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

داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ

درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه

ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اداره ی ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﮑﻦ وﺑﺎرﮔﺬاری در
ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ی داﻧﺸﺠﻮ

 ...ﭘﺮ دازش

ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اداره ی ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ،اﺳﮑﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاری در
ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

اداره ﭘﺬﯾﺮش
دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ

ﺛﺒﺖ ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

ﻗﺮاردادن در ﭘﺎﮐﺖ ،درج آدرس ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺎﻣﻮر ﭘﺴﺖ و اﺧﺬ ﮐﺪ رهﮕﯿﺮی

 ،درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاهﯽ اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ،اﺳﮑﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاری در
ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ

اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه هﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش 633و ﻣ ﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﻮا هﯽ هﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وی

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﺗﺮم در
ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
ﭘﺳﺭ
ارﺳﺎل اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی

ﺟﻨﺴﯿﺖ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ی
ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺒﺪا

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا

ﺧﻳﺭ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا

ﺑﻠﻪ

آﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد؟

اﻧﻀﻤﺎم ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ی
داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ و اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﻬﯿﻪ ی ﭘﺮﯾﻨﺖ از ﮐﺎرت آزﻣﻮن و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی

ﺩﺧﺗﺭ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﯾﻞ هﺎی
درﯾﺎ ﻓﺘﯽ از وزار ت ﻋﻠﻮم

درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص
ﺣﮑﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص

اﺳﮑﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺣﮑﻢ داﺧﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﺗﺮم در ﮔﻠﺴﺘﺎن
داﻧﺸﺠﻮ
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب
داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ واﺣﺪ هﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ی
داﻧﺸﺠﻮ

اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش هﺎی ﻻزم در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ

اداره آﻣﻮزش آزاد و ﻣﺠﺎزی

ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺠﺎد ﺳﺮﺗﺮم اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻪﭘﺮداز

ﭼﮏ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ی داﻧﺸﺠﻮ

