راهنمای استفاده از نقشههای فرایندی
 )1انواع شروع فرایند
عالمت

 )2انواع پایان فرایند
عالمت

 )3انواع فعالیتها و زیرفرایندها
عالمت

 )4شرط و اقدامات موازی
عالمت

نام عالمت

شرح عالمت

انحصاری
جامع
موازی
رویداد محور

با انجام فعالیت قبل از شرط ،امکان ادامه وجود دارد و یکی از فعالیتها پس از شرط انجام میشود.
امکان انجام یک یا چند فعالیت در قبل یا بعد از شرط وجود دارد.
تنها در صورت انجام تمام فعالیتهای قبل از شرط ،امکان ادامه وجود دارد و تمام فعالیتهای پس از شرط به صورت همزمان ادامه مییابند.
با انجام فعالیت قبل از شرط ،امکان ادامه وجود دارد و یکی از فعالیتها پس از شرط انجام میشود.

 )5میانی
عالمت

نام عالمت
میانی ساده
میانی زماندار
میانی با خطا
میانی دریافت پیام
میانی ارسال پیام
میانی با سیگنال

شرح عالمت
از این عالمت برای نشان دادن تغییر وضعیت در فرایند استفاده میشود.
تأخیر در تاریخ ،زمان یا چرخه خاصی
نشان دادن اینکه هرگاه در اجرای وظیفه کاری با خطا روبرو شویم میبایست اقدام اصالحی صورت گیرد.
دریافت پیام در بین فرایند
ارسال پیام در بین فرایند
ارسال  /دریافت پیام در بین فرایند به همه مخاطبان

ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
اداره ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺪﯾﺮ اداره ﭘﺬﯾﺮش

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ

داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﺮﯾﻨﺖ از ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و اﺳﺎﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

اﺷﺘﺒﺎه داﻧﺸﺠﻮ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
اداره ﭘﺬﯾﺮش
دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ
اﻋﻼم ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﯾﺖ دوم در ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻳﺭ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮ ن ﺗﻌﺪا د ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻌﺪ از ه ﻔﺘﻪ
ﺳﻮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎ ن ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺗﺮم اول را ﻧﺨﻮا هﺪ
داﺷﺖ

آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﺮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺧﻳﺭ

آﯾﺎ ﻧﺎم ﻓﺮد در ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻠﻪ

ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ

اﻧﺠﺎم هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ اداره ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ

داﻧﺸﺠﻮ

ﺧﻳﺭ

اﻧﺠﺎم ﭘﯿﮕﯿﺮی هﺎی ﻻزم
آﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻌﺪ از هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

داﻧﻨﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺮم ﺟﺎری ﻣﺮﺧﺼﯽ ر د ﮐﺘﺪ ﯾﺎ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا واﺣﺪ هﺎی درﺳﯽ ﻣﻮر د ﻧﻈﺮ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ

ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺗﺮم ﺟﺎری

ﺑﻠﻪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اداره ﭘﺬﯾﺮش

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺮ ﺗﺮم وﺟﻮد دارد؟

اﯾﺠﺎ د ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ وﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت وی و اﺧﺬ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

دی ﻣﺎه

ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و

ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻔﺮادی داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر

ﺧﻳﺭ

ﺑﻠﻪ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اداره ﭘﺬﯾﺮش

درﯾﺎﻓﺖ رو ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪارک داﻧﺸﺠﻮ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪارک

ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪارک از داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺒﺪا و ارﺳﺎل ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪارک ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪارک از داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻘﺼﺪ

ﭘﺮوﻧﺪه

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺛﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک در ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ

آﯾﺎ ﻣﺪارک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ و ارﺳﺎل ﺑﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻠﻪ

ﺧﻳﺭ

ﻣﺩﺭک ﺗﻌﻳﻳﻥ
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﻭﻅﻳﻔﻪ

ﻣﺩﺍﺭک ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﻭ
ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭ

داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺴﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و

ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم
وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﺴﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﺸﺠﻮ

ﻗﺮار دادن در زوﻧﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

درﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ در ﮔﻠﺴﺘﺎن
داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ

ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ

