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 الگو  عملکرد
 مانده و ملزم كاردكسمحاسبه    الگو:  اسم

اجرا   نتایج محاسبات نهایی دوره: مرحله 

ح الگو:    شر

 توسط اين الگو قانون, مقدار مانده كاردكس و ملزم به استفاده را در محاسبات ايجاد ميكند.  

اعطا باشد. :  1نکته   ن  بايد بعد از قواني   اولويت اين قانون 

به دست بیاورید را تحت یک کد در نتایج محاسبات   و ملزم مانده کاردکسشما در صوری  که میخواهید مقدار :  2نکته  

این قانون   به  آنالین میباشد و وابسته  به صورت  در  صفحه کاردکس  مانده  استفاده کنید و نمایش  از این قانون  باید 

 نمیباشد. 

 نوع حالت افزاینده وجود داشته باشد:  4در کاردکس ممکن است   : 3نکته  

دوره  .1  ابتدای 

هایی که در صوری  که استفاده نشود .2 یب خایص به سال بعد منتقل میشود  ,افزاینده   با ضن

هایی  که در صوری  که استفاده نشود   .3  کامل سوخت میشود ,افزاینده 

هایی که در صوری  که استفاده نشود .4  امل به سال بعد منتقل میشودک   ,افزاینده 

  : مثال

ی بنا به دالییل میخواهد کد مانده کاردکس استحقاق  را در نتایج محاسبات ماهانه خود داشته باش  دمشت 
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 پارامتر
 

 نوع کاردکیس که میخواهید مانده کاردکس آن در نتایج محاسبه ایجاد شود  :  نوع کاردکس

  ی . نکته : کد ابتدا شودیبه کاردکس اضافه م  هیسهم  ا ی  ندهیکه به عنوان افزا  یی کدهاتمایم  :  به کاردکس  ندهیافزا  یکدها

 دیپارامت  بگذار  نیدر ا  دیدوره را نبا

 شودیکش ماز کاردکس    ,که به عنوان کاهنده  یی کدهاتمایم  : کاهنده از کاردکس  یکدها

به کاردک  دیخواهیکه م یکد: شونده )ملزم( جادیكد ا  شود س ایجادبه عنوان کد ملزم 

يب ملزم بر اساس آن ا  دیخواهیکه م  ب  یضن :   ضن مقدار کل ):   بیشود. فرمول ضن   جادیکد ملزم  سوخت شده/  مقدار 

 (مهیسه

ملزم موثر باشند  بیدر ضن   دیو کاهنده کاردکس که با  ندهیافزا یکد ها هیپارامت  کل نیدر ا:   ملزم بیكدهاي موثر در ضن 

 باشد  خایل  تواندیپارامت  م  نی. ادیوارد کن  دیرا با

دوره كاردكسکدای  و اگر مقدار  دوره کش شود و    یابتدا از ابتدا دیخواهیکه م  هایی کد:    )موثر در ملزم( كش از ابتداي 

های کاردکس همان سال  از افزاینده  التفاوت آن  این پارامت  بود مقدار مابه  ابتدا دوره  پرسنل کمت  از از مقدار کدهای 

های همان سال موثر میباشد زماین از این  : نکته  کش میشود   افزاینده  یب ملزم تنها و تنها بر روی  به اینکه ضن با توجه 

میشود ک غت  موثر در ملزم کش کنید  پارامت  استفاده  را از یک کد  مقداری  به ه بخواهید  فهم بیشت  این پارامت   .)برای 

 مثال آخر توجه کنید(

و اصال به سال بعد  شودیکه به صورت کامل سوخت م  یا  ندهیافزا  یکدها:   شودیکه کامل سوخت م  ندهیافزا  یکدها

اق  یتشو  منتقل شوند مانند مرخیص  دینبا  باشد  خایل  تواندیپارامت  م  نی. 

 

 

 شروط

ط میپذیرد ؟   خت  آیا این قانون شر

 



 محاسبه مانده و ملزم كاردكس 

 

 مسئله حل
 

ی بنا به دالییل میخواهد کد مانده کاردکس استحقاق  را در نتایج محاسبات ماهانه خود داشته باشد  مشت 

 قواعد زیر موجود میباشد:   در این مثال

اش تنها سهمیه استحقاق  میباشد  • ی یک کاردکس ساده دارد که کدهای افزاینده   مشت 

 کدهای کاهنده اش استحقاق  روزانه و ساعب  میباشد.  •

 

 

 

 *********************** 

 قواعد زیر موجود میباشد:   در این مثال

 روز منتقل میشود .   9روز میباشد و  31سهمیه کل اعطا   •

ن تنها کدهای استحقاق  روزانه و ساعب  و سهمیه   • یب ملزم موثر میباشند. همچني   کاردکس در ضن

و کدهای مرخیص تشویق  و سایر کاهنده های کارکس نباید به سال بعد منتقل شوند و در صوری  که  •

 د. پرسنل استفاده نکرده باشند کامل سوخت میشو 
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 قواعد زیر موجود میباشد:   در این مثال

 روز منتقل میشود .   9روز میباشد و  31سهمیه کل اعطا   •

یب ملزم موثر میباشند.  • ن تنها کدهای استحقاق  روزانه و ساعب  و سهمیه کاردکس در ضن  همچني 

های کارکس نباید به سال   • و سایر کاهنده  مرخیص تشویق   بعد منتقل شوند و در صوری  که کدهای 

 د. پرسنل استفاده نکرده باشند کامل سوخت میشو 

ی کدی با نام "باز خرید" دارد که میتواند مقداری از مانده کاردکس  افراد را بازخرید کند و تحت  • مشت 

ل دوره  آیتم ماهانه این کد را ثبت میکند و باید سیستم به صوری  عمل کند که این مقدار ابتدا از کد او 

را از کد سهمیه و در صوری  که مقدار  کندکش   دوره بیشت  بود مابق  آن  ابتدای  از قدار  کد بازخرید 

 کاردکس کم کند و بعد مقدار ملزم را به دست بیاورد

 

 

 

 

پیشرفته  شرط گذاری 
 

ط پذیر نمیباشد  این قانون شر


