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

داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ ﭘﺮدﯾﺲ
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮزش آزاد و ﻣﺠﺎزی

اداره ﭘﺬﯾﺮش
دﯾﺒﺮﺧﺎﻧﻪ

اداره ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ی ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺻﺎدره

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﻪ هﺎی وارده

اﻣﻀﺎء و ﭘﺎراف ﻓﺮم

ﺑﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ در ﺷﻮرای

) اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه (
ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮدﯾﺲ ﯾﺎ

1
2

ﺧﻳﺭ

3

ﺑﻠﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
آن

آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮ

ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﻣﻬﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻝ

ﺧﻳﺭ
ﺑﻠﻪ

ﻪ ﺗﻮﺳ ﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه

ﺳﺠﺎد
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه

4

ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره1084

اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش هﺎی ﻻزم در ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی از اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﯿﻬﻤﺎن

داﻧﺸﺠﻮ

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
آﻣﻮزشهﺎی آزاد و ﻣﺠﺎزی

ﻗﺮاردادن ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﮐﺖ ،درج آدرس و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر
ﭘﺴﺖ

ﺷﻬﺮﯾﻪ

درج ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﯽ

ﻓﻌﺎ ل ﻧﻤﻮ د ن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎ ب
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﺣﺴﺎ ب و ارﺳﺎ ل رﯾﺰ ﻧﻤﺮا ت )ﮔﺰارش
12230

داﻧﺸﺠﻮ

ﮔﺰارش 248و10870

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ

ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺗﺴﻮﯾﻪ

وﺑﺎرﮔﺬاری در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

داﻧﺸﮕﺎه

از او
ﮔﺰارش 12250و ﮔﺰارش
12260
ﮔﺰارش522

ﻣﯿﻬﻤﺎن

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﮔﺰارش 100و ﺗﺎﯾﭗ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎ ل ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ

درج ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺠﺎزی

ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯿﻬﻤﺎن

ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ

