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 عملکرد الگو

 

ي چينش برنامه زمانبندي الگو:  اسم
 محدوديت تاريخ 

 شیفت بیمارستان  ثبت مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

 را محدود كرد.   برنامه زمانبندیتوسط اين الگو قانون, ميتوان زمان وارد كردن چينش شيفت 

 اين قانون تنها براي صفحه "برنامه زمانبندي" در حالت اوليه كاربرد دارد. 

   مثال: 

 را ثبت کنند. بعد ماه برنامه  دارند ام ماه جاری فرصت   20ام تا  19تنها از سوپروایزرها در این سازمان   .1

 را ثبت کنند.  جاری ماه برنامه  دارند ام ماه جاری فرصت   6ام تا  1تنها از سوپروایزرها در این سازمان  .2

 را ثبت کنند.   قبلماه برنامه   دارند ام ماه جاری فرصت  20ام تا  19تنها از سوپروایزرها در این سازمان  .3
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 پارامتر 

وع .1   1. از   د ییرا وارد نما  باشند یم  فتیش  نشیکه پرسنل از آن روز به بعد مجاز به ثبت چ  یشماره روز : روز شر

 31تا 

 31تا   1. از   د ییرا وارد نما  باشند یم  فتیش  نشیکه پرسنل تا آن روز مجاز به ثبت چ   یشماره روز    :روز خاتمه .2

وع)صفر .3 وع را مشخص م   نی ا :  مثبت(- منف  -فاصله دوره از روز شر  .  کند یپارامتر ماه روز شر

وع تا روز خاتمه تنها برا  باشد ی م ی = معادل ماه جار 0 .     د ینیبچ فت یش د یتوانیم  یماه جار  ی و شما در بازه روز شر

وع تا روز خاتمه تنها برا شود یعدد شما م ی منها  ی=  ماه برنامه زمانبندعدد منف   ماه بعد   ی و شما در بازه روز شر

 .  د ینیبچ  فت یش د یتوانیم

وع تا روز خاتمه تنها برا شود یبه عالوه عدد شما م ی عدد مثبت=  ماه برنامه زمانبند  ماه   ی و شما در بازه روز شر

 . د ینیبچ فت یش د یتوانی قبل م

 

  ول  دهد ی م غام ی= به کاربر پ1 -   د ت  گیثبت ساختار را م  ی و جلو   دهد یم  غامی = به کاربر پ0:  (1/ 0عملکرد) .4

 دارد .   ع رسان  و فقط جنبه اطال  دهد یاجازه ثبت ساختار را م 

 در صورت اعمال محدودیت این پیغام به کاربران نمایش داده میشود.  :  پيغام .5

 . کند ی پارامتر ماه روز خاتمه را مشخص م   ن ی ا:  ( مثبت- منف  -فاصله دوره از روز خاتمه )صفر .6

وع تا روز خاتمه تنها برا باشد یم  ی= معادل ماه جار 0  .     د ینیبچ فت یش د یتوانیم  یماه جار  ی و شما در بازه روز شر

وع تا روز خاتمه تنها برا شود یعدد شما م ی منها  ی=  ماه برنامه زمانبندعدد منف   ماه بعد   ی و شما در بازه روز شر

 .  د ینیبچ  فت یش د یتوانیم

وع تا روز خاتمه تنها برا شود یبه عالوه عدد شما م ی عدد مثبت=  ماه برنامه زمانبند  ماه   ی و شما در بازه روز شر

 . د ینیبچ فت یش د یتوانی قبل م

 

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 



 محدوديت تاريخي چينش برنامه زمانبندي  

 

 حل مسئله 

 را ثبت کنند. بعد  ماه  برنامه   دارند ام ماه جاری فرصت  20ام تا  19تنها از سوپروایزرها در این سازمان  .1

 

 

 

 را ثبت کنند.  جاری ماه برنامه  دارند ام ماه جاری فرصت   6ام تا  1تنها از سوپروایزرها در این سازمان  .2

 

 

 را ثبت کنند.   قبلماه برنامه   دارند ام ماه جاری فرصت  20ام تا  19تنها از سوپروایزرها در این سازمان  .3
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 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  


