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
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

اداره ﭘﺬﯾﺮش

اداره داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

رﺋﯿﺲ اداره داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺻﺎدره

داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘ ﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪرک ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪو ن
ذﮐﺮ ﺑﺪ هﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﯿﺎز دار د

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ از وزارت ﻋﻠﻮم

ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری  ،اﺳﮑﻦ و ﺑﺎر ﮔﺬاری در
ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮرس

ﮔﺰارش4273

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺻﺪور ﮔﻮاهﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ و

ﮔﺰارش100

ﺻﺪور رﯾﺰ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺎﯾﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاهﯿﻨﺎﻣﻪ و اﻣﻀﺎی رﯾﺰﻧﻤﺮات

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮح ﺑﺪهﯽ و ﺗﻌﻬﺪ داﻧﺸﺠﻮ

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﺷﻮ د

در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﺴﺖ و اﺧﺬ ﮐﺪ

ﺛﺒﺖ ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﺻﺪور ﻣﺪرک ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﺪهﯽ

