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

داﻧﺸﺠﻮ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ

و اﻧﺘﻘﻼت

اﺧﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺳﺠﺎد
داﻧﺸﮕﺎه هﺎی ﻣﺒﺪا از ١
ﺧﺮداد ﺗﺎ  ١۵ﺗﯿﺮ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻧﻈﯿﺮ رﯾﺰ ﻧﻤﺮا ت ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﻮا ت ،اﺧﺮاﺟﯽ ،ﻣﺸﺮوﻃﯽ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻨﻮا ن رﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮه

ﺧﻳﺭ

ﺑﻠﻪ
ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ
ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ

ﺑﻠﻪ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ و اﻃﻼﻋﺎت در
اﮐﺴﻞ

درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻬﻤﺎن و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

ﺧﻳﺭ

ﺷﻮد ؟

اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠ ﻔﻨﯽ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺳﺠﺎد
ﺧﻳﺭ

آﯾﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻠﻪ

ﻣﺧﺎﻟﻔﺕ

ﭘﺎﯾﺎن

ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا

ﻣﺒﺪا
ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ

ﺩﺧﺗﺭ

ﺟﻨﺴﯿﺖ

داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺳﺭ

ﮔﻠﺴﺘﺎن

داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﯾﻞ هﺎی درﯾﺎ ﻓﺘﯽ
از وزار ت ﻋﻠﻮم

داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش 633و ﻣ ﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻮا هﯽ هﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
وی

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

