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شاید شما درآمد ماهانه خوبی داشته باشید یا حتی چند منبع درآمدی داشته باشید اما خیلی از افراد با وجود درآمد زیاد از هدر 

 "خرج شده  چطوریرفتن پولشان شاکی هستند و اغلب عنوان می کنند که " نمی دانم این همه پول 

  دخل و خرجتان از دستتان خارج شدهحساب اگر شما هم به دلیل مشغله زیاد. 

 شما زیاد است ی و هزینه ایاگر منابع درآمد. 

 اگر تمایلی به تهیه نرم افزارهای گران قیمت و پیچیده حسابداری ندارید. 

  دخل و خرجتان را مدیریت کنیدخودتان اگر می خواهید. 

 ... و

 مدیریت بودجه خانواده خود را با فایل اکسل انجام دهید.راهکار ساده ما را امتحان کنید و 

 این فایل برای مدیریت اقتصادی ماهانه خانواده طراحی شده و شما به راحتی با آن می توانید حساب های ماهانه خود را مدیریت

 کنید.

در این راهنما روش استفاده از این فایل بصورت واضح و در کوتاه ترین زمان آموزش داده می شود، پس در ادامه آموزش 

 همراه ما باشید.

ن دو " و " راهنما " می باشد ایBudget Planner، مشاهده می نمایید که فایل دارای دو برگه "وقتی فایل اکسل را باز می کنید

 برگه را در قسمت پایین صفحه مطابق شکل زیر مشاهده می نمایید.

 

 

  برگه"Budget Planner"  رگه وارد می شودبدر واقع برگه اصلی بوده و کلیه اطالعات درآمد و هزینه در این. 

 یحات و اطالعاتی در مورد نحوه کار با فایل می باشد.ضبرگه "راهنما" حاوی تو 
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 برای شروع کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 وید.کلیک کنید تا وارد برگه ش "Budget Planner"ر روی ب

 .شکل زیر را مشاهده می نماییداگر برگه را به طرف پایین مرور کنید 

 

 

 این صفحه شامل موارد زیر است:

 نشان می دهدبه صورت نمودار ستونی ی شما را هزینه ها و مانده  : این نمودار مجموع درآمدهانمودار گردش مالی. 

 نشان می دهد جدولبه صورت ی شما را هزینه ها و مانده  مجموع درآمدها: این جدول جدول گردش مالی. 

 محل ثبت درآمدهای شماست .: این جدول جدول درآمدها 

 پیش  جدول 21در  ،همه هزینه های احتمالی شما زینه های شماستمحل ثبت ه ها : این جدولجدول های هزینه ها

 .بینی شده است

توجه کنید که نمودار و جدول گردش مالی را نباید دستکاری کنید ، اطالعات آنها بطور اتوماتیک از سایر جداول گرفته می 

 شود.

 .درآمدهای خود را ثبت نمایید)جدول آبی رنگ(  در جدول درآمدها باید شیوه کار با فایل به این صورت است که ابتدا

 با توجه به شکل به صورت زیر تکمیل شود.این جدول 



 

 

 عنوان درآمد را بنویسید. 2محل شماره  شکل فوق در در 

  مبلغ پیش بینی شده برای این درآمد را بنویسید. 1در محل شماره 

  مبلغ وافعی در آمد را بنویسید. 3در محل شماره 

  این ستون بصورت خودکار محاسبه می شودچیزی ننویسید 4در محل شماره ،. 

  0بگذازید و مبلغ آن را همه ردیف ها را در صورت نیاز تکمیل نمایید ، می توانید ردیف های اضافی را خالی 

 بنویسید.

  دکمه "کلیک نمایید سپس  5اگر به ردیف های بیشتر نیاز داشتید موس را در محلTab را فشاردهید، مالحظه می "

 نمایید که ردیف جدید اضافه خواهد شد.

جدول برای ثبت همه  21س از تکمیل جدول درآمدها نوبت به تکمیل سایر جدول هاست. در ادامه و در پایین جدول هزینه ها پ

ر نظر گرفته شده است، هر جدول بخشی از هزینه ها را پوشش می دهد.این جدول ها دقیفا مشابه جدول هزینه های شما د

 درآمدها تکمیل می شود و مراحل ذکر شده در باال برای این جدول ها نیز صادق است.

و یا عنوان آنها را  را الزم ندارید کافیست مبالغ آن را صفر در نظر بگیریدای موجود در یک جدول هدر صورتی که هزینه 

 تغییر دهید.

 ویرایش نکنید. به هیچ عنوانقسمت های زیر را توجه: 

 نمودار گردش مالی 

 جدول گردش مالی 

  در همه جدول ها "تفاوت"ستون 

 امیدوارم که از این آموزش استفاده خوبی کرده باشید.
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