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 عملکرد الگو

 

ي طبق ساختار )اول وقت/ آخر وقت(الگو:   اسم
 كرساز موظف 

 اولیه موقتنتایج محاسبات مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ان مشخیص از  ی قانون،اين الگو توسط  ي  به می  
ي را جلو ميكشد کرس یم گردد، فرد   موظف 

وع موظف  به اين صورت كه شر

ي راعقب ميكشد 
 . يا انتهاي موظف 

ي پرسنل  ا ايام  براي ماه رمضان ي ی قانوناين الگو  هایكاربرد  ییک از  نکته : 
 . ميگردد  کرس كرونا  ميباشد كه موظف 

  مثال: 

 کار   برای این نکهیا یبه جا پس، زودتر از سازمان خارج شوند  ساعت کی نند اتو یمرمضان ماه مبارک افراد در   . 1

ان  ساختار ها را  هیکل  یقانون  ساعت کار  نیبا ا کنیمرا عوض  ها ساختار   . یم دهیم کاهش   ساعت 1به می  

ی میخواهد از تاری    خ  ,شیوع کرونا به دلیل  . 2 ساعت کاهش  2مرداد خاتمه شیفت های خود را تا  21مرداد تا  1مشیر

 . دهد 

وع میشود و اگر کیس حضور داشت اضافه  در شب های قدر افراد گروه روزکار موظفیشان  . 3 یک ساعت دیر تر شر

د.   کاری میگی 

 



 كسراز موظفي طبق ساختار )اول وقت/ آخر وقت( 

 پارامتر

،کرس صورت پذیرد: ارامیر مشخص یم کنیم از کتوسط این پ :  (1/ 0كرس از  ) . 1  دام بخش از موظف 

ي 0
وع موظف  ي = 1 ،=كرس از شر

 . كرس از پايان موظف 

 د کم شود. موظف  فر از که میخواهید   مقداریحداکیر : (قهیحداکیر مقدار بخشش )دق . 2

3 . ( ي
ي كه ميخواهيد قانون شما  :  (s,e_s1,e1بازه تاريخ 

صورت : تاري    خ به ، را اعمال گردد در آن بازه هاي تاريخ 

وع ي  ،در اين پارامیر وارد نماييد   تاري    خ پايان ,شر
 جديد با _جدا ميشوند.  بازه هاي تاريخ 

و همچنی    1400/ 2/ 21تا  1400/ 2/ 1قانون از تاري    خ ها را داخل تك كوتيشن نبايد بنويسيد . نمونه :  :  نكته

 :باید اعمال گردد 1401/ 3/ 20تا  1401/ 3/ 5از 

1400/02/01,1400/02/21_1401/03/05,1401/03/20 

ي كه فرد در باز :  شونده در صورت حضور در بازه بخشش جاد یكد ا . 4
ضور ح کرسشده از موظف  ه  در صورتر

  ،به چه كدي تبديل گردد مقدار حضور داشته باشد ميخواهيد
ا
ي شما از ساعت  مثل

و  باشد  17تا  8اگر موظف 

ي خواهيد ب
حضور داشت اين مقدار حضور به  8تا  7اگر فرد بی   بازه  ،شود درنظر گرفته   17تا  7 از  بازه موظف 

 . ر تبديل گردد اضافه كا

 

 شروط

ط میپذیرد   بله ؟ آیا این قانون شر

 {2}  شابلون این مرحله: 

^{2} exists$CodeNumber$>0$-1$1440$^       ل وجود یک کد در این مرحله 23:59تا ساعت  00:00از ساعت  نحوه کنیر  
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 حل مسئله

یدر  . 1  : زودتر از سازمان خارج شوند  تونند یساعت م کیافراد در بازه رمضان   یک مشیر

 

 

 

ی میخواهد از تاری    خ  ,شیوع کرونا به دلیل  . 2 ساعت   2مرداد خاتمه شیفت های خود را تا  21مرداد تا  1مشیر

 : کاهش دهد 

 

 

وع میشود و اگر کیس حضور داشت اضافه   . 3 در شب های قدر افراد گروه روزکار موظفیشان یک ساعت دیر تر شر

د.   کاری میگی 
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 شرط گذاری پیشرفته

 مرحله :  جدول اصیل این

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون : 

در این مرحله  4نی   استفاده کنید ویل تنها کدهای زیر با شابلون  4: در این مرحله شما میتونایند از شابلون نکته 

 قابل شناساتي میباشند : 

  و تعطیل رسیمایام هفته 

  کد گروه های هر فرد 

  کد ساختارهای روز 

  (11251)کل حضور  

 (  10051موظف) 

 


