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 عملکرد الگو

 

 محدوديت چينش برنامه زمانبندي روزهاي عادي و تعطيل الگو:  اسم

 بیمارستان  شیفت ثبت مرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ل كرد.   توسط اين الگو قانون, ميتوان ثبت يكرسي ساختار ها را  در يكرسي از روزهاي خاص يا تعطيالت رسمي كنتر

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

   مثال: 

زمانبند   سازمان    .1 برنامه  دارد در  اول   یدرخواست  انتخاب    تیمحدود   ,رسم    لیتعط  یروزها   یبرا  هیدر ورژن 

 .روزانه قرار دهد  و استحقاقر  ساختار استعالج  

شنبه و یک شنبه اجازه ثبت  درخواست دارد در برنامه زمانبندی موفع چینش شیفت بیمارستان  روز های  سازمان    .2

 هیچ ساختاری  را نداشته باشند. 
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 پارامتر 

اعمال شود را از جدول   تی محدود  نی ا د ی خواهی که م  ني شماره دوره ها:  (دوره ها )شماره دوره/خایل .1

att.workperiod     که    . در صورنر  د یدوره بود با کاما از هم جدا کن نی . اگر چند د یو وارد کن د ی به دست اور

 . شود یلحاظ م  تی محدود  ن ی بود در همه دوره ها ا پارامتر خایل  نی ا

  د یخواهیچنانچه م  . د ییثبت ساختار محدود شود را وارد نما   د یخواهیکه م   ني تنها روزها     :مشمول یروزها .2

=دوشنبه      2      کشنبهی = 1=شنبه     0.     د یاعمال شود با  کاما از هم جدا کن  تی محدود  ن ی چند روز ا  یبرا

 رسم  لی=تعط 8=جمعه    6=پنجشنبه     5=چهارشنبه   4=سه شنبه      3

که    .در صورنر  د یرا وارد کن د یانها را محدود کن د یخواهیکه م  ني نام مخفف ساختار ها : نام مخفف ساختارها  .3

 . شود یهمه ساختار ها اعمال م ی باشد برا خایل 

که    . در صورنر  د یمشخص کن  د یتوان ی را م ی نام مخفف سختار روز جار :  یروز جار  ی نام مخفف ساختارها .4

 شود یباشد همه روزها در نظر گرفته م خایل 

  ویل  دهد ی م غام ی= به کاربر پ1 -   د ت  گیثبت ساختار را م  ی و جلو   دهد یم  غامی = به کاربر پ 0 :  (1/ 0عملكرد) .5

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

 در صورت اعمال محدودیت این پیغام به کاربران نمایش داده میشود. :  پيغام .6

 

 

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 
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 حل مسئله 

برنامه زمانبند   سازمان   .1 اول  یدرخواست دارد در  انتخاب    تی محدود    ,رسم    لی تعط  یروزها   یبرا  هی در ورژن 

 .روزانه قرار دهد  و استحقاقر  ساختار استعالج  

 

 

اجازه ثبت  و یک شنبه  سازمان  درخواست دارد در برنامه زمانبندی موفع چینش شیفت بیمارستان  روز های شنبه   .2

 را نداشته باشند.  هیچ ساختاری 

 

 

 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  


