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 عملکرد الگو

 

 اعمال ساختارهاي تركيبي در محاسبه : الگو اسم 

 تعيين ساختار روزهای محاسبه: مرحله اجرا 

 : شرح الگو

 .گردد می اعمال  سيستم  در ، ساختار   ترکيب صفحه در   شده   تعریف ساختارهای ترکيب  ، قانون توسط این الگوی

 دو  به هم چسبيدن  از  این ساختارترکيبی  گردد.   تعریف  جدید از نوع ترکيبی  ساختاریک    ،   ساختار   صفحه  در   باید   ابتدا 

  ،  ساختار ترکيب دکمه  فشردن با  صفحه  باالی منوی در ، ساختار درصفحه برای این کار. می آید وجود به اوليه ساختار

می توان ساختار باز شده  ردد که تصویر آن در زیر آمده است.در صفحه  گ  می  باز  با نام ترکيب ساختار  جدیدی  صفحه

 ترکيبی موردنظر را تعریف کرد. 

تعریف ساختارهای چندشيفته در ، یا  جایگزینی و جابجایی بهجا  برای مواردی مانند  ساختارها ترکيباز فرآیند  نکته :

ومراک ها  شودبيمارستان  می  استفاده  پزشکی  علوم  ترکیبی  از   استفاده امکان  که    ز  برنامه   صفحه  در  ساختارهای 

 ساختار  دو  با  متفاوت  سازمانی  واحد  2  در  تواند   می  روز  یک  در  فرد  یک  و  آید  می  وجود  به   نیز (  شیفت چینی)زمانبندی

 . گردد اعمال  وی برای  جدید  ساختارترکیبی یک  قالب در ساختار  هردو نهایتا مجموع و  نماید  فعالیت موظفی متفاوت
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  : مثال

  شيفتی   ساختار  وبا  ،   (ICU) خود  به  مربوط  سازمانی  واحد  در  صبح   07/06/1400  تاریخ   در  113120  پرسنلی 

M(صبح  ) (13:45  تا  07:00   موظف  ساعت)  به  کمکی  نيروی  عنوان  بهدرنوبت عصر  سپس . مشغول به کار است 

در    ماه  پایان در فرد  این   برای.پيوندد  می  ( (عصر)  E  ساختار و  19:30  تا  13:00  موظف  شيفت با  )عمل  اتاق   واحد 

 نه ) شود  لحاظ  وی  موظفی  ساعت   عنوان   به  ها  شيفت  این  هردو  شيفت چينی باید به گونه ای باشد که  ، زمانبندی  برنامه

 : (مازادحضور

  07:00 ساعت  از  موظفی دارای  که(  ME)عصر-صبحجدید     ساختارترکيبی یک  درسيستم  مورد  این اعمال برای 

  خود  موردنظر  ساختار  ترکيب  ایجاد  دکمه  بازدن  نيز  ساختارها  ترکيب  صفحه ودر  ،شود  می  تعریف  باشد  19:30  تا

 . کنيم  می ایجاد را

  کنيم میاعمال ساختارهای ترکيبی در محاسبه ایجاد  الگوی روی از جدیدی قانون ، قانون  تعریف صفحه  در پسس

 . گردد محاسبه صحيح وی موظفی و گردد اعمال  فردمذکور برای  تاریخ  برای  شده  تعریف  ساختار  ترکيب تا

 نظرگرفته  در  ترکيبی  ساختار  همان  را  فرد  روز  آن  ساختار  ،  پرسنلی نام برده را مشاهده نمایيد    روزانه  نتایج  اگر

 . است  شده  لحاظ E ساختار وهم  M ساختار هم  وی روز همان برای زمانبندی صفحه  در که صورتی  در است،
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 پارامتر 

 پارامتریک نمی باشد. این قانون  

 

 شروط 

 خير   ؟   آیا این قانون شرط ميپذیرد

 

 حل مسئله 

بازه مختلف از روز دارای موظفی  یک روز بتواند بيشتر از یک موظفی داشته باشد ودر واقع در دو  یک فرد در  

مثال نياز است برای برخی افراد به طور متوالی  ساختار  .   ترکيبی باشد )بدون اینکه مازادحضور اضافه دریافت کند( 

 . شب صبح  اعمال شود

 

 شرط گذاری پيشرفته 

 . این قانون شرط پذیر نميباشد

 


