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

داﻧﺸﺠﻮ

داﻧﺸﮑﺪه  /ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ  /ﮔﺮوه

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﮏ درس و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﺑﺨﺶ /ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮم ﺑﻪ وی

.ﻟﺰوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻮﺳ ﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ ن ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮏ درس ﮐﻪ ﺳ ﻘﻒ واﺣﺪ در ﻣ ﻘﺎﻇﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن

ﺑﻠﻪ

ﺧﻳﺭ

آﯾﺎ ﺑﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎ ﻓﺮم ﺗﮏ درس و ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺗﺭﻣﻳﻡ

ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ در ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﺧﺬ ﺷﻤﺎره
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﮏ درس و
درﺳﺘﯽ وﺿﻊ و ﻧﻮع ﺗﺮم و ﻧﻮع ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮ

در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏ درس و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
داﻧﺸﺠﻮ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﻊ ﺛﺒﺖ
داﻧﺸﺠﻮ

اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﮏ درس

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﮏ درس

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد
در ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﺧﺬ

