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
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا

داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ

دﯾﺒﺮﺧﺎﻧﻪ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه

اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش و اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻤﺎره
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ

ﮔﻠﺴﺘﺎن
اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش هﺎی ﻻزم در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﻠﺴﺘﺎن
اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﺛﺒﺖ
وﺿﻌﯿﺖ در ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ وﺑﺮرﺳﯽ
آن و اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازشهﺎی ﻻزم در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺻﺪور ﮔﻮاهﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﮑﻦ و

ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

