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 عملکرد الگو

 

 محدوديت مانده كاردكس )چينش برنامه زمانبندي(الگو:  اسم

 شیفت بیمارستان  ثبت مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ل كرد. توسط  ي مانده كاردكس را كنتر
 اين الگو قانون , ميتوان در هنگام چينش شيفت بيمارستان 

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

   مثال: 

اگر  " مانده کاردکس پرسنل برریس شود و  Hساختار "موقع چینش    ی درخواست دارد در برنامه زمانبند  سازمان    .1

 مانده منف  میشود اجازه ثبت این ساختار را نداشته باشند. 

 

 

 

 

 



 محدوديت مانده كاردكس )چينش برنامه زمانبندي(  

 پارامتر 

ل گردد. مثال ساختار    ني كد ساختارها:  كد ساختارها  .1 (  hكه موقع چيدن آن بايد مانده كاردكس كنتر  )مرخصي

باید جز  توجه شودد این کد . باشد ی که معادل کد ساختار شما م  یکد مجوز :  كد مجوز جايگزين با كد ساختار  .2

ي روزانه ميباشد  hمثال  معادل ساختار کاهنده از کاردکس نت   باشد . 
 . )مرخص( كد استحقاقر

ي نشود  : مقدار مجاز )ساعت( .3
ي كه ميخواهيم كاردكس منف 

حداكتر مقدار مجاز را وارد ميكنيم . مثال در صورنر

 وارد ميكنيم  00: 00

د  = به كاربر پيغام ميدهد و جلوي ثبت 0 :  (1/ 0عملكرد) .4 = به كاربر پيغام ميدهد ولي اجازه  1 - مجوز را ميگت 

ي دارد . 
 ثبت مجوز را ميدهد و فقط جنبه اطالع رسان 

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

 

 شروط 

ط میپذیرد   خت    ؟  آیا این قانون شر

 

 حل مسئله 

" مانده کاردکس پرسنل برریس شود و اگر  Hموقع چینش ساختار "  ی زمانبنددرخواست دارد در برنامه    سازمان   .1

 مانده منف  میشود اجازه ثبت این ساختار را نداشته باشند. 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 

ط پذیر نمیباشد.     این قانون شر


