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 جهت ITILقالب چارچوب ( درBPMوکار)سازی فرآیندهای کسبمدلبررسی عوامل موثر 

 در سازمان تامین اجتماعی تهران( BIتجاری )ارتقای هوش
 2*، منوچهر کاظمی1شیما باروج

 گروه فناوری اطالعات، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران1
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  دهیچک

وکار، بهبود مدیریت فرآیندهای تر شدن فرآیندهای کسبها و پیچیدهدر عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، با رشد سازمان

اتخاذ  با هدف تحلیل فرآیندها و( BIتجاری)هوش. ها امری اجتناب ناپذیراستتجاری در سازمانوکار و ارتقا سطح هوشکسب

. همچنین کنندو کار ایفا میتصمیمات دقیق و هوشمند، نقش حیاتی را در تصمیم گیری موثر در راستای بهبود عملکرد کسب

ر به منظو گیرد.سازی و تدوین فرآیندها صورت میمدلوکار، افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای کسبها جهت در سازمان

 معماری. در این مقاله به منظور استفاده از های مرجع فرآیندی بهره جستتوان از مدلمی وکار به مدل؛تبدیل مفاهیم کسب

جهت بدست آوردن فرآیندهای مؤثر در ارتقای هوش تجاری  ITLIوکار، از چارچوب سازی فرآیندهای کسباستاندارد در مدل

 استفاده شد.  تهران یاجتماع نیدر سازمان تام

 سازی معادالت ساختاریمدل، تجاریهوش ،وکاررآیندهای کسبسازی فمدلکلمات کلیدی: 

The study of the Effective Factors of Business Process Modeling (BPM) 

in the Framework of the ITIL Framework for Improving Business 

Intelligence (BI) in the Social Security Organization  

Shima Barouj1 

South Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran 
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Department of Mathematics, Ashtian Branch, Islamic Azad University, 

Ashtian, Iran 

Abstract  
In the information tecknology era when organizations are growing so fast and business 

processes are becoming more complicated, their management and controlling would become 

more important than before, then improving business processes as well as business 

intelligence is unavoidable. Meanwhile, business processes management would be 

accomplished as a strategy to increase efficiency, effectiveness, and reliability of 

organizations' business processes happening through compiling and modeling them. 

BI aims to analyze processes and making exact and intelligent decisions plays a vital role in 

effective decision-making in the commercial field in order to improve business performance. 

Changing business concepts to model, we can choose the modeling business process as the 

first priority and an accepted managerial tool. So, we exploit ITLI framework in this research 

to exploit standard architecture in modelling business processes. 
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 مقدمه - 1

 زیادی حجم ها،شرکت و هاسازمان از بسیاری امروزه

 از اقیانوسی کنند و درمی آنالیز و بررسی را هاداده از

 (1BI) تجاریهوش. هستند کردن شنا حال در اطالعات

 عملیات جریان در که هایی داده از با استفاده معنادار

 تواندمی است، کرده آوری جمع وکار خودکسب روزه هر

 نمودن برجسته جدید، هایفرصت شناسایی طریق از

 وکاریکسب هایبینش آشکارسازی بالقوه، تهدیدات

، نقش حیاتی را در با هدف تحلیل فرآیندهاجدید و 

گیری مؤثر در راستای بهبود عملکرد سازمانی تصمیم

 .  [4,5]ایفا نماید

 هب فرآیندها بررسی به بیشتر توجه طرفی از     

 اثربخش جهت به که است سازمانی دستاورد عنوان

 و کسب در فرآیند سازیمدل فرآیندی، نگاه بودن

. است مطرح اول اولویت عنوان به امروزی کارهای

( روشی 2BPMوکار )سازی فرآیندهای کسبمدل

است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، 

های ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیتبه گونه

 هپیوست رشد به علتآید. در حقیقت  سازمان به دست

 سرعت افزایش اطالعات، فناوری زمینه در هاپیچیدگی

کاهش  برای زیاد فشار و وکارکسب هایمدل تغییر در

 توسعه سمت به هاسازمان اطالعات، فناوری هایهزینه

 ی. در معماراندمتمایل شده سازمانی معماری مدیریت

مرجع  یتوان از مدل هایکسب وکار م یندهایفرآ

مرجع  یهامدل نی. ازجمله ابهره جست یندیفرآ

اشاره   3ITLIد داراستان یبه معمار توانیم یندیفرآ

 کرد.

    ITIL   ،یا کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات

های مدیریت زیرساختجهت ها ای از تکنیکمجموعه

سازی و استفاده از آنهاست که فناوری اطالعات، پیاده

به عنوان چارچوب مرجع مورد پذیرش اکثر  هامروز

های فعال این عرصه قرار گرفته ها و شرکتسازمان

شامل پنج  ITILرخه خدمات در نسخه سومچاست. 

، انتقال 5، طراحی خدمت4راهبرد خدمت :مرحله

 8بهبود مستمر خدمتو  7عملیات خدمت ،6خدمت

باشد که هر یک به سطحی از مدیریت خدمات می

 [2,3]. پردازدفناوری اطالعات می

به   BPMبراساس ITIL  مروزه چارچوبا    

ا هکلیدی ظهور یافته است و سازمان عنوان یک چالش

مدل سازی فرآیندهای کسب  به شدت به دنبال استقرار

جهت بهبود  ITILاستاندارد در قالب  (BPM)و کار 

فناوری اطالعات و مطابقت بهتر با -مشتریروابط 

  .[2]باشند وکار میانتظارات کسب

بدست آوردن فرآیندهای  این مقاله هدف بنابراین    

ل تحلی اساس بر وکار،کسب فرآیندهای سازیمدل موثر

 خدمت، راهبرد مرحله به مربوط هایفرآیند  و ارزیابی

 ،ITIL خدمت مداوم بهبود و عملیات انتقال، طراحی،

در سازمان تامین اجتماعی  تجاری،هوش ارتقای جهت

 تهران با طرح پرسشنامه و برآورد نقطه نظرات

کارشناسان و متخصصین حوزه فناوری اطالعات بیان 

 . شده است

 پیشینه تحقیق  -2

 منظوربه جامع چارچوب یک ،[3]درمقاله

  (BPM)وکارکسب فرآیندهای سازیمدل کارگیریبه

 و اطالعات فناوری خدمات مدیریت بهبود منظوربه

 مطالعه به و نمودند ارائه را سازمانی دانش مدیریت

 خدمات مدیریت سازیپیاده هاینیازمندی و زیرساختها
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 اطالعات فناوری زیرساخت کتابخانه و اطالعات فناوری

  .پرداختند وکاردر کسب سیستمی رویکرد با

به بررسی مباحث مربوط به ، [2]در مقاله    

مدیریت خدمات فناوری اطالعات و کتابخانه زیرساخت 

های کوچک و متوسط اقدام فناوری اطالعات در شرکت

سازی معماری فناوری اطالعات سازمان نمودند و از مدل

 .نمودنداستفاده 

سازی های اجرایی مدلتوصیه، [6]در مقاله    

کلی به بررسی و در حالت  وکارفرآیندهای کسب

های اجرای مدل سازی فرآیندهای ها و مزیتویژگی

 پردازد.ها میوکار  در سازمانکسب

چگونگی توانمندسازی  به، [7]در مقاله    

ها به صورت توسعه نرم افزاری تجاری در سازمانهوش

  پرداخته شده است.

با توجه به بررسی های انجام شده در تحقیق های 

یک الگوی پژوهشی به منظور بررسی  گذشته و  نبود

فرآیندهای موثر در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار 

تأمین اجتماعی  تجاری در سازمانهوشجهت ارتقای 

 حاضر اشاره نمود. مقالههای توان به نوآوریمیتهران، 

 روش و مدل تحقیق  3-

و  کاربردی -،  مدلسازی پژوهشروش انجام این 

ابزار گردآوری   ؛ت مطالعات میدانیجه .است ایتوسعه

باشد که از نظر روایی با ، پرسش نامه میاطالعات مقاله

 و نیز  نظرات متخصصینموجود  یاستانداردهاکمک 

سازمان تامین  اطالعات فناوریحوزه  کارشناسانو

برای محاسبه ضریب تهران، تنظیم شد.   اجتماعی

شده استفاده  9کرونباخگیری، از آلفای پایایی ابزار اندازه

ها از داده به منظور تجزیه و تحلیلهمچنین  است. 

 استفاده  شد.اسپیرمن روش همبستگی پیرسن و 

نفر از  300 برابر است با حجم نمونه این پژوهش    

 یبه همکار لیدر دسترس و متما خبرگان و متخصصین

 سازمان تامین اجتماعی تهران حوزه فناوری اطالعاتدر 

 جدول نمونه گیری مورگان محاسبه شد. ا توجه بهکه ب

د هدفمن یراحتمالیغ یریگنمونه از روش یبیترکبا  و

. اطالعات شدند یریگنمونه ی( و گلوله برفی)قضاوت

آوری شده جهت ارائه الگویی به منظور به کارگیری جمع

( در سازمان BPMکار )وکسب فرآیندهایمدل سازی 

 SPSSافزارهای تامین اجتماعی تهران، به کمک نرم

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  AMOSو

بر اساس فرآیندهای رایج و  مقالهاین مدل مفهومی 

های که متناسب با نیازها و اولیتITIL پرکاربرد 

باشند )استخراج شده از سازمان تامین اجتماعی می

جهت  [8-6-3-2-1]های با الهام از مقاله نظرسنجی( و

 1در شکل  BPMکاروهای کسبسازی فرآیندمدل

 نمایش داده شده است.
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 (:  مدل مفهومی پژوهش1-)شکل

 نتایج تجربی -4

 توصیفی آمارهای بررسی جهت  ،1با توجه به شکل 

 میانگین،  ،ITIL چارچوب فرآیندهای مربوطه در

 براساس هاداده( تقارن عدم) چولگی و معیار انحراف

 شده توزیع سنجی نظر های فرم از آمده بدست نتایج

 تامین سازمان در کارشناسان و متخصصین بین

 آورده بدست SPSS افزار نرم از استفاده با اجتماعی

 . شد

 دو در پرسشنامه فرم در شده مطرح سواالت    

 در عامل عملکرد میزان و عامل اهمیت میزان بخش

 همان عامل، از منظور) سازمان فعلی وضعیت

 طراحی خدمت، راهبرد مرحله به مربوط فرآیندهای

 مداوم بهبود و خدمت عملیات خدمت، انتقال خدمت،

 شبخ هر در که شده بندی تقسیم.( باشدمی IT خدمت

 در موجود های استاندارد اساس بر دهندگان پاسخ

 طیف یک در دهی امتیاز امکان اجتماعی، تامین سازمان

 بسیار تا(  1عددی معادل) ضعیف بسیار از تایی هفت

 براساس. اند داشته را عامل هر به( 7عددی معادل) عالی

 ارشد کارشناسان و مدیران ایحرفه تجربه و نظرات

مهمترین فرآیندهای  ارتباطات، و اطالعات فناوری حوزه

 خدمت، طراحی خدمت، راهبرد پنج مرحله: به مربوط

 خدمت مداوم بهبود و خدمت عملیات خدمت، انتقال

 براساس میانگین وزنی انتخاب گردید.

 مرحله فرآیندهای مهمترین به عنوان نمونه    

 مدیریت فرآیند موجود وضعیت ،IT خدمات راهبرد

 کارشناسان و متخصصان نظر از زیرا است،  خدمت سبد

 یک در 4/ 91معادل وزنی دارای اطالعات، فناوری حوزه

 به توجه فرآیند با 12در نهایت . است تایی 7طیف

 به عنوان اجتماعی تامین سازمان در متخصصین نظرات

 کار و کسب فرآیند سازی مدل در فرآیندها مهمترین

فرآیند شامل: وضعیت موجود  12این . شدند شناخته

،  وضعیت مطلوب فرآیند "مدیریت سبد خدمت"فرآیند 

مطلوب وضعیت  ،"مدیریت سطح خدمت"

،  "مدیریت تداوم خدمت فناوری اطالعات"فرآیند
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مدیریت امنیت اطالعات "وضعیت مطلوب فرآیند 

مدیریت دانش "، وضعیت مطلوب فرآیند"خدمت

مدیریت رویداد "وضعیت مطلوب فرآیند ،"خدمت

مدیریت واقعه "وضعیت مطلوب فرآیند، "خدمت

مدیریت مسأله "وضعیت مطلوب فرآیند،  "خدمت

مدیریت دسترسی "وضعیت مطلوب فرآیند  ، "خدمت

، "بهبود خدمت"وضعیت مطلوب فرآیند،  "خدمت

 و "پایش و کنترل خدمت"وضعیت مطلوب فرآیند

 "پایش و کنترل خدمت"وضعیت موجود فرآیند 

 و تقارن نظر از تحقیق این هایداده همچنین .باشدمی

 چولگی آمار زیرا. برخوردارند مطلوبی وضعیت از تجمع

. است شده صفر یا و منفی مذکور هایشاخص تمامی

 کی بنایی زیر متغیرهای به بردن پی منظور به ادامه در

 تحلیل روش از هاداده از ایمجموعه تلخیص یا پدیده

 بین همبستگی آن از هدف که .شد استفاده عاملی

 معادالت و عاملی تحلیل درنتیجه . متغیرهاست

  ،فرآیند 12 اینبین  همبستگی تحلیل جهت ساختاری

 . آیدمی بدست AMOS  افزار نرم کمک به

که در  AMOS  در شده ترسیم مدل بر اساس    

مهمترین فرآیندهای  ،نشان داده شده است 2شکل 

ه ب وکارکسب فرآیندهای سازیمدل کارگیریدر به مؤثر

صورت تعداد محدودی عامل و روابط بین آنها به صورت 

 ر تعریف شده است.متغیرهای پنهان و آشکا

 

 

 

 

  AMOS مدل ترسیم شده در (:  2-)شکل           

  تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش برای مدل مذکور 

  به طور مختصر آورده شده است: 1در جدول

 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش(: 1-)جدول

عوامل مدل 
سازی 
 کار وفرآیندکسب

 (Latentمتغیر مکنون )

نماد متغیر 
 مکنون

بارهای 
عاملی 
 در مدل  تأییدی

وضعیت مطلوب 
 مدیریت"فرآیند

 "مسئله خدمت
< --- > 

های فرآیند
مرحله عملیات 

در   ITخدمات 
 BIارتقای 

IT.Oper

ation 
7۶۰/۰ 

وضعیت مطلوب 
بهبود "فرآیند

 "خدمت
< --- > 

های فرآیند
مرحله بهبود 
مداوم خدمات 

IT  در ارتقای
BI 

IT.Impr

ovement 
91۴/۰ 

وضعیت مطلوب 
 پایش و"فرآیند

 "کنترل خدمت
< --- > 

های فرآیند
مرحله بهبود 
مداوم خدمات 

IT  در ارتقای
BI 

IT.Impr

ovement 
9۰۰/۰ 

وضعیت مطلوب 
 مدیریت"فرآیند

دسترسی 
 "خدمت

< --- > 

های فرآیند
مرحله عملیات 

در  ITخدمات 
 BIارتقای 

IT.Oper

ation 
۸۵7/۰ 

 ساختاری معادالت سازیمدل در که طورهمان

 فرآیندهای سازیمدل کارگیریبه متغیرهای
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 بارهای اساس بر شود،می مشاهده (BPM)وکارکسب

 متغیرهای بین همبستگی شده، برازش مدل عاملی

 بارهای زیرا دهد،می نشان را مطلوبی وضعیت پژوهش

 خدمت و فرآیند بهبود مطلوب وضعیت بین عاملی

 ارتقای در IT خدمات مستمر بهبود مرحله هایفرآیند

BI  مطلوب وضعیت بین عاملی بارهای ؛914/0برابر با 

 هبودب مرحله هایفرآیند خدمت و کنترل و فرآیند پایش

 900/0با  برابر BI ارتقای در IT خدمات مستمر

 بین عاملی بارهای دیگر، طرفی از. است شده محاسبه

 خدمت و دسترسی فرآیند مدیریت مطلوب وضعیت

 BI ارتقای در IT خدمات عملیات مرحله هایفرآیند

 بین عاملی بارهای و شده محاسبه 875/0با  برابر

 خدمت و مسئله فرآیند مدیریت مطلوب وضعیت

 BI ارتقای در IT خدمات عملیات مرحله هایفرآیند

 به مختصر نگاهی با. است شده محاسبه 760/0با  برابر

 پژوهش متغیرهای تأییدی عاملی تحلیل جدول

 باالی مقادیر به توانمی ،AMOS افزار نرم از مستخرج

 تحلیل برای ادامه در. برد پی متغیرها عاملی بارهای

 ادهاستف همبستگی آزمون از متغیرها بین همبستگی

 همبستگی بین 2جدول اساس، براین که شودمی

  مدل مسیر تحلیل در موجود متغیرهای هایشاخص

 فرآیندهای سازیمدل کارگیریبه بررسی جهت

 است: شده ارائه وکارکسب

 لمد بین متغیرهای موجود در همبستگی(: 2-)جدول

همبستگی 

بین متغیرهای 

موجود در 

تحلیل مسیر 

 مدل

های فرآیند"

مرحله طراحی 

 ITخدمات 

در ارتقای 
BI" 

های فرآیند"

مرحله 

عملیات 

 ITخدمات 

 در ارتقای 

BI" 

های فرآیند"

مرحله بهبود 

مداوم خدمات 

IT  در ارتقای
BI" 

های فرآیند

مرحله طراحی 

 ITخدمات 

 BIارتقای 

1 - - 

های فرآیند

مرحله 

عملیات 

 ITخدمات 

 BIارتقای 

595/0 1 - 

های فرآیند

مرحله بهبود 

مداوم خدمات 

IT  ارتقای
BI 

525/0 933/0 1 

 ازیسمدل هایمؤلفه بین قوی بسیار ارتباط به توجه با

 تجاریهوش ارتقای در BPM)) وکارکسب فرآیندهای

 و خبرگان لذا تهران، اجتماعی تأمین سازمان در

 اجتماعی تأمین سازمان در شاغل  IT کارشناسان

 و عملکردی وضعیت اساس بر که دارند نیاز تهران،

 فرآیندهای سازیعملی فرآیندهای موثر مدل

 توجه ، تجاریهوش ارتقای در(  BPM)وکارکسب

 .نمایند استراتژیکی

ز طرفی دیگر، یکی از اهداف اصلی در استفاده از ا

سازی معادالت ساختاری، شناخت میزان همخوانی مدل

های تجربی با مدل مفهومی و نظری است. برای بین داده

های تجربی و مدل شناخت میزان همخوانی داده

به کمک نرم ش های نیکویی برازمفهومی از شاخص

های ، شاخص3جدول .گردداستفاده میAMOS افزار

 دهد:برازش مطلق را نشان می

  



 

 در سازمان تامین اجتماعی تهران( BIتجاری )ارتقای هوش جهت ITILقالب چارچوب ( درBPMوکار)سازی فرآیندهای کسبمدلبررسی عوامل موثر 

 1397سال ، 2شماره پیاپی  ،شماره دوم اول، شده، سال توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه کاظمی،. م باروج،. ش

 

 
 

 

22 
 

 پژوهش متغیرهای تأییدی عاملی تحلیل(: 3-جدول)

Model 
ریشه میانگین مجذور 

 11(RMR)ماندهاپس

شاخص 

برازندگی 
12(GFI) 

های شاخص

 برازش مطلق
0 1 

تر به صفر برای مدل مورد آزمون نزدیک RMRهرچه 

باشد، مدل برازش بهتری دارد، که مقدار این شاخص 

 شاخص برازندگی وبرابر صفر است.  این مدلبرای 

(GFI) برابر یک شده رسم شده در پژوهش برای مدل ،

 یاز طرف .تناسب است یمدل مذکور دارا نیبنابرا است.

-یا نشان مر یقیبرازش تطب یهاشاخص 4جدول گر،ید

 سهیدر مقامدل مذکور  نکهیا یدرآن، به بررس دهد که

 یامجموعه نییممکن، از لحاظ تب یهامدل ریبا سا

 کندیمشاهده شده تا چه حد خوب عمل م یهاازداده

 :دپردازیم

 های برازش تطبیقی مدل پژوهش(: شاخص-4جدول)

Model 

شاخص 

شده نُرم

برازندگی 
13(NFI) 

شاخص 

برازندگی 

فزاینده 
14(IFI) 

شاخص 

برازندگی 

تطبیقی 

(CFI)15 

تطبیقی  برازش

 مدل پژوهش
1 1 1 

این برای  NFIگردد، مقادیر همانگونه که مشاهده می

و نشانه برازندگی مدل است. از طرفی 9/0بزرگتر از مدل 

برابر یک  ( نیز،IFIدیگر، شاخص برازندگی فزاینده )

مذکور دارای تناسب است. از طرفی  شده است و مدل

بر مبنای  (CFI) دیگر، شاخص برازندگی تطبیقی

همبستگی بین متغیرهای موجود در مدل محاسبه 

گردد، هر چه ضرایب همبستگی بین متغیرهای می

موجود در مدل، باال باشد میزان این شاخص نیز باال 

خواهد بود. که مقدار این شاخص برای مدل پژوهش، 

یک شده است و همبستگی بین متغیرهای موجود برابر 

 در مدل مذکور دارای معناداری بسیار باالیی است.

 های آتیگیری و پژوهشنتیجه –5

 با توجه به بررسی وضعیتاز مهمترین نتایج مقاله 

 فرآیندهای سازیمدل فرآیندهای موثر در عملکردی

 خدمت، طراحی خدمت، راهبرد به مربوط وکارکسب

 مستمر بهبود خدمت، عملیات خدمت، انتقال

 تجربه و نظرات براساسمتغیرکلیدی  IT، 12خدمت

 فناوری حوزه ارشد کارشناسان و مدیران ایحرفه

 درمؤثر فرآیندهای به عنوان  ارتباطات و اطالعات

استخراج شدند. با تحلیل  تامین اجتماعی تهران سازمان

توان در راستای بهبود و تمرکز بر این فرآِیندها می

سزایی داشت. و این خود در سازمان نقش بهعملکرد 

 موجب ارتقای هوش تجاری خواهد شد.

متغیر، با  12این حلیل عاملی تأییدی با توجه به ت

توان به مقادیر باالی ، میAMOSاز نرم افزار  استفاده

بر اساس بارهای عاملی  بارهای عاملی متغیرها پی برد.

 پژوهششده، همبستگی بین متغیرهای  مدل برازش

بایست . و میدهدوضعیت مطلوبی را نشان می

فرآیندهای با میزان همبستگی بیشتر را به عنوان 

فرآیندهای کلیدی و منسجم در جهت ارتقای 

 تجاری در نظر گرفت. هوش

 به نوآور بودن نتایج حاصل از این مقاله با توجه    

سیستم مدیریت فرآیند  تواند به به کارگیرانآن می

تجاری  در سازمان وکار  درجهت ارتقای هوشکسب

. زیرا سازمان تامین تامین اجتماعی یاری رساند

اجتماعی با در اختیار داشتن شبکه وسیعی از واحدهای 

اجرایی، با شعار نهضت فناوری اطالعات و با هدف 
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 ، توسعه خدمات غیر«تامین اجتماعی الکترونیک»تحقق

تا  است های خود قرار دادهرا در اولویت برنامهحضوری 

ی هامیزان رضایتمندی ذینفعان را افزایش داده و هزینه

مستقیم و غیر مستقیم ارائه خدمات خود را تا حد امکان 

 پژوهش شنهادیپ نیتر یدیو کل نیمهمتر .کاهش دهد

 یریکارگبه یعملکرد تیاست که به وضع نیحاضر ا

وکار مربوط به راهبرد کسب یندهایفرآ یسازمدل

خدمت،  اتیخدمت، انتقال خدمت، عمل یخدمت، طراح

 یراهبرد ماتیبهبود مستمر خدمت، جهت تصم

. با توجه به مطالب مذکور، میینما یاژهیسازمان توجه و

 نیا توانیرا م یبعد یهاپژوهش یبراپیشنهاد ما 

 نمود: انیب نیچن

و  (AI)16 های هوش مصنوعیاستفاده از تکنیک  

ویژه شبکه عصبی مصنوعی ، به(17GAالگوریتم ژنتیک)

منظور افزایش غنای محتوایی سیستم مذکور برای به

( BPMوکار )سازی فرآیندهای کسبکارگیری مدلبه

در سازمان تأمین اجتماعی  تجاریدر ارتقای هوش

 .  تهران

گیری چندمعیاره های تصمیماستفاده از تکنیک  

(18MCDMفازی، به منظور رتبه بندی شبکه ) ای

وکار سازی فرآیندهای کسبمدل درروابط بین مدل، 

(BPMدر ارتقای هوش ) در سازمان تأمین تجاری

 .اجتماعی تهران
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