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 ﻣﺒﺪا

داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
اداره ﭘﺬﯾﺮش
دﯾﺒﺮﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﯿﻬﻤﺎن داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در
ﭘﺮدازش ﻣﻬﻤﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺻﺪور ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬر

ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ در
ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره1084

درﯾﺎ ﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎ ن از ﮔﺮوه
آﻣﻮزش هﺎی آزا د و ﻣﺠﺎزی و اﯾﺠﺎ د
ﺳﺮ ﺗﺮم ﺷﻬﺮ هﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮ ن
ﺷﻬﺮﯾﻪ از ﮔﺰارش1234

ﻣﻨﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺮم آﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی آن

درج ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ و

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ
وﺿﻌﯿﺖ در ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آن

اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ هﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ و

ﺻﺪور ﮔﻮاهﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮔﺰارشﮔﯿﺮی از اﺳﺎﻣﯽ
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ و ﻧﻮع ﺛﺒﺖﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دروس

درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ

