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 وعملکرد الگ 

 محدوديت ثبت مجوز به صورت متوال  الگو:  سما

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

 توسط اين الگوي قانون, فرد اجازه ثبت مجوز را به صورت متوال  ندارد . 

مجوز به صورت پشت ش هم است و اگر يك مجوز چند روزه باشد اين مجوز  چند  ثبت    ,متوال  مجوز  : منظور از  نكته 

  متوال  در نظر گرفته نميشود. 

از الگو "محدوديت ثبت مجوز به صورت پيوسته تا  چنانچه ميخواهيد اين مورد هم به عنوان توال  در نظر گرفته شود  

 سقف چند روز" استفاده كنيد

 

 

 



 محدوديت ثبت مجوز به صورت متوالي 

   مثال: 

ام مرخیص    3پرسنل اجازه ثبت مرخیص بدون حقوق را به صورت متوال و پیوسته ندارند .مثال اگر کیس در روز    .1

ن مجوز را بزند.  4ام و  2بدون حقوق ثبت کرده است در روز   ام نمیتواند همی 

 

 پارامتر 

. مثال   شود یاعمال نم  د یکنیپارامتر وارد م   نیکه در ا  ی  نوع سمت ها  یبرا  تیمحدود نی ا:  استثنا  ی نوع سمتها .1

شود   ستمیوارد س باشد یم ر ی که نوع سمتش مد  اگر شخیص  د یرا انتخاب کن ر ی پارامتر نوع سمت مد  نی اگر در ا

  خال   تواند یپارامتر م ن ی اون شخص اعمال نخواهد شد. ا ی قانون برا نی ثبت کند ا  یمجوز  کیو بخواهد 

 شود یاعمال م تیافراد محدود  تمایم  یکه برا  باشد یمنظور م  ن ی باشد و به ا

 کدهای  که میخواهید این محدودیت روی آنها اعمال شود.   :  مجوز  یکدها  .2

ن به کاربر نمایش داده میشود.  ,در صورت اعمال محدودیت :  غامیپ  .3  این میر

 

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

 

 حل مسئله 

ن همکارای خود باشند .1  اجازه ثبت مرخیص استحقاقر را در آن روز ندارند.   ,در صوریر که افراد جانشی 

 

 



 محدوديت ثبت مجوز به صورت متوالي 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 

  

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

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

 


