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 عملکرد الگو

 

   سال  آخر   تا  سهميه  اعطاي الگو:  اسم

 نتایج محاسبات نهایی دوره  مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

 .  ميکند  از روز جاري تا آخر سال محاسبه را توسط اين الگو قانون ، مقدار سهميه كاردكس پرسنل

الگو  نكته از  تنهايي سهميه اي اعطا نميکند و براي اعطا كردن سهميه بايد   "اعطاي سهميه كاردكس در روز": اين قانون به 

 استفاده شود

 يشود رد مقدار سهميه از روز جاري تا روزي كه فرد خاتمه كار خورده است محاسبه مدر صورتي كه فردي تاريخ خاتمه كار بخو:  نكته

 

   مثال: 

كه قرار    يا  هيسهم1400تا آخر سال    مانده يروز باق  178  يبه ازا  ستمي س  خواهنديم  ي ول  باشد يم  1400/ 01/06امروز    نکهيبا ا  ي در سازمان 

كه   يا  هيافراد بتوانند سهم  خواهنديم  قتي)درحق  اعطا كنند   كاردكس  ند و به عنوان سهميهعلق بگيرد را به دست آوراست به پرسنل ت

 . (ندرا اكنون استفاده كن رديگ ي به آنها تعلق م ندهيقراراست در آ

 

 



 

 

سال   آخر تا سهميه اعطاي  

 

 پارامتر 
 

   را وراد كنيد. سهميه از روز جاري تا آخر سال در آن محاسبه شودكدي كه ميخواهيد :   كد ايجاد شونده 

بايد به دقيقه وارد شود مثال    . دييهر روز به پرسنل اعطا گردد را وارد نما  يبه ازا  د يخواهيكه م  يا  مهيمقدار سه :    (قهي)دق  هيمقدار سهم

 دقيقه 36

 شروط 

ط میپذیرد   خیر    ؟  آیا این قانون شر

 

 مسئله حل  

كه قرار    يا  هيسهم1400تا آخر سال    مانده يروز باق  178  يبه ازا  ستمي س  خواهنديم  ي ول  باشد يم  1400/ 01/06امروز    نکهيبا ا  ي در سازمان 

كه   يا  هيافراد بتوانند سهم  خواهنديم  قتي)درحق  اعطا كنند   كاردكس  ند و به عنوان سهميهعلق بگيرد را به دست آوراست به پرسنل ت

 . (ندرا اكنون استفاده كن رديگ ي به آنها تعلق م ندهيقراراست در آ

 

 

 شرط گذاری پیشرفته                                             

ط پذیرنیم باشد    این الگو شر

 


