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 عملکرد الگو

مجوز بعد از وقوعالگو:  اسم  محدوديت تعدادي 

اجرا :   ثبت مجوز جدیدمرحله 

ح الگو:   شر

تعداد دفعات ثبت مجوزهاي  ل از وقوع را   بعدتوسط اين الگوي قانون   . میگرددکنتر

 مازاد کار, مجوز توسط فرد ثبت گردد.    ا یمنظور از ثبت مجوز بعد ازوقوع اين است كه, بعد از رخ دادن كرسكار  

ثبت كنيم چون يك بار ثبت شده است  4/ 3الي    4/ 1منظور از تعداد دفعات,  اين است كه اگر يك مجوزي را از تاري    خ 

ي دشودیبار شمرده م 1,  
 . شودیمجوزها شمرده م  شیآن مجوز در صفحه نما  یتعداد رکوردها گر ی. به عبارتر

  مثال:  

و در صورتر که   .1 ثبت کنند  موعد  زمان  از  را قبل  مجوزهای خود  هستند  موظف  تمایم پرسنل  سازمان  این  در 

را مجاز کنند.  1فراموش کردند تا سقف   بار درماه میتوانند کرسکار های روز های گذشتشون 

ی خود را قبل از زمان موعد ثبت کنند و در صورتر که فراموش  در این سازمان تمایم پرسنل موظف هستند مجوزها .2

 کردند دیگر اجازه ثبت مجوز را ندارند. 
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 پارامتر

کدهاتي که میخوایه این مجوز براین آن اعمال شود . دقت شود اگر چندین کد وارد کنید :   كدهاي مجوز  .1

 مجموع آن لحاظ میگردد. 

 نیو به ا میکنیرا وارد م  3. مثال عدد  میمجوز را ثبت کن  میتوانیکه م  یتعداد دفعات مجاز :  تعداد مجاز )عدد( .2

 . مییثبت نما  میتوانیمجوز را م نیبار ا 3که تا    باشدیم  معن  

 پیغایم که میخواهیم به کاربر نمایش دهد: پيغام .3

اجازه   ول دهدیم  غامی= به کاربر پ1 -  دت  گیثبت مجوز را م  یو جلو  دهدیم  غامی= به کاربر پ0:    (1/ 0عملكرد) .4

 دارد .  و فقط جنبه اطالع رسات   دهدیثبت مجوز را م

بد از وقوع در نظر گرفته    ی= روز جار 0:   (1/ 0به عنوان بعد از وقوع)  یدر نظر نگرفتر  روز جار  .5 به عنوان 

بد از وقوع در نظر گرفته نم  ی= روز جار 1.   شودیم  . شودیبه عنوان 

6.  

 شروط

ط میپذیرد ؟   بلهآیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

 حل مسئله

" میباشند و این افراد در ماه بیشتر از   افراد   .1 ده" مجاز به ثبت مجوز "حق شت  شت  بار نمیتوانند   5گروه "بانوان 

 این مجوز را ثبت کنند

 

و در صورتر که در این   .2 ثبت کنند  مجوزهای خود را قبل از زمان موعد  هستند  موظف  سازمان تمایم پرسنل 

 فراموش کردند دیگر اجازه ثبت مجوز را ندارند. 
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پیشرفته  شرط گذاری 

 

 

 

  

 :  maintblاسم مستعار این جدول در این قانون 

  :  در این الگو به معن  تاری    خ روز جاری میباشد.   today@متغت  نکته 

 


