNرا به عنوان ابزار مدلسازی فرایند خود انتخاب کردهاند.
آسیب شناسی و تحــلیل وضع موجود فرآیندها .روشهای انجام تحلیل به دو دسته تقسیم میشوند که بر
اساس توافق با کارفرما هر یک از آنها در پروژه قابل انجام است.
 روشهای تحلیل کمی

 روشهای تحلیل کیفی
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در نهایت  3اتفاق اصلی بر روی فرایندهای تحلیل شده میتواند رخ دهد:
 نیاز به بهبود دارند BPI: BUSINESS PROCESS IMPROVEMANT
 نیاز به بازطراحی دارند BPR: BUSINESS PROCESS REDESIGN

 آماده پیاده سازی هستند.
همچنین برای تحلیل از روشهای الگوربرداری از مدلهای مرجع مثل  APQCهم استفاده میشود.
از سوی دیگر یکی از مهمترین ابعاد تحلیل فرایندها ،بررسی وضعیت حمایت فرایندها از استراتژیهای سازمان
است .زیرا پس از این تحلیل مشخص می شود کدام یک از فرایندهای سازمان در راستای استراتژیهای نبوده
باید در مورد آنها تفکر بیشتر کنیم و چه بسا نیاز به حذف آنها باشد .همچنین مشخص میشود که به ازای
کدام یک از استراتژیهای سازمان ،فرایندهای قابل مالحظهای وجود ندارد.
بهــبود فرآیندها و طراحی فرایندهای وضع مطلوب .هدف این مرحله شناسایی تغییرات در فرایند برای
کمک به حل مسائلی است که در فازهای قبلی شناسایی شده است و به سازمان کمک میکند که به اهداف
عملکردی خود برسد.
بازطراحی فرآیندها در دوحالت انجام میشود:


وقتی فرآیند از ابتدا خوب طراحی نشده است.



وقتی که فرآیند از ابتدا خوب طراحی شده است اما گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و یا تغییرات
ایجاد شده در ساز وکار قانونی ،نیاز به بازطراحی فرآیند در جهت بهبود آن را به وجود آورده است.

طراحی مجدد و تحلیل فرایند ارتباط بسیار نزدیکی دارند و گزینههای جدید تغییرات پیشنهادی ،قبالً با استفاده
از تکنیکهای آنالیز فرایند تجزیه و تحلیل شدهاند .در نهایت امیدوارکنندهترین گزینههای تغییر که ترکیب
شدهاند ،منجر به طراحی مجدد فرایند میشوند.
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نوآوری و تحول با مدیریت فرایند

9

توسعه راهکار جهان مدیر

)(www.jahanmodir.com

 -3مکانیزاسیون فرایند ها با BPMS

بهمنظور پیادهسازی فرایندها چند روش وجود دارد .روش اول تدوین روش اجرایی و دستورالعمل برای هر
فرایند و بصورت غیرمکانیزه است .اجرای فرایندها در حالت های غیرمکانیزه مشکالت زیادی را به همراه دارد
از جمله کند و پرهزینه بودن اجرای فرایندها ،بروز خطای انسانی و ...یکی از بهترین روشهای حل مشکالت
فوق الکترونیکی نمودن فرایندها است .نرم افزار  BPMSبهترین زیرساخت ممکن برای الکترونیکی کردن
فرایندها با هدف گاراتنی اجرای آنها است.
از سوی دیگر مکانیزه کردن فرآیندها با روشهای سنتی مهندسی نرمافزار به دلیل زمانبر بودن ،عدم
انعطافپذیری و چابکی کافی و پر هزینه بودن این روشها سخت و دشوار است .لذا وجود راهکاری برای
مکانیزاسیون فرآیندهای سازمان با سرعت و انعطافپذیری باال ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
این راهکار در اصطالح سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار ( )BPMSنام دارد .توسعه فرآیندهای سازمان
در  BPMSنیازمند مدلسازی و تجزیه تحلیل فرآیندهای سازمان است.
مکانیزاسیون فرایندها با  BPMSاین کمک را به شما میکند که بتوانید دید بهتر و کاملتری نسبت به
فرآیندهای خود داشته باشید و در عمل موجب شناسایی فرآیندهای معیوب سازمان شما میگردد.
به دلیل اینکه همه اقدامات و فعالیتها در  BPMSثبت میشود ،امکان سنجش عملکرد افراد در سازمان و
مقایسه آنها با یکدیگر وجود دارد .پس استقرار  BPMSبه استقرار سیستمهایی نظیر ارزیابی عملکرد کمک
شایانی کرده و ورودی واقعی اینگونه سیستمها را فراهم خواهد آورد.
وقتی فرایندها با  BPMSمکانیزه میشوند ،امکان پایش و کنترل بسیار باالتری نسبت به حالتهای دستی به
همراه خواهند داشت.
به گزارش زیر توجه نمایید.
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این یک گزارش گرمایشی یا به اصطالح  heat mapاست .حتی اگر خیلی متخصص هم نباشیم با یک نگاه
میتوان فهمید گلوگاه و مشکل اصلی این فرایند در چه مراحلی است.
تیم جهان مدیر با تجربه خود در زمینه بهبود فرآیند و امکان استفاده از تکنولوژی ( BPMSمکانیزاسیون
فرایندهای با  )BPMSمیتواند به شما در کاهش زمان گردش ،به حداقل رساندن فرآیندهای تکراری و
همچنین بهبود کیفیت دادهها کمک نماید .در عین حال که ساخت سکوهای فناوری به عنوان پایه ای برای
تمام نیازهای اتوماسیون شما در آینده مفید خواهد بود.
نرمافزارهای  BPMSزیر توسط شرکت توسعه شرکت توسعه راهکار جهان مدیر توسعه داده شده است:
 نرمافزار بونیتا )(Bonita BPMS

 نرمافزار بیزاجی )(Bizagi BPMS



نرمافزار کاموندا )(Camunda BPMS



نرمافزار پروسس میکر ()ProcessMaker

شرکت جهان مدیر با دراختیار داشتن کاملترین سبد محصوالت از نرمافزارهای  BPMSنسبت به تمام
شرکتهای نرمافزاری دیگر ،این امکان را برای مشتریان فراهم میکند که از بین بهترین نرمافزارهای
 ، BPMSهرکدام که انطباق بیشتری با نیازمندیهایش دارد را انتخاب کند.

11

توسعه راهکار جهان مدیر

)(www.jahanmodir.com

کامل ترین سبد نرم افزارهای  BPMSدر کشور
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آموزشها
به استحضار میرساند تیم ما با تجربه برگزاری بیش از  400دوره آموزشی و سمینار در این حوزه در سازمانها
و شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی از توان و تخصص قابل مالحظه ای در زمینه برگزاری دوره های
آموزشی برخوردار است .محتواهای ارائه شده در این دورهها کامالً کابردی بوده و به گونهای ارائه میگردد
که سازمانها بتوانند در پیادهسازی و استقرار مدیریت فرایند از آنها به خوبی بهرهبرداری نمایند.
 .1مدیریت فرایندهای کسب و کار ()BPM
 .2دوره آشنایی با الگوهای کسب و کار APQC
 .3مدلسازی فرایندها با استاندارد BPMN
و نرمافزار ویژوال پارادایم
 .4نرم افزار بونیتا ()Bonita BPMS
 .5نرم افزار بیزاجی ()Bizagi BPMS
 .6نرم افزار کاموندا )(Camunda BPMS
 .7نرم افزار پروسس میکر ()Processmaker BPMS

مدرسین ما تجربه برگزاری بیش از  200دوره
آموزشی را دارند
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ساختار سازمانی

هیئت مدیره

مدیرعامل

مدیریت پروژه

مشاوران

مسئول دفتر و هماهنگ
کننده

مدیریت مالی و اداری

مدیریت مدلسازی و
تحلیل فرایندها

مدیریت فنی و پیاده
سازی

مدیران پروژه

کارشناسان تحلیل و
طراحی

کارشناسان پیاده
سازی

کارشناس کنترل پروژه

کارشناسان تحقیق و
توسعه

کارشناسان توسعه
نرم افزار
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برخی دیگر از مشتریان جهان مدیر
نوع پروژه

نام مشتری
الرافدین

مدیریت فرایندهای کسب و کار (استقرار )BPMS

پاالیش گاز ایالم

شناسایی و بازنگری فرآیندهای کسب و کار و مدیریت ریسک فرآیندها

مرکز رشد هوا و فضا

تحلیل و طراحی و تولید سامانه جذب و پدیرش شرکتها بر بستر BPMS

پارک فناری پردیس

شناسایی ،مدلسازی و تحلیل فرایندها جهت پیادهسازی در نرمافزار BPMS

بیمه آرمان

استقرار نرمافزار  ،BPMSمدلسازی و پیادهسازی فرایندها بر بستر BPMS

فن نیرو

استقرار نرمافزار  ،BPMSمدلسازی فرایندها و پیادهسازی آنها در بستر

پاالیش گاز سرخون و قشم

مدلسازی ،تحلیل ،طراحی و بهبود فرایندها

شهرداری امیدیه اهواز

آموزش ،مشاوره و مربیگری مدلسازی و استقرار مدیریت فرایند

هلدینگ یگانه

آموزش ،مشاوره و مربیگری مدلسازی و استقرار مدیریت فرایند

پارک علم و فناوری مدرس

تحلیل و طراحی و تولید سامانه جذب و پدیرش شرکتها بر بستر BPMS

الفارر

استقرار نرمافزار  ،BPMSمدلسازی و پیادهسازی فرایندهای منتخب بر بستر BPMS

سازمان عمران شهرداری

شناسایی ،مدلسازی ،شناسنامه فرایند ،عارضه یابی و پیشنهاد بهبود فرایندها

BPMS

نظارت بر اجرای پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در حوزه منتخب

سازمان بنادر و دریانوردی

تحلیل و طراحی سامانه تسهیالت وجوه اداره شده بر بستر BPMS

هلدینگ تجارت الماس مبین آموزش ،مشاوره و مربیگری مدلسازی و استقرار مدیریت فرایند
مترا

مشاور و عامل چهارم مدلسازی و استقرار مدیریت فرایند

نمادسازه جنوب

مشاور و عامل چهارم مدلسازی و استقرار مدیریت فرایند

صنایع فلزی

مشاور و عامل چهارم مدلسازی و استقرار مدیریت فرایند

همکاران رهپویان

مشاور و عامل چهارم مدلسازی و استقرار مدیریت فرایند
تحلیل و طراحی سامانههای کالن اقتصادی-ملی در حوزه سازمان امور اراضی ،سازمان

پایانه های داده ای نوین

آموزش
BPMS

BPMN،BPM

جنگلها و راه و شهرسازی ،وزارت کشور ،شهرداریها

و

مجلس شورای اسالمی ،معاونت علمی ریاست جمهوری ،توزیع برق مشهد ،توزیع برق استان
اصفهان ،توزیع برق تهران ،برق منطقهای خوزستان ،بانک صنعت و معدن ،شرکت خدمات عمومی
و انبارهای گمرکی ایران ،مینو ،بانک ملی ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،بانک رفاه ،پاالیشگاه
گاز اصفهان ،پژوهشگاه فضایی ایران ،بانک تجارت ،شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم ،سازمان
تامین اجتماعی نیروهای مسلح ،سایپا ،بیمارستان بقیه ا ...العظم (عج) ،برق منطقهای آذربایجان،
بیمه ما ،آستان قدس رضوس ،بیمارستان کوثر شیراز ،آسیاتک ،شهرداری زاهدان ،پتروشیمی جم،
گروه صنایع گیتی پسند ،توزیع برق اراک ،توزیع برق تبریز ،کولر هوایی آبان ،شهرداری شیراز و....
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توسعه راهکار جهان مدیر

)(www.jahanmodir.com

توسعه راهکار جهان مدیر
www.Jahanmodir.com

نشانی :تهران ،میدان صنعت ،بلوار مهستان ،خیابان هوا و فضا ،مرکر رشد هوا و فضا
پست الکترونیک info@.Jahanmodir.com :

تلفن021-88378297 :
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