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 عملکرد الگو

 

 كرس از كد در روزهاي غير استخدام)دوره(الگو:   اسم

 : اجرا  دورهمرحله   نتایج محاسبات نهایی 

ح    الگو: شر

مامی  اين روز ها,  ت ازاي  دست مياورد و به  را به  ندارد  فرد استخدام  ی كه  روزهایی عداد  يك ماه ت در  الگو قانون,  اين  توسط 

) شود  چك مي مه كار هر دو  خات و  چنيدن كد كرس ميكند . )تاري    خ استخدام  را از يك كد يا  شخصی  مقدار م   يك 

 :   مثال

ی   .1 شير ما  م در  را  پرسنل  ماه  موظفی  دارد  که  قانویی  پرسنیل   196یک  حال   . میدهد  تير   15در    xساعت  ماه  ام 

این پرسنل   ماه  موظفی  نباید  وید  و میگ شده  استخدام   196استخدام  فرد  روز هایی که  ازای  به  باید  شود و  ساعت 

باید کرس گردد.  5ندارد  پرسنل  ماه این  موظفی   ساعت از 

س .2 میخواهد  ی  شير ماه م را اول  همون  2.5همیه افراد  نباید به  وسط ماه خاتمه کار خورده  فردی که  روز بدهد حال 

میه استحقاقیش کرس گردد )روزی    2.5 کت استخدام ندارد از سه د و باید روزهایی که در شر علق بگير   32روز بهش ت

 دقیقه(
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 پارامتر

غير : ها كد .1 ميخواهيد مقدار  ی كه  مامی كدهایی از آن ها كرس گرددت  استخدامی 

روز   ی کهمقدار :  مقدار كرس شونده)دقيقه( .2 يك  ظرتون کرس گردد  به ازاي   را وارد کنیدباید از کد مورد ن

 شروط

میپذیرد ط  شر این قانون   بله ؟  آیا 

 : مرحله این   {7}   شابلون 

^{7} exists$CodeNumber$>0^         مرحله یک کد در این  ل وجود   نحوه کنير

 

 مسئلهحل 

ی   .1 شير ما  م در  را  پرسنل  ماه  موظفی  دارد  که  قانویی  پرسنیل    196یک  حال   . میدهد  تير   15در    xساعت  ماه  ام 

ماه این پرسنل   موظفی  وید نباید  و میگ شده  ندارد   196استخدام  استخدام  ازای روز هایی که فرد  به    5ساعت شود و باید 

پرسنل باید کرس گردد.  ماه این   ساعت از موظفی 

 

 

ی   .2 شير ماه  م را اول  سهمیه افراد  همون   2.5میخواهد  به  نباید  وسط ماه خاتمه کار خورده  فردی که  حال  بدهد  روز 

میه استحقاقیش کرس گردد )روزی   2.5 ندارد از سه کت استخدام  د و باید روزهایی که در شر علق بگير  دقیقه(   32روز بهش ت
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پیشرفته  شرط گذاری 

 : مرحله  اصیل این   جدول 

 

 

 : قانون  در این  جدول  عار این  ست  maintblاسم م

 :   Periodmonth@ متغير 

وانید ، محاسبات   ه از آن م ت د ه است. و شما با استفا د ط پذیر قابل استفا ی شر یر وان وق وها  لگ در تمام ا ط ،  وان شر این متغير به عن

ه درحال محاسبه کنید.  وط به شماره ما ون را من  یک قان

ط این متغير  وس ودت جرا ش ون ا واهیم در ما های فروردین این قان دوره بگذاریم. مثال میخ ط بر روی  وانیم شر  میت

دوره ها برابر تاری    خ های یک ماه    
ً

لزاما وند ، و ا ه بعد تعریف م ش ط ما ه تا وس ط یک ما از وس دوره ها  در برخی سازمان ها  وجه :  ت

دوره مهر  
ً

مثال جدیدی  به نام " آیا  1400/ 07/ 20تا   1400/ 06/ 21از   1400نیستند،  ، آپشن  وارد    م در این  ود.  م ش تعریف 

ود ؟" به    ه ش ه برگرداند وان شماره آن ما وع دوره به عن وط به تاری    خ شر ه مرب ون تردد" در صفحه تعریف    Tabما وماسی "تنظیمات ات

مقدار   ود دارد ، که اگر آن را  ه برای   1تنظیمات  وج ی مقدار  قرار دهید)مقدار پیش فرض تعریف شد یر است( یعنی  1این متغير هم

این آپشن  ود .واگر  ه م ش ه برگرداند وان شماره آن ما دوره به عن وع  به تاری    خ شر وط  ه مرب فعال کنید، ما ماه   0این آپشن را  باشد 

ود.  ه م ش ه برگرداند وان شماره ما وط به تاری    خ خاتمه آن دوره به عن  مرب

در تمام سال ها ، مقدار این متغير  ه نکته :  ود.یعنی این متغير در مهرما واهد ب ه  خ ک ، همان مقدار ثابت شماره ما ه مشير در یک ما

دارای مقدار   ود.  7تمام سال ها  واهد ب  خ

ط  مثال :   جانبازی ، فق و گروه  د عض ، مقدار   2برای تمام افرا ه  ه  ومهرما در فروردین ما در سال ،  وان سهمیه ی   15بار  روز به عن

چک م کنید: جانبازی ، به کاردکس جا ورت زیر  وردنظر مقدار متغير را به ص ون م ط قان ی شر یر وش د.برای ن  نبازی اضافه گرد

@periodmonth in(1,7) 

 


