
 

 4از  1 صفحه

         درس اطالعات     

 بسمه تعالی
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 رشته تحصیلی : صنعتی مدیریت  ارشد کارشناسی 

 عنوان و کد درس : Business Process Reengineering     (1336839-01)    کسب و کار یها ندیفرا مجدد یمهندس

 تعداد واحد و نوع : اصلی  -واحد  2

درس نیاز ش پی : -  

 ترم تحصیلی : 

 

دکتر محمد انیسهنام استاد:   
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و همچنین  ، چگونگی مقابله با موانع، روش پیاده سازی در سازمانکسب و کار یها ندیمجدد فرا یسندمهفاهیم مبا در این درس    :خالصه درس

 . شویممی آشنایر سازمان نقش این رویکرد در تغی

 

 

 اهداف یادگیری درس:

:LO1 آشنایی با مفاهیم کیفیت و تاریخچه مهندسی مجدد 

:LO2  و مدیریت کیفیت جامع و کارکسب  یها ندیمجدد فرا یمهندسمفاهیم آشنایی با 

:LO3  مجدد کسب و کار و بهبود سازمان یمهندسآشنایی با 

:LO4  مجدد کسب و کار در سازمان یمهندس و موانع یساز ادهیپآشنایی با 

:LO5  مجدد کسب و کار یمهندس یهامرتبط با پروژه یسکهایرآشنایی با 
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 4از  2 صفحه

         درس اطالعات     

 

 

 )H-LO<3 (ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری

 درکی ، شناختی  اهداف یادگیری درس

(Cognitive) 
 

 طراحانه و خالقانه

(Psychomotor) 
 مدیریتی و عاطفی

(Affective) 

 

LO1 2 2 2 

LO2 2 2 3 

LO3 2 2 3 

LO4 1 3 2 

LO5 1 3 2 

 = زیاد3= متوسط   2=کم   1نکته:  

 

 

:روش تدریس و یادگیری  

 :گردد می هارائ زیر بصورت درس این مطالب

 مجازیحضوری و بصورت  و درس اسالیدهای از استفاده ترکیب- 

     Schoology ی   یادگیر هپایگا از استفاده - 

 تمرین، کوییز و تکالیف درسی  حل -

 

 

 

:برنامه  زمانی هفتگی کالس  

کالس  00:21 - 00:01 :ها شنبه  

هر روز هفته با تلفن و تلگرامساعت مشاوره هفتگی:   
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 برنامه هفتگی 

 ساعات تعداد

 تدریس
تههف موضوع جلسه  

 1 کیفیتتولید و  و تاریخچه آشنایی با مفاهیم 2

 2 در سازمانو مهندسی مجدد کسب وکار  یهاندیفرآای بر مقدمه  2

 3 اهیم مهندسی مجدد، مهندسی معکوس و طراحی مجددمف 2

 4 دهاو استاندار رویکرد سازمانها به مهندسی مجدد 2

 5 ناب دیمجدد کسب و کار و تول یمهندس 2

 6 جامع تیفیک تیریو مد زنیمجدد کسب و کار و کا یمهندس 2

 7 یسازمان رییمجدد کسب و کار و تغ یمهندس 2

 8 ویژگیها و مزایای مهندسی مجدد کسب و کار   2

 9 اطالعات یمجدد کسب و کار و تکنولوژ یدسمهن 2

 10 مجدد کسب و کار یتوانمند سازها در مهندس 2

 11 مجدد کسب و کار یمهندس یساز ادهیپحل او مر لیدال 2

 12 مجدد کسب و کار یمهندس یساز ادهیکننده در پ لیتسه یگامها 2

 13 مجدد کسب و کار یمختلف مهندس یروشها 2

 14 کسب و کار یندهایمجدد فرآ یدر مهندس تیعوامل موفق 2

 15 مجدد  یمهندسو عوامل شکست سازی موفق انع پیادهمو 2

 16 مجدد کسب و کار یمهندس یهامرتبط با پروژه یسکهایر 2

 

 

 سیستم ارزشیابی:

 متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی )%( شماره هفته برگزاری

15،13،11،10،9،6،5،3هفته های  درصد  15   کوییز ها 

دومشروع از هفته   

12هفته تحویل پایان   
درصد 25  

 با مرتبط مقاله یک انتخاب)  فردی پروژه

 کالس در وضیحت و یادگیری ،موضوع درس

) 

82/03/4011  

12-10  

درصد 60 )تمام سر فصل ها( امتحان پایان ترم   
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:ماتریس همپوشانی ارزشیابی و اهداف یادگیری  

LO5 LO4 LO3 LO2 LO1 متد ارزشیابی 

     کوییز ها 

      تکالیف درسی 

     
 و یادگیری ،درس با مرتبط موضوع یک انتخاب)  فردی پروژه

( کالس در توضیح  

     امتحان پایان ترم 

 

 

:مراجع اصلی  

 انتشارات سمت ،ترجمه عادل آذر، کسب و کار یها ندیمجدد فرا یمهندس -1

 ارات سمتانتش ،دیعم نیام، کسب و کار یندهایفرآ یباز مهندس -2

3- Business Process Reengineering by R. Srinivasan , 2011 

5- Reengineering Retail, Doug Stephens, 2017 

6- Reengineering the University, William F. Massy, 2017 
7- Business Process Management, Mathias Weske, 2019 

 

 

و شرایط اعطاء وقت اضافه: لیف تحویلیقوانین در صورت تاخیر تکا  

 بفرستند. درس Schoology پایگاه در  softcopy نرم فایل بصورت مقرر زمان در را ها گزارش و تکالیف بایست می دانشجویان -1

 نمره از %20 دیرکرد روز هر ازای به و شد خواهد خسارت مشمول   softcopy پروژه یا و گزارش تحویل در دیرکرد هرگونه -2

 .شد خواهد کسر ارزشیابی المان آن برای شما بیاحتسا

 

:قوانین برخورد با سرقت ادبی   

 خواهد ترم پایان امتحان درتاثیر زیادی  و گردیده منظور صفر شما نمره ارزشیابی، های آیتم در تقلب مصادیق از یک هر مشاهده درصورت  -1

  داشت.

 پی در کشور علمی جامعه برای را جبران بی خسارتی و شود می  دانشگاه حیثیت نابودی و علمی چهره شدن مخدوش باعث علمی تسرق  -2

 . داشت خواهد


