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

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﮔﺮوه آﻣﻮزش هﺎی آزاد و ﻣﺠﺎزی
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش آزاد و ﻣﺠﺎزی

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا

داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

دﯾﺒﺮﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺘﺎد ﺷﺎهﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻬﻤﺎن داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در

ﺻﺪور ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬر

درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺷﺎهﺪ و

ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ در
ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ و
اﺳﮑﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻋﮑﺲ داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره1084

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی از اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

ﻣﻨﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺮم آﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮ
اﺳﮑﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎرﮔﺬاری در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا

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

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی آن

درج ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ و
درﺧﻮاﺳﺖ رﯾﺰ ﻧﻤﺮات و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ
وﺿﻌﯿﺖ در ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آن و ﺛﺒﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن

ارﺳﺎل ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﯾﻪ

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﺷﺎهﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آن

اﯾﺠﺎدﺷﺪه

ﺻﺪور ﮔﻮاهﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﮑﻦ و

ارﺳﺎل ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه

ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

آﻣﻮزشهﺎی آزاد و ﻣﺠﺎزی

داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺣﺬف ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ

ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزشهﺎی آزاد و
ﻣﺠﺎزی

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و اﺧﺬ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

