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

ﻣﺪارک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرک ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿ ﻔﻪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاﺟﯽ ﯾﺎ اﻧﺼﺮا ﻓﯽ
روزاﻧﻪ ﻗﺒﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﻬﺪا ت آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎ ن ﺧﻮ د را اﯾ ﻔﺎ ﻧﻤﻮده و
ﺳﭙﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪارک ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﭼﮏ ﮐﺮدن ﮔﺰارش ٨۴

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﺻﺪور ﻣﺪرک

اﺻﻼح درﺧﻮاﺳﺖ

وارﯾﺰ و ﺗﺎﯾﯿﺪ هﺰﯾﻨﻪ ی

داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاﺟﯽ  /اﻧﺼﺮاﻓﯽ

) ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ(

ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ و اراﺋﻪ ی ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺧﻳﺭ
اداره ی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ روزاﻧﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮ و
ﺛﺒﺖ در ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص

ارﺳﺎل ﻓﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ درﺑﺎﻓﺖ ﻣﺪرک
ﺑﻠﻪ

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺪارک
ﻣ ﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وی ﺑﺎز ﮔﺮ داﻧﺪه ﺷﻮ د

ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﯾﻨﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
اداره ی ﭘﺬﯾﺮش

ﺛﺒﺖ ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی در ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ داﺷﻨﺠﻮ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﺴﺖ و اﺧﺬ ﮐﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺨﻮان و درﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه

ﺗﻬﯿﻪ ی ﭘﺮﯾﻨﺖ از آدرس وﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮت اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ

