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 عملکرد الگو 

 تغيير در بازه موظفي ساختار  الگو: اسم

 زوج کردن کارتها  مرحله اجرا :

 شرح الگو: 

اضافه مي گردد، به اين به آن    توسط اين الگوي قانون، به ميزان مشخصي از  موظفي فرد كسر يا  

 يا عقب ميكشد يا انتهاي موظفي را جلو يا عقب ميكشد. صورت كه شروع موظفي را جلو 

يكي از كاربردهاي اين الگوي قانون براي ماه رمضان يا ايام كرونا  ميباشد كه موظفي پرسنل   :نكته 

 كسر ميگردد. 

اگر میخواهید تلورانس بر روی موظفی های تغییر یافته در این قانون نیز اعمال شود باید  :نکته 

" بگذارید. همچنین تلورانس تعریفی نیز باید به اعمال تلورانسانون را بعد از قانون "اولویت این ق

 صورت شناور باشد . 
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کاربر ارشد   می توانید از طریق صفحه قانون توصیفی دسترسی ایجاد یا اصالح این قانون را به   :نکته 

 مشتری نیز بدهید. 

 

   مثال:

  ی زودتر از سازمان خارج شوند و به جا   تونندیساعت م  کیافراد در بازه رمضان     یک مشتریدر   .1

میتوانند    ساختار ها را    هی کل  یقانون  ساعت کار   نیتا ساختار را عوض کنند با ا  4000بچه ها    نکهیا

 . دهندکاهش 

مرداد خاتمه شیفت های    21مرداد تا    1مشتری میخواهد از تاریخ    ,به دلیل اینکه شیوع کرونا   .2

 ساعت کاهش دهد  2خود را تا 

 میشود.در شب های قدر افراد گروه روزکار موظفیشان یک ساعت دیر تر شروع  .3

 

 پارامتر 

کدام بخش از   در  میکن  یپارامتر مشخص م نیتوسط ا   :یموظف ینحوه اعمال بر رو  .1

 .ردیصورت پذ  رییتغ ،یموظف

 تغییر ایجاد گردد. فرد  ی موظف در دیخواهیکه م یمقدار : )دقيقه(مقدار  .2

بازه هاي تاريخي كه ميخواهيد قانون شما اعمال گردد را در اين   : (s,e_s1,e1بازه تاريخي)  .3

پارامتر وارد نماييد . به اين صورت : تاريخ شروع, تاريخ پايان. بازه هاي تاريخي هاي جديد  

با _جدا ميشوند.نكته اي كه وجود دارد تاريخ ها را داخل تك كوتيشن نبايد بنويسيد .  

باید اعمال    1401/ 20/3تا  5/3/1401و همچنین از  1400/ 21/2تا  1/2/1400قانون از  نمونه : 

 گردد. 

1400/02/01,1400/02/21_1401/03/05,1401/03/20 
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کسر  ایشما اضافه  ی به موظف دی مشخص کن  دیتوانیپارامتر م نیدر ا: یموظف ریی تغ تی وضع .4

 شود .

ميخواهيد اين قانون تنها براي يكسري ساختارها اعمال  در صورتي كه :  ساختارهاي وجودي .5

شود ميتوانيد كدهاي ساختار ها را در اين قسمت وارد كنيد . اگر خالي يا انتخاب نشده 

 باشد براي همه ساختار ها اعمال ميشود 

 

 شروط 

 بله  ؟  آیا این قانون شرط میپذیرد

 ندارد  شابلون این مرحله:

 حل مسئله 

  یزودتر از سازمان خارج شوند و به جا   تونندی ساعت م  کیافراد در بازه رمضان     مشترییک  در   .1

ها    نکهیا ا  4000بچه  با  کنند  عوض  را  ساختار  کار   نیتا  را   هیکل  یقانون  ساعت  ها    ساختار 

 . دهندکاهش  میتوانند 

 

 
 

مرداد خاتمه شیفت های    21مرداد تا    1مشتری میخواهد از تاریخ    ,به دلیل اینکه شیوع کرونا   .2

 ساعت کاهش دهد  2خود را تا 
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 روزکار موظفیشان یک ساعت دیر تر شروع میشود ساختار های در شب های قدر  .3

 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته

 جدول اصلی این مرحله : 

 
 

 ندارد اسم مستعار این جدول در این قانون : 

نیز استفاده کنید ولی تنها کدهای زیر با   4: در این مرحله شما میتونایند از شابلون نکته 
 در این مرحله قابل شناسایی میباشند : 4شابلون 

 و تعطیل رسمی ایام هفته  •
 کد گروه های هر فرد   •
 کد ساختارهای روز   •

 


