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نتایج چکیده

جهایزیینی منظهرر به  ( Bonitaاختصاصا )BPMSاین پروژه با هدف بررسی یک 

انشهزاه سیستم مدیریت فرآیند فعلی دانشهزاه و ورسهع  و سهاماندهی فرآینهدها  د

نهد وهران در آن صررت گرفت  است، در این پهروژه بها اسهتهاده ای پیهاده سهای  فرآی

یستم با پذیرش دانشجریان خارجی ب  عنران یک نمرن ، قابلیت ها، انعطاف پذیر  س

وطهاب  ییرساخت مرجرد در دانشزاه و پتانسیل ها  این سیستم را بررسی کهردیم و

رنیتها آن با انتطارات دانشزاه را مطالع  نمرده ایم و ب  پاسه  ایهن پرسهه که  آیها ب

ابیار  مناسب برا  پیاده سهای  فرآینهدها  دانشهزاه وههران اسهت یها خیهر پاسه 

ین الملهل دستاورد این پروژه سیستم مدیریت فرآیند پذیرش پردیس ها  ب. داده ایم

ان مربرطه  است و واثیر  است ک  نتایج این پیاده سای  بر رو  وصمیم گیر  مدیر

ف وصمیمی که  ای صهر. در خصرص ییر ساخت ها و سیستم ها  دانشزاه می گذارد

هیین  ها  ریالی و اری  بهرا  وهیه  ینهین سیسهتمی صهرف  جهریی و جلهرگیر 

.می کند

ییر وهیایپسشده،وعریفپیهایوالیمها نیایمند بررسیمنظررب پروژهایندر

امان سسایربامحصرلظاهرسای هماهنگوبرنیتاسکر برا نیایمرردفنیساخت

یسایمانساختارکردنوعریفنیای، مرردا دادهمدلکردنوعریفمراحلدانشزاه،ها 

اصخحالتها مسیروعیینمرحل ، هربامروبطها فرموهی فرآیند،ایجادمروبط، 

رونی،بیها سیستمبااروباطنظیرجانبیها ویژگیوستوافیودنمرحل ،هربرا 

وا دادهمدلسایمانی، ساختارسپسشد،طیفعالیتهرایا ب ...ودادهها پایزاه

وآنباقانطمییانسکراینخصرصدرارییابیمعیار.یافتاستقرارپروالرو برفرآیند

.استشدهمطرحنیایها وها سیستمها،سامان باآنداخلیها ابیار

دادنشانن،وهرادانشزاهپذیرشفرآیندسای مکانییهدرمناسببسترارائ بابرنیتا
ک آنجاییایطرفیای.داردراابتدادرنظرمرردها ویژگیباخربیوناسبک 

 کاستا ادار ها وشیرهمراحلایکاملینسبتامجمرع شدهدادهورسع فرآیند
سایرسای پیادهدررابرنیتاخربعملکردورانمیدهد،میرخسایمانیکدر

.دادوعمیمنییهافرآیند

مرردفرآیندمدیریتسیستمعنرانب اکنرنهمک بییاجیسکر بابرنیتامقایس با
می کشردمیحاصلگیر نتیج اینهرکدام، ها ویژگیب ورج واستاستهاده
.کردبییاجیجایزیینرابرنیتاوران،

یبییاجورسع ویموپژوههطرلدرمحصرلخردبررسیایبییاجیها ویژگی*
.استشدهوامین

جمع بندی
بانآوطاب وخارجیدانشجریانپذیرشفرآیندسای پیادهایحاصلنتایجب ورج با

وفرضهپینسخ درهاکاستیرغمعلیرابرنیتامیترانرود،میسیستمایک انتظاراوی

ها یندفرآمییبانیبرا مناسبگیین یکعنرانب فنی،اشکاالترفعبرا اندکمراجع

وجرد گیرنتیج ایندالیلجمل ای،آوردشمارب آویها فرآیندورسع ودانشزاهمرجرد

نسخ و ربراضاف هاییویژگیورسع صررتدرواستبرنیتاسکر برا بایمتننسخ 

رکتشوهاسایمانسایراختیاردربایاردرشرکتیمحصرلیکعنرانب وراندمیآنرایزان

همودبیانجامکنندگاناستهادهبرا ادار امررانجاموسهیلب هموراندمیک دادقرارها

.شرددرآمدکسبمرجبسیستمدهندهورسع برا 
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