بهنامخداوندجانوخرد 
راهنماي بستهيِ نرمافزاري تجميع پيشبيني بودجهيِ سال تحصيلي 97ـ 96

با توجه به لزوم پيشبيني بودجهیِ سال تحصيلي  96-97به صورت مدارس و معاونت مدارس ،نرم افزار تجميع،
شامل دو فایل اِکسل به نامهای  BGT96-97و  Total96-97؛ یک فایل وُرد به نام راهنما(فایلي که همينک
ميخوانيدش) و تعداد  23پوشه از شمارهیِ  101تا  123هر کدام محتویِ یک فایل متني ساده؛ در اختيار شما قرار
ميگيرد که اغلب قسمتهای آن به طور خودکار تکميل ميشود .اینک در مورد نحوهیِ تکميل قسمتهای الزم و
نحوهیِ کارکرد نرمافزار توضيحات مختصری ميدهيم:
 )1در آغاز الزم است بستهیِ نرمافزاری تجميع بودجه سال تحصيلي  96-97را بدون تغييرنامفايلوايجاد
زيرشاخهياهرگونهتغييرديگر به صورت مستقيم داخل یکي از درایوهای کامپيوتر کپي گردد.
 )3فایل  Pishm 96-97که برای تک تک مدارس تکميل گردیده ،به ترتيب در یکي از پوشههای فایل مزبور(از
شمارۀ  101تا  )123بدونتغييرنامكپيشود.
 )2داخل هر پوشه یک فایل متني ساده با عنوان «نام مدرسه» وجود دارد که الزم است پس از کپي کردن
فایلهای اِکسلِ پيشگفته در پوشهها ،نام فایل متني به نام مدرسه مربوطه تغيير داده شود(.الزم نيست فایل
متني باز و داخل آن چيزی نوشته شود؛ بلکه کافيست تغيير نام داده شود تا بدون نياز به باز کردن فایلهای
اِکسل بتوان نام مدرسه را تشخيص داد).
 )4فایل اِکسلِ  BGT96-97را باز کرده و در کاربرگ  ،codeاسامي مدارس را ،به ترتيبي که پوشههای
شمارهدار را به آنها اختصاص دادهاید ،وارد کنيد .گفتني ست در صورت انتقال صحيح اطالعات هر یک از
مدارس در فایل مربوط به خود ،نام مدارس درج شده در نوار سبز رنگ سطر باالیيِ کاربرگهای فایل
مزبور(کاربرگهای درآمد ،هزینه ،حساب مستقل و  )...باید با نوار آبي رنگ همخواني داشته باشد .در غير
اینصورت الزم است موردِ اشتباه اصالح گردد.
 )5سایر اطالعات ،به طور خودکار پس از بازکردن فایل اکسل هر یک از مدارس در پوشههای شمارهگذاری شده،
در فایل مزبور خوانده ميشود .در صورتي که پس از باز کردن فایل مدارس ،اطالعات در فایل BGT96-97
تکميل نشد ،الزم است موردِ اشتباه اصالح گردد.
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 )6در مرحلهیِ بعد ،دو فایل اِکسلِ  BGT96-97و  Total96-97را همزمان باز کرده تا اطالعات در فایل
مزبور خوانده شود .در صورتي که اطالعات خوانده نشد ،دستور  Updateیا  Enable Contentدر پيام
ظاهر شده را انتخاب کنيد و سپس گزینهی  Continueرا انتخاب نمائيد .هر کدام از کاربرگهای درآمدـ
حسابهایمستقلـ هزينهومصارفـمنابعومصارفـدرآمدوهزينه که در واقع جمع معاونتي

اطالعات بودجهیِ مدارس مي باشند ،به طور خودکار تکميل خواهند شد و فقط کافيست آنها را کنترل و
بررسي بفرمایيد و در نهایت کاربرگ مشخصات تجميع مدارس معاونت را تکميل نمائيد.
 )7در صورت نياز به تغيير ارقام پيشبيني بودجهیِ تجميعِ مدارسِ معاونت ،با توجه به اینکه اطالعات موجود در
این فایل قابل تغيير نيست ،باید به فایل مدارس مربوطه مراجعه و اصالحات الزم در آن صورت گيرد؛ سپس
مراحل  2به بعد( 5 ،4 ،2و  )6دوباره تکرار شود.
 )8در صورت نياز به راهنمایي بيشتر ،ميتوانيد با شمارههای تلفن ( 33176221مستقيم) و 33174237-20
داخلي (1094سرکار خانم حسين زاده) یا (1192سرکار خانم محبعلي) اداره برنامه و بودجه تماس حاصل
فرمایيد.


شاد،تندرستوموفقباشيد 
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