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Namebox 

 سلول جاری آدرسنمایش  -1

 به سلول مورد نظر میرود Enterوارد کردن آدرس سلول و کلید  -2

Data 

  عددی : درصورتی که عدد باال وارد شود به صورت نماد علمی نمایش داده می شود -1

a.  میتوان بر روی سلول راست کلیک کرد و درFormat Cell  Number  تعداد اعشارDecimal  تا از  قرار داد. 0را روی

 نماد علمی خارج شودحالت 

 کندو عرض ستون را متناسب با محتویات بزرگتر  را بزند Enterمتن : درصورتیکه متن طوالنی بود به روی سلول بعدی رفته تا کاربر کلید  -2

 (تاریخ جاری را وارد میکند ;+Ctrlمیتوان تاریخ را وارد کرد )کلید  /تاریخ : با جدا کننده  -3

 (ساعت جاری را وارد میکند ;+ Ctrl + Shift  ساعت : با جدا کننده : میتوان ساعت را وارد کرد )کلید -4

 فرمول -5

AutoFill 

 به سمت باال یا پایین یا چپ یا راست Dragانتخاب دو سلول عددی یا یک سلول متنی و 

 

 AutoFillبرای اضافه کردن حاالت مختلف در  

File(Menu)  Option  Advance(2010,2013) /General(2007)  Edit Custom List 

 شود. و این فرایند بر روی داده های قبلی باید دوباره انجام Addداده ها را به صورت هر داده در یک سطر وارد کرده 
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 اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز

Control Panel  Search: Lan  Regional And Languages  Keyboard And Languages Tab  Change 

Keyboard  Add  +Persian  +Keyboard  Ok… 

EIS 

آنرا ثبت کرده و سپس  Enter)باید داده اول را وارد کنیم و با میتوان اعداد با فاصله عددی و پایان مشخص تولید کرد Alt + EISبا استفاده از کلید 

 انتخاب کنید(

 

 اعداد تصادفی

=Randbetween(حد باال,حد پایین) 

 

می  Paste Special – Valueاول همه را انتخاب و کپی کرده سپس روی خودشان  RandBetweenبرای ثابت کردن داده های خروجی تابع 

 کنیم

 تنظیم جدا کننده فرمول در اکسل

Start  Control Panel  Regional and Language  Additional Setting  List Separator (, or ;)  Ok 

 

 انتخاب سطری یا ستونی -1

2- Stepتنظیم فاصله : 

3- Stopپایان بازه : 

Ctrl+End پایان بازه 

Ctrl+Home شروع بازه 

Ctrl+Shift+Home  : پایان بازه سطری بعد از استفاده از

Ctrl+End 
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Conditional Formatting 

 انتخاب ستونی از اعداد -1

2- Home(tab)  Conditional Formatting  

a. New Rule 

i. Format Only Cells That contain  انتخاب بازه و انتخاب قالب 

ii. Format Cells That Bellow or Above Average :  انتخاب میکندباال یا پایین میانگین را  

iii. Format Cells That Unique Or Duplicate: سلول های منحصر به فرد یا تکراری را مشخص میکند   

iv. Format Cells Top Or Button Ranked Value: سلول های رتبه باال یا پایین بازه    

b. Data Bar : ای وزن عددی درون سلولزیک نوار رنگی به ا  

c. Color Scale (More): ول را در اکسل بر اساس وزن داده ها تغییر میدهدرنگ زمینه سل  

d. Icons: بر اساس داده ها آیکن قرار میدهد   

 بازه ها 

 Between : بین دو عدد 

 Not Between : بین دو عدد نباشد 

 Equal To : برابر یک عدد 

 Not Equal To : مخالف یک عدد 

 Greater Than : بزرگتر از یک عدد 

 Less Than : عدد کوچکتر از یک  

 Greater Than And Equal To : بزرگتر مساوی یک عدد 

 Less Than And Equal To : کوچکتر مساوی یک عدد 

 استفاده شود New Ruleبه جای  Manage Ruleشود باید از گزینه بیشتر از یک شرط در بازه تعریف  در صورتیکه

 می توان اولویت شرط ها را تغییر داد Manage Ruleدر پنجره  با استفاده از عالمت های 
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 برای رنگ زمینه سلول استفاده کرد Formatدر پنجره  Fillمیتوان از گزینه 

 شرایط را حذف کنید Clear Ruleمیتوان با استفاده 

Data Validation 

1- Select Cells 

2- Data(Menu)  Data Validation  Setting(tab) 

3- Allow 

a. Any Value: هر نوع داده ای معتبر است   

b. Whole Number: تمام اعداد صحیح که بخش اعشاری ندارند 

c. Decimal: تمام بازه اعداد حقیقی   

d. Date: فقط تاریخ   

e. Time:فقط ساعت 

f. Text Length: طول متن مشخص   

4- Data : انتخاب بازه عددی 

5- Ok 

 میتوان پیام خطایی برای ورود داده اشتباه تنظیم کرد Error Alert Tabدر 
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 حالت های پیام خطا

1- Stop جلوی ورود داده غیر معتبر را میگیرد :  

2- Warning  هشدار برای ورود داده غیر معتبر : 

3- Information  فقط برای اطالع رسانی : 

 سلول تنظیم کردمی توان پیام هشداری در هنگام فعال شدن  Input Message Tabدر 

روی آن جواب نمی دهد   Data Validationجابجایی( قرار گیرد  –اگر داده ای با روشی غیر از ورود مستقیم در سلول )کپی 

 مشخص کردقرمز را با دایره داده های غیر معتبری  که قبال وارد شده اند  Circle Invalid Dataاما میتوان با استفاده از گزینه 

Data  Data Validation  Circle Invalid Data 

 

 طراحی کند Combo Boxکاربر میتواند یک  Listبا استفاده ار حالت *

 داد های درون کامبو را در یک شیت دیگر وارد میکنیم -1

 میکنیم را نامگذاریسلول های حاوی داده را انتخاب و آنها  -2

a. Name Box بر عهده دارداری بازه ها را ذوظیفه نام گ 

 سپس به شیت داده ها رفته -3

 دار شود را انتخاب میکنیم Comboستونی که میخواهیم  -4

5- Data (Menu)  Data Validation  Allow: List 

 وارد و تایید میکنیم =نام بازه را با عالمت  Sourceدر قسمت  -6

 تفاده میکنیماس Ctrl+F3در صورتیکه نام بازه را میخواهیم تغییر دهیم یا حذف کنیم از 

نمایش  Comboبرای داده هایی که قرار است گسترده تر شوند کل ستون را نام گذاری میکنیم )مانند شهر( که اگر داده ای به لیست اضافه شود در 

 داده شود.

 فرمول نویسی

 فرمول های ریاضی با مساوی شروع می شوند 

 تعداد پرانتز های باز شده و بسته شده برابرند 

 نام بازه
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 : Formula Tabدر 

 منابع یک سلول را نشان میدهد Formula Tabدر  Traceگزینه 

   فرمول را در سلول نمایش میدهد Formula Tabدر  Show Formulaگزینه 

 

 مثال حقوق

 فونت

 استفاده کنید اعداد فارسی می شوند  B Nazaninمانند  Bدر صورتیکه از فونت های 

 اضافه کردن واحد پول

Select  Right Click  Format Cells  Accounting  اتنتخاب واحد پول 

*Select  Right Click  Format Cells  Custom  ریال را به تومان تبدیل میکنیم 

 در صورتیکه واحد ریال در لیست وجود نداشت از روش زیر استفاده کنید

Start  Control Panel  View: Small Regional and Language  Format: Persian 

 

 ایجاد جدول

http://www.mehdozenhari.com/
mailto:mm.zenhari@gmail.com


 

 

 mm.zenhari@gmail.com 7ایمیل :  zenhari.comwww.mehdiوب سایت :  مدرس : مهدی زنهاری
 

میتوانید یک بازه ای را به جدول تبدیل کنید و اگر در جدول با = فرمولی وارد شود خودکار به کل سلول ها تعمیم داده میشود.   Ctrl + Tاستفاده از با 

 عموما جدول برای لیست هایی استفاده میشود که قرار است داده ها به آن اضافه شود.

باید  (Format Painter)را انتخاب کنید، اما قالب بندی Convert To Rangeگزینه  Design Tableباید در  Tableبرای خروج ار حالت 

 دستی تغییر کند.

Comment 

 Right Click On Cell  Insert Comment :اضافه کردن

 Right Click On Cell  Edit Comment :ویرایش

 Right Click On Cell  Delete Comment :حذف

 Commentبه عنوان  اضافه کردن تصویر به سلول

Select Cell  Right Click  Insert Comment  Right Click (روی حاشیه کامنت)  Format Comment  Colors 

and Lines  Fill Effect  Picture Tab  Select Picture in 2013(Work Offline) انتخاب تصویر Ok 

 فایل حل شده فایل خام سوال

 میتوان اندازه تصویر را مشخص کرد Size Tabدر 

 SumMax,Min,Avergae ,تابع 

 نام گزاری میکنیم NameBoxها را با استفاده از آنیکنیم و بازه ای از سلول ها را انتخاب م -1

=Max (نام بازه) 

=Min (نام بازه) 

=Average (نام بازه) 

=Sum (نام بازه) 

 استفاده کنیم  Equalو  Conditional Formattingبرای مشخص کردن عدد ماکزیمم و مینیمم در بازه باید از 

 انتخاب مبکنیم که با تغییر کردن محتویات درست عمل کند Conditionalسلول ماکزیمم و مینیمم را در 
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 استفاده می کنیم ctrl+F3برای حذف یک بازه نام گزاری شده از 

 فایل حل شده فایل خام سوال

 معنی و میدهد و عالمت : معنی تا میدهد.  ,مثال:عالمت 

=Average (a1:a10,b2:b5,c6) 

 فایل حل شده فایل خام سوال

 Smallو  Largeتابع 

Row (آدرس سلول) = عدد شماره سطر را باز میگرداند 

=Large (بازه,row(a1)) 

=Small (بازه,row(a1)) 

 فایل حل شده فایل خام سوال

Row (a1)  را برای این در فرمول استفاده میکنیم که بتوانیم درAutoFill حتی اگر سلول در سطر  فرمول تعمیم داده شودA1 قرار نداشته باشد 

 آدرس دهی مطلق

هم انجام  F4  این کار را میتوان با (A$5$)در صورتیکه قبل از آدرس ستون و شماره سطر عالمت دالر قرار دهید آدرس سلول در فرمول تغییر نمیکند 

 داد.

 فایل حل شده فایل خام سوال

Goal Seek 

شد تا دانشجو مثال : نمره ها و تعداد واحد ها در اختیار کاربر قرار گرفته است. یکی از دروس)فوالد( هنوز نمره ای ندارد. نمره آن درس باید چند با

 است( 12مشروط نشود)نمره مشروطی 
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 میتوان مجهول بودن نمره فوالد را محاسبه کرد Data Analyzeو گزینه  Dataدر منوی  Goal Seekبا استفاده از 

 

 باشد 213315برای این مثال خروجی باید 
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 Solverفعال سازی 

File  Option  Addins  Go  Solver   OK 

Solver  بهData Tab اضافه میشود 

 کیلو باشند 0تا  3 ها صحیح باشند و همه میوه ها بین تومان بشود و کیلو 120000 مثال : از هر میوه چند کیلو بگیریم که دقیقا

  

Solver را فعال میکنید 

 

 حل شدهفایل  فایل خام سوال
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 برای ضرب نظیر به نظیر اعداد و جمع نتایج استفاده میشود Sumproductتابع 

=sumproduct(a1:a10,b1:b10)     

=a1*b1+a2*b2+…+a11*b11 

 Persian Functionدستورات افزونه 

 با تاریخ و اعداد فارسی استفاده می شود این افزونه برای کار 

ABH(آدرس سلول):  نمایش میدهدعدد را به حروف  

ABH(آدرس سلول) & “ قبل از واحد فاصله قرار دهید : ”ریال 

J_today() : عدد یک در پرانتز تاریخ را کامل نمایش میدهد : تاریخ جاری امروز 

J_addday(روز,تاریخ) : عدد یک در پرانتز تاریخ را با سال نمایش میده : اضافه کردن تعداد روز به یک تاریخ 

J_weekday( سلول آدرس  نمایش میدهد این تایخ چند شنبه است و یا چندمین روز هفته است : (

TBH(آدرس سلول): عدد یک در پرانتز تاریخ کامل فارسی نمایش میدهد: تاریخ را به حروف نمایش میدهد  

 http://0up.ir/up8/guest/PersianFunction.pdfبرای مشاهده کامل فایل راهنما از این لینک استفاده کنید : 

 درصورتیکه نتایج به فارسی نوشته نشود باید مسیر زیر را پیگیری کنید

Start  Control Panel  Language  Administrative  Change System Locate  Persian  Ok, Restart 

 نمودار

 انتخاب سلول های داده -1

a. )سلول خالی انتخاب نشود( 

b. )اولین ستون متن و دومین ستون اعداد باشد( 

2- Insert Menu – Chart – ارانتخاب نوع نمود  

 و انتخاب رنگ Shape Fillانتخاب گزینه  Formatتغییر رنگ ستون ها : کلیک بر روی ستون ها و در منوی 

 و انتخاب رنگ Shape Fillانتخاب گزینه  Formatمجدد بر روی یکی از ستونها در منوی کلیک تغییر رنگ یک ستون : کلیک بر روی ستون ها و 

  Excelدر نسخه های مختلف   Layoutگزینه 
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2001,2010  :Layout Tab  

2013 

  

 

1- Axes Title: عنوان محور های افقی و عمودی 

2- Chart Title: عنوان نمودار 

3- Data Label : نمایش ارزش ها روی نمودار 

4- Data Table : نمایش جدول داده ها زیر نمودار   

5- Gridline :  نمایش یا عدم نمایش خطوط تراز افقی و عمودی  

a. Minor: خطوط تراز فرعی 

b. Major: خطوط تراز اصلی 

6- Legend : نمایش و محل جدول توضیحات  

 را ویرایش میکنیم Series Nameرا باز کرده  Design – Select Data, Edit Dataها باید  Seriesبرای تغییر *

 است Series برای تغییر نحوه نمایش نمودار هر  Comboنوع نمودار *

 سه بعدی ترسیم کرد Comboنمیتوان نمودار 

 فایل حل شده فایل خام سوال

 تنظیم فاصله اعداد محور عمودی

Right Click (روی اعداد محور عمودی) – Format Axes  

 Maximum: باال ترین عدد نمودار 

 Minimum: پایین ترین عدد نمودار 

Major: فاصله بزرگ بین خطوط تراز افقی 

Minor: فاصله کوچک بین خطوط تراز افقی 

Value In Reverse Order: نمودار را حول محور افقی میچرخاند 

 تغییر جهت نمودار از راست به چپ با بلعکس:
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2007, 2010: Layout – Axes – Primary Horizontal Axes – Right To Left, Left To Right 

2013:  - Axes – More Option – Category in Reverse Order  نمودار را حول محور عمودی میچرخاند 

 

Value In Reverse Order Category On Reverse Order 

  
 

 تغییر زمینه نمودار :

1- Click (روی زمینه نمودار) 

2- Format Menu – Shape Fill 

a. More Color: رنگ های بیشتر 

b. Picture:  انتخاب تصویر زمینه نمودار  

c. Gradient :  انتخاب نوع طیف رنگ  

i.  :  اضافه و حذف کردن رنگ به طیف 

d. Texture: قالب هاب تصویری آماده 

 

 نمودار ها با دو داده برای هر پارامتر محور افقی

 نام گزاری می شوند با عنوان ها Seriesدرصورتیکه عنوان برای داده ها قرار داده باشیم در نمودار *

را انتخاب  Select Dataگزینه  Designدر صورتیکه برای داده ها عنوان قرار داده نشده باشد باید در *

 را نام گزاری کنید Seriesهر  Editکنید و با استفاده از 

 Comboنمودار های 

 مودار نمایش دهد ) ستونی و خطی(( را انتخاب کرده تا هر نوع داده را به یک فرم در ن2013)در  Comboدر انواع نمودار ها میتوانید   -1

2- Change Chart Type  درDesign میتوان برای هر سری داده یک نوع نمودار انتخاب کرد 
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را  Change Chart Typeمورد نظر و گزینه  Seriesروی  Right Clickدیگر باید  Seriesبرای تغییر نوع نمودار  2010و  2001در  -3

 انتخاب کنید

4- Combo دار های دو بعدی انجام شودها باید روی نمو 

Hyperlink 

 برای اتصال سلول ها 

 وارد کردن متن سلول اتصال و انتخاب سلول -1

 را انتخاب می کنیم Hyperlinkگزینه   Insertدر  -2

a. Bookmark انتخاب سلول و شیت مقصد : 

b.  میتوانید در پنجرهHyperlink با انتخاب یک فایل تصویر یا سند لینک را به آن وصل میکنیم 

c. آدرس وب سایت را میتوان در بخش زیر پنجره وارد کرد و سلول را به وب سایت متصل نمود 

 

 .را انتخاب کنیم Remove Linkگزینه  Hyperlinkبرای حذف اتصال باید در منوی **

باز میشود و برای مشاهده داده  Browserقرار دهید فایل به صورت یک صفحه وب در  Web Page** درصورتیکه فایل را ذخیره کنید و نوع آنرا 

 نیست Excelها نیاز با نرم افزار 

Web Page  تصویر نمودارها(: یک فایل وب با پوشه حاوی تصاویر( 

Single File Webpage که حاوی داده ها و تصاویر در یک فایل است ایجاد میکند : یک فایل آرشیو وبی 

 فایل حل شده فایل خام سوال

 انتخاب فایل

 سایت نام وب

http://www.mehdozenhari.com/
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 اضافه کردن افزونه ها

File – Excel Option – Addins – Go – Browse – انتخاب فایل افزونه 

 نباید فایل افزونه جابجا شود و اال باید دوباره مراحل با مسیر جدید تکرار شود Excelپس از اتصال افزونه به 

 Persian Functionدستورات افزونه 

 با تاریخ و اعداد فارسی استفاده می شود این افزونه برای کار 

ABH(آدرس سلول): عدد را به حروف نمایش میدهد 

ABH(آدرس سلول) & “ قبل از واحد فاصله قرار دهید : ”ریال 

J_today() : عدد یک در پرانتز تاریخ را کامل نمایش میدهد : تاریخ جاری امروز 

J_addday(روز,تاریخ) : یک تاریخ اضافه کردن تعداد روز به  عدد یک در پرانتز تاریخ را با سال نمایش میده : 

J_weekday(آدرس سلول) : نمایش میدهد این تایخ چند شنبه است و یا چندمین روز هفته است 

TBH(آدرس سلول): عدد یک در پرانتز تاریخ کامل فارسی نمایش میدهد: تاریخ را به حروف نمایش میدهد  

 http://0up.ir/up8/guest/PersianFunction.pdfنما از این لینک استفاده کنید : برای مشاهده کامل فایل راه

 

 رار دادن کلمه عبور ق

 

File  Save As (F12)  Tools  General Option 

 

Password To Open کاربر هنگام باز کردن فایل کلمه عبور را داشته باشد فایل با دسترسی کامل باز میشود : در صورت قرار دادن کلمه عبور اگر

 در غیر این صورت فایل باز نمیشود و کاربر نمیتواند محتویات فایل را مشاهده کند

http://www.mehdozenhari.com/
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Password To Modifyد فایل با دسترسی کامل باز میشود : در صورت قرار دادن کلمه عبور اگر کاربر هنگام باز کردن فایل کلمه عبور را داشته باش

 باز میشود ولی کاربر نمیتواند محتویات فایل را تغییر کند Read Onlyدر غیر این صورت فایل با گزینه 

  شده رسم نمودارهای در اعداد کردن فارسی

 منوی شده باز پنجره در سپس.  کنید انتخاب را Format Axis سپس و کرده کلیک راست( هاسری یا محورها) نظرتان مورد اعداد روی ابتدا  

Number قسمت در و کرده انتخاب را Category گزینه روی Custom گزینه  و کرده وارد را زیر فرمت کد خالی، کادر در بعد. کنید کلیک 

Add کنید انتخاب را . 

 : فرمت کد  

  0[$-3010000] 

 . کنید استفاده صفر دو ممیز از اعشار، رقم دو نمایش برای مثال طور به بودند؛ اعشاری بصورت اعداد اگر  

  0.00[$-3010000] 

 تنظیم میکنیم  Generalرا روی  Categoryدر صورتیکه نیاز باشد اعداد به حالت انگلیسی برگردد 

 : MODتابع 

 ه عدد را باز میگرداند   دباقیمان

=mod(a1;3)      عدد درون سلول :A1  تقسیم و باقیمانده را نمایش میدهد 3را بر 

 بازه ای از سلول ها است( Data) تابع شمارش سلول ها

 COUNT(Range)= عددی های سلول شمارش

 COUNTA(Range)= رپُ های سلول شمارش

 COUNTBLANK(Range)= خالی های سلول شمارش

 ali =COUNTIF(Range;"ali") حاوی های سلول شمارش

 Reza =COUNTIF(Range;"reza") حاوی های سلول شمارش

 COUNTIF(Range;35)= 35 حاوی های سلول شمارش

 قرار بدهید ""عبارات را باید در توابع درون 
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 Aمثال: جلوگیری از ورود داده تکراری در ستون 

 را انتخاب کرده Aستون  -1

2- Data Tab  Validation  Custom 

 را به صورت نسبی وارد کرده اید سیستم شناور میشود. A1و چون  Aیعنی کل ستون  A:Aرا وارد میکنید،  countif(A:A,A1)=1=فرمول  -3

 Data Tab  Validation  Circle Invalid Data  این گزینه دور داده های که باValidation  سازگار نیستند دایره قرمز میکشد 

 

 میکند Spaceهای اضافه بین دو کلمه را حذف و تبدیل به یک  Trim: Spaceتابع 

 Vlookupتابع 

 

Lookup Value:  آدرس سلول مورد جستجو 

Table Array:   برای انتخاب کل جدول یکی از سلول ها را انتخاب و دو بار( انتخاب جدولctrl+a )را میزنیم 

http://www.mehdozenhari.com/
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Col_index_numاست( 3)مثال نام خانوادگی در ستون  ن: شماره ستو 

Range_lookup بود و علی را جستجو میکردید فقط  0باشد تا دقیقا داده را بررسی کند اگر یک بود مانند آنرا هم جستجو میکرد مثال اگر  0: باید

 هم جستجو میشد( دعلی محم ,علی اکبر,بود علیرضا  1علی پیدا میشد ولی اگر 

را به صورت مطلق وارد کنیم  Lookup Valueبدون اهمیت شماره ردیف استفاده کنیم و  column(b5)دد ستون از فرمول در صورتیکه به جای ع

 افقی بقیه داده هارا پیدا کرد Dragمیتوان با 

 

 اکسل در اطالعات خالی های سلول حذف

گرانبهای ما را تلف کنند.اگر تعداد این ردیف های خالی از اطالعات کم ردیف های خالی بین اطالعات کاربرگ دربسیاری از مواقع می توانند وقت 

گاه این کار باشند به طور دستی می توان آنها را حذف نمود اما اگر حجم اطالعات بسیار زیاد باشد و نواحی خالی از اطالعات به هزاران ردیف برسد آن

 .می تواند به یک کابوس تبدیل شود

 کاربرگ از ماکروها از استفاده و نویسی کد به نیاز بدون و آسانی به و  م ردیف های غیر ضروری را فقط با چند کلیک سادهدر این آموزش می خواهی

 .کنیم حذف خود اطالعات

 .به طور مثال مطابق شکل زیر دارای یک جدول از اطالعات با چند ردیف خالی هستیم

  
  
 .زیر عمل می کنیمبرای رها شدن از دست فضاهای خالی به روش  

 ) جدولاطالعات و سربرگ  لشام (کل جدول را انتخاب می کنیم. 

 .کلیک کنید Special ... به شکل زیر ظاهر گردد. بر روی دکمه Go To را فشار دهید تا پنجره( Ctrl+G)یا  F5 کلید 

 .کلیک کنید Blank در پنجره بعدی بر روی  

 .ی هایالیت می شوندسلول های خال Ok با کلیک بر روی دکمه 

 .کلیک کنید Delete ... بر روی یکی از سلول های های الیت شده کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده بر روی  
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 .را برگزینید Shift Cells Up  در پنجره بعدی عبارت 

 .کلیک کنید ok برروی دکمه 

 .تمام فضاهای خالی حذف شده اند 

 

 آدرس دهی مطلق : 

$B1 :  ستون  ،تعمیم افقیدرB )ثابت میشود )تعمیم افقی : باید حروف را ثابت کنید 

B$1 ثابت می شود )تعمیم عمودی : باید عدد را ثابت کنید( 1سطر  ،: در تعمیم عمودی 

 استفاده میکنید  F4*برای آدرس وارد کردن آدرس مطلق از 

 B$1$برای عدد و حرف :  $: وارد کردن عالمت  F4یکبار  -1 

 B$1:  عددبرای  $: وارد کردن عالمت  F4دوبار  -2 

 B1$:  حروفبرای  $:وارد کردن عالمت  F4سه بار  -3 

 

 

 روش عدم نمایش سلول های حاوی خطا در اکسل

Select Cells  Home Tab  Conditional Formatting  New Rule  Format Only Cells That contain  

Errors  Format  Color : White(سفید) 
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Rand  1تا  0: اعداد اعشاری تصادفی بین 

Rand()*p+a  : 

a حد پایین :    bحد باال :  P=b-a 

 rand()*30+20:  50تا  20مثال : اعداد اعشاری تصادفی بین 

 rand()*36+33:  66تا  33مثال : اعداد اعشاری تصادفی بین 

 

 

Ceiling مثاال( اعداد را با قدم های مشخص به باال گرد میکند :ceiling(19.45;0.25)  1635گرد میکند به عدد  0325را با قدم  16345عدد) 

Floor مثاال( (0.25;19.45): اعداد را با قدم های مشخص به پایین گرد میکندfloor  16325گرد میکند به عدد  0325را با قدم  16345عدد) 
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 :IFتابع 

 انتخاب میکنیم تابع شرط را ازاول سلول نتیجه انتخاب شود سپس  -1

a. Logical Test شرط : 

b. Value If Trueعملیات در صورت برقراری شرط : 

c. Value If Falseعملیات در صورت عدم برقراری شرط : 

 

 به وسیله فرمول -2

=IF(logical test ; value if true ; value if false) 

=IF(صورت برقراری شرط عملیات در ; شرط  (عملیات در صورت عدم برقراری شرط ; 

 

 تعداد پرانتز باز با بسته با هم برابر است 

  قرار دهیم ""متون را باید درون 

  + 1تعداد عملیات = تعداد شرط 

 :1مثال

       IF(A1>=75;"top";IF(A1>=50;"pass";"fail")) 

http://www.mehdozenhari.com/
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 :2مثال 

 شرط فرد بود نقطه شروع را وسط بازه اگر زوج بود به سمت باال انتخاب میکنیمتعداد در صورتیکه پیشنهاد میشود : 

    IF(A1>=50;IF(A1>=75;"A";"B");IF(A1>=25;"C";"D")) 

 

 :3مثال 

    IF(A1>=75;IF(A1=100;"Top";"A");IF(A1>=50;"B";IF(A1>=25;"C";"D"))) 
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 :4مثال 

 
=IF(B2>=6000,IF(B2>=8000,1000*B2,750*B2),IF(B2>4000,B2*500,IF(B2>2000,B2*400,B2*200))) 

 

 Mid,Left,Rightتابع 

 خروجی این توابع متن است – برای جدا سازی متن از یک رشته استفاده می شود

=Right(تعداد حروف;متن) 

=Left(تعداد حروف;متن) 

=Mid(شماره اولین حرف برای جدا سازی;متن; برای جدا سازیتعداد حروف  ) 

 قرار گیرند ""متن است)یعنی باید در فرمول ها با  Mid , Left , Rightخروجی توابع 

 مثال

 رتبه در منطقه کد رشته سال ورود شماره دانشجویی

78569074 =LEFT(A2;2) =MID(A2;3;3) =RIGHT(A2;3) 

78569074 78 569 074 

 

 مشخص شودمثال: بر اساس عدد اول سمت چپ نوع بانک 
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 :Concatenateتابع 

 Concatenate(Text1;Text2;Text3;…)=          ادغام محتویات چند سلول با هم 

 

 اکسل به وب سایتاتصال 

 فایل مثال

 دارند( asp , aspx)فقط سایت هایی که پسوند  آدرس آنرا کپی کرده سایت را باز میکنیم -1

را زده و بعد از باز شدن سایت  Go میکنیم و Pasteآدرس سایت را را انتخاب کرده  و  Data Tab  Get External Data  From Webدر  -2

 میکنیم Importجدول را  تبدیل آن به و  با استفاده از 

 میدهیم ماتنظیمات بروزرسانی را انج Propertiesدر  -3

 Data Tab  Connection  Propertiesمسیر تنظیم محدد بروزرسانی  -4

Match, Index 

 گی روبروی هر ماه قرار گرفنه انددمثال: داده های بارن

 داده ها را از زیاد به کم مرتب میکنید Largeبا استفاده از تابع 

Match: .شماره سطر داده را در یک بازه مشخص میکند   

 Match(E1,Rain,0) E1: آدرس سلولی است که شماره سطر آن مجهول است Rain: 0 بازه: Exact Match 
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 داده درون یک شماره سطر را پیدا میکند Indexتابع 

=INDEX(month,G1) Month: بازه G1: شماره سطر مجهول 

 

 فایل مثال حل شده فایل مثال خام

 

Advance Filter 

Data tab – Advance Filter  

1- Copy To Another location  

2- List Rang :  کل بازه داده هانام   

3- Criteria Range : بازه شرط (H1:H2) 

4- Copy To:  محل قرار دادن نتیجه  (J1) 
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 ماکرو

 برای انجام کار های تکراری استفاده می شود

View Tab – Macro – Record Macro  

1- Name : اری ماکرو که باید با عدد شروع نشود و فضای خالی هم نداشته باشدنامگذ  

2- Shortcut Key : انتخاب کلید میانبر 

 انجام عملیات -3

a. Delete Data 

b. Advance Filter 

View Tab – Macro – Stop Record 

 ایجاد دکمه برای ماکرو

1- File – Option – Quick Access Toolbar – Choose Command From : Developer Tab – Insert 

Control(Add) 

 محل دکمه در شیت انتخاب شود -2

اب ماکروانتخ -3  

 Edit Text –تغییر نام دکمه : راست کلیک 

 Delete -چپ کلیک روی دکمه  –حذف دکمه : راست کلیک روی دکمه 

 Assign Macroبر روی آن راست کلیک کرد و با استفاده از گزینه و Picture)گزینه  Insertاز منوی )*میتوان یک تصویر را به شیت اضافه کرد 

 آنرا به یک ماکرو متصل نمود که اگر کاربر روی آن کلیک کند ماکرو را اجرا کند

 محدود کردن کاربر به تغییر در سلول ها

1- Alt + F11 

2- Scroll Area : انتخاب سلول یا سلول ها 

" در اینصورت کاربر فقط امکان ویرایش سلول های انتخاب شده را دارد"  

 

 

 ذخیره فایل های ماکرو دار
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 قرار دهید Excel Macro Enable Workbookرا بر روی  Save As Typeگزینه  Saveدر پنجره 

 دارند  !آیکن فایل های ماکرو دار عالمت    

 2001ولی در  فقط یکبار الزم است انجام شود 2013و  2010این کار در  حتما انتخاب شده باشد برای باز کردن ماکرو باید دکمه 

 را کلیک کرد. Enable Contentهمیشه باید 

 تنظیم اکسل که ماکرو های همیشه فعال باشند 

File – Option – Trust Center – Trust Center Setting – Macro Setting – Enable All Macro 

 

 فایل مثال حل شده فایل مثال خام
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 VBAساخت فرم با 

1- Alt + F11 

2- Insert  User Form 

a. In Properties 

i. Name : نام فرم 

ii. Caption: برچسب فرم 

 Toolboxبا استفاده از  و دکمه قرار داد  Textboxدر فرم میتوان یک 

TextBox  ها با نامTextBox1, 2, 3,…3 نام گذاری میشوند 

 تعامل بین فرم و اکسل 

 آدرس مبدا = آدرس مقصد

 قرار دهید A1را در سلول  TextBox1: محتویات متن درون  مثال

 Range(“A1”)=TextBox13Text قرار میدهیم Runجواب : فرمول را در دکمه 

 قرار دهید TextBox2را در سلول  D1: محتویات متن درون  مثال

 TextBox23Text=Range(“D1”) قرار میدهیم Runجواب : فرمول را در دکمه 

 کند و نتایج را در فرم نمایش دهد lookupV: فرم طراحی کنید که داده ای را مثال

 فایل مثال حل شده فایل مثال خام

 نوشته شده است I1در سلول  Vlookupتابع  -1

 میسازید TextBoxتا  5فرمی با  -2

تغییر  K1تا  I1پر میکنیم. و در نتیجه بقیه ستون ها از  TextBox1را با  H1محتویات سلول  Range("H1") = TextBox1.Textبا استفاده از فرمول  -3

 میکنند

 گرفته در فرم نمایش میدهیم K1تا  I1با استفاده از فرمول های زیر داده ها را از سلول  -4

a. TextBox2.Text = Range("I1") 

b. TextBox3.Text = Range("J1") 

c. TextBox4.Text = Range("K1") 

d. TextBox5.Text = Range("L1") 

 دتمامی فرمول های فوق باید در دکمه جستجو نوشته شون

 باشد استفاده میکنیم دقت کنید موقع ویرایش دستورات فرم  استفاده کرد و برای بستن از دکمه  یا دکمه  F5برای اجرای فرم ها از باید از دکمه 

http://www.mehdozenhari.com/
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 گزینه های فوق را بشناسید Propertiesدر 

1- Locked محتویات جعبه متنی را قفل میکند : 

2- Back Color  رنگ زمینه : 

3-  For Color رنگ متن : 

4- Width عرض جعبه متنی : 

5- Height ارتفاع جعبه متنی : 

6- Tab Index  ترتیب اجرای دکمه :Tab 

1- Text Align محل قرار گرفتن متن در جعبه متنی : 

0- Picture Size Mode  :Stretch 

با هم استفاده  iserrorو  ifی حل این مشکل از دستور  داده و سیستم متوقف میشود برا Debugپیام خطای  VBAدر صورتیکه شماره پرسنلیدر لیست موجود نباشد 

 میکنیم

1. Range("g1") = TextBox1.Text 

2. If IsError(Range("h1")) Then 

3. MsgBox ("شماره پرسنلی ثبت نشده است") 

4. Else 

5. TextBox2.Text = Range("h1") 

6. TextBox3.Text = Range("i1") 

7. TextBox4.Text = Range("j1") 

8. TextBox5.Text = Range("k1") 

9. End If 

هستند و نام تصاویر با  Gداریو  Pic( و دستور زیر را به دکمه جستجو اضافه کنید )تصاویر در پوشه بسازید) Imageبرای بار گذاری تصویر در فرم باید فیلد 

 شماره پرسنلی یکی  است(

Image1.Picture = LoadPicture("g:\pic\601572.jpg") 

http://www.mehdozenhari.com/
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 را فقط نمایش میدهد باید نام فایل را متغیر کنیم 601572دستور فوق فقط تصویر شماره 

 قرار دارند ”“*ثابت ها درون 

 

 

 همان شماره پرسنلی و همان نام تصویر است TextBox1* محتویات 

 متغیر و ثابت را با + به هم وصل میکنیم

Image1.Picture = LoadPicture("g:\pic\”+TextBox1+”.jpg") 

 نتیجه کار

 

 برای ایجاد دکمه اجرا کننده فرم باید مراحل زیر را انجام دهید

1- View Tab  Macro  View Macro 

a.  نام گذاری ما کرو و انتخاب گزینهCreate 

 دستورات زیر را وارد میکنیم -2

3- FormName.Show  مثالUserForm1.Show  چون نام فرم ساخته شدهUserForm1  میباشد و بستنVBA 

 اتصال دکمه به ما کرو -4

 طراحی فرمی برای اضافه کردن داده ها به جدول

 شماره سطر خالی است( i) برای پیدا کردن سطر خالی است روبرو دستورات اول :  مرحله 

 قرار میدهیم 1را عدد ثابتی برابر  iدر سطر اول 

 تا بررسی کند شماره اولین سطر خالی در سطر دوم تا چهارم حلقه ای طراحی کرده

 که شماره سطر خالی است را نشان دهد iدر سطر پنجم پیامی حاوی 

 های فرم به جدول است textbox : دستورات زیر برای اضافه کردن محتویات مرحله دوم
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 طراحی فرمی برای حذف کردن داده ها از جدول

 شماره سطر مورد نظر است( i) است textbox1.textحاوی برای پیدا کردن سطر  روبرو دستورات اول :  مرحله 

 قرار میدهیم 1را عدد ثابتی برابر  iدر سطر اول 

 در سطر دوم تا چهارم حلقه ای طراحی کرده تا بررسی کند اولین سطر مورد نظر را

 که شماره سطر مورد نظر است را نشان دهد iدر سطر پنجم پیامی حاوی 

کپی کرده و  View  Macro  View Macro  Editبرای حذف یک سطر فرضی در اکسل ایجاد کرده و کد آنرا از مسیر  Recordماکرو از نوع یک 

 ها را هم حذف میکنیم ""تغییر داده  iقرار میدهیم سپس آدرس سطر را به MsgBoxدر دکمه حذف به جای 

 

 

 

 

 

 

 محافظت از سلول ها

Properties: Select Cells  Right Click  Format Cells  Protection Tab 

1- Lock : عدم اعمال تغییرات در سلول 

2- Hidden : عدم نمایش فرمول 

 . هستند Lock*سلول ها به صورت پیش فرض 

Protect: Review Tab  Protect Sheet  Password, Reenter Password 

 *Select Lock Or Unlock: برای تنظیم اجازه انتخاب سلول ها است 

UN Protect: Review Tab  UN Protect Sheet  Password 

 برای دسترسی کاربر به انتخاب سلول های قفل شده و قفل نشده در شیت است Select Unlocked Cellsو  Select Locked Cellsگزینه 
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 قرار دادن کلمه عبور روی قسمتی از شیت

Select Cells  Review  Allow Users To Edit Range  New  Range 

Password : تنظیم کلمه عبور بازه انتخابی  Protect  تنظیم کلمه عبور برای کل شیت 

 

 IFمثال نمودار و  

 نمودار مشخص کندنموداری از داده ها ترسیم کنید که به صورت خودکار با ارزش ترین و بی ارزش ترین ستون را در 

 اعداد قرار دارند Bماه ها در ستون  Aدر ستون 

 نام دارد(  Dataستون اعداد را نام گذاری میکنیم )در مثال  -1

 قرار میدهیم 0ماکزیمم داده ها را نمایش داده و بقیه را  Cدر ستون  IF(B1=MAX(data);B1;0)با استفاده از فرمول  -2

 قرار میدهیم 0مینیمم داده ها را نمایش داده و بقیه  را  Dدر ستون  IF(B1=MIN(data);B1;0)با استفاده از فرمول  -3

 قرار میدهیم 0داده هایی که نه ماکزیمم و نه مینیمم هست را نمایش داده و ماکزیمم و مینیمم را  Eدر ستون  B1-C1-D1با استفاده از فرمول  -4

 ترسیم میکنید Stacked از نوع  A, C, D, Eنموداری بر اساس ستون  -5

فقط ستونی ایجاد میشود که مینیمم را نمایش  Dفقط ستونی ایجاد میشود که ماکزیمم را نمایش میدهد و در ستون  C*روش اینگونه هست که در ستون  

 ستونی ایجاد شده که داده هایی به جز ماکزیمم و مینیمم نمایش داده میشود Eمیدهد و در ستون 
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 فایل مثال حل شده فایل مثال خام

 

 مثال ترسیم نمودار با ماکرو

 Hide موجب میشود داده ها در نمودار نمایش داده نشوند 

 رگرسیون

از داده های زوج مرتب ترسیم میکنیم اسکاترنمودار  -1  

2- Right Click (یکی از نقاط)  Add Trend Line 

a. Select Functions(Linear, Logarithmic, Exponential, Power) 

b. Display Equation On Chart   , Display R-Squared Value On Chart  

ا انتخاب کرده و مجهول را در آن قرار میدهیمنموداری که عدد ضریب همبستگی در آن به یک نزدیک تر است ر -3  

 مجهول باشد جای داده ها را عوض کرده ) تا نیاز به محاسبه تابع معکوس نباشد( و مراحل را تکرار می کنیم X*در صورتیکه عدد 

 

 :Sumifتابع 

 بر اساس یک شرط جمع سلول ها

1- Range: بازه ای که شرط را در آن جستجو میکنیم 

2- Criteria: معیار یا همان شرط 

http://www.mehdozenhari.com/
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3- Sum_Range: بازه داده های که میخواهیم بر اساس شرط با هم جمع شود 

 با هم جمع کن Sum_Rangeجستجو کن و عدد متناظر با آن را در  Rangeرا در بازه  Criteria*مثال زیر : عبارت موجود در 

 

 :Sumifsتابع 

1- Sum_Range: بازه داده های که میخواهیم بر اساس شرط با هم جمع شود 

2- Criteria_Range1: بازه ای که شرط اول را در آن جستجو میکنیم 

3- Criteria1: معیار یا همان شرط اول 

را در بازه  Criteria2جستجو کن و عبارت موجود در  Criteria_Range1را در بازه  Criteria1*مثال زیر : عبارت موجود در 

Criteria_Range2 آن را در جستجو کن و عدد متناظر باSum_Range  با هم جمع کن. 

 تعداد شرط ها محدودیت ندارد*

 

 

 :Countifsتابع 

 شمارش سلول ها بر اساس یک شرط

http://www.mehdozenhari.com/
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1- Criteria_Range1: بازه ای که شرط اول را در آن جستجو میکنیم 

2- Criteria1: معیار یا همان شرط اول 

 Criteria_Range2را در بازه  Criteria2جستجو کن و عبارت موجود در  Criteria_Range1را در بازه  Criteria1*عبارت موجود در 

 .جستجو کن و تعداد آنها را نمایش بده

 تعداد شرط ها محدودیت ندارد*

 

 :Subtotalتابع 

 : Home Tab  Sort And Filter  Filterفعال سازی 

 روی آن کار میکندداده ها را جمع، میانگین، ماکزیمم و .... میگیرد ولی فیلترینگ بر 

 

Value فارسی Function 

 AVERAGE میانگین 1

 COUNT شمارش 2

 COUNTA شمارش پر 3

 MAX ماکزیمم 4

 MIN مینیمم 5

 Sum جمع 9

 :Convertتابع 
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 تبدیل واحد ها را بر عهده دارد

 پیدا کرد Help On This Fuctionلیست واحد ها را میتوان در  -1

 (mmhgغلط  | mmHgدر نام گذاری واحد ها حروف بزرگ و کوچک باید رعایت شود )درست  -2

 

 :Indirectتابع 

 وابستهمثال لیست های 

 در شیت دوم اسم استان ها را نوشته و رو بروی آنها اسم شهر های هر استان را وارد میکنیم -1

 را به نام همان استان نام گذاری می کنیملیست استان ها را استان نام گذاری کرده و شهر های هر استان  -2

 نام استان ها را فرا خوانی میکنیم Data Validation – Listبا استفاده از  Aدر شیت اول و ستون  -3

ست استان ها وابسته کرده یلیست شهر ها را به ل indirect(A1)و دستور  Data Validation – Listبا استفاده از  Bدر شیت اول و ستون  -4

 نمایش داده شود Bفقط نام شهر های همان استان در ستون  Aتا در صورت انتخاب نام استان در ستون 

 جواب فایل اکسل

Function: 

 برای این تابعی در اکسل تعریف میکنیم زیرا اکسل آن تابع را ندارد

 است( SHA)نام تابع بود بنویسد بینهایت 0: طراحی تابعی که تقسیم کند و اگر عدد دوم  1 مثال

 sha(a1;b1)=روش استفاده از تابع در اکسل : 

1- Alt + F11 

2- Insert Menu  Module  Insert Menu  Procedure 

a. Function Name : نام تابع 

http://www.mehdozenhari.com/
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b. Function   ok 

3- Public  

 دستورات -4

5- Close Without Save 

 قرار میگیرد category = user defindو قسمت  fxتعریف میکنند در  نتوابعی که کاربرا

)نیم تا نیم تا به باال گرد کند 1بود را به  1تا  035و اگر بین  035بود را به  035تا  0قسمت اعشاری بین  اگر : تابعی برای اینکه اعداد اعشاری که2مثال 

 گرد کند(

 

 رو به باال 0325مثال : قدم های 

2.2  2.25 
2.3  2.5 
2.6  2.75 
2.0  3 

 

 

 

 

 

انتخاب  Save as typeاز تابع نوشته شده شما هست میتوانید از روش زیر استفاده کنید. دقت کنید که اول باید  Addinsاگر نیاز  به ایجاد خروجی 

 شود 

File  Save As(F12) 

1- Save As Type : Excel Addins 

2- File Name :  نام افزونه  

3- Location : مسیر افزونه(Desktop) 

http://www.mehdozenhari.com/
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 را هم اضافه کنیم  Modulaدر صورتیکه بخواهیم بر روی فایل 

Right Click (On Module)  Export  Right Click (On File.Xlsx)  Import  Select Exported File 

  :  Moduleبر روی  برای گذاشتن کلمه عبور

Alt + F11 Right Click (On Modula File)  VBA Project Properties  Protection Tab  Password… 

 Transposeتابع 

 ترانهاده یک بازه از اعداد را ایجاد میکند

1- Select Cells : انتخاب سلولها برای نمایش ترانهاده 

 (بازه)Transpose : فرمول -2

3- Ctrl + Shift + Enter :  بازهتعمیم فرمول به کل  

Select Cells  Copy  Select Target Cells  Paste Special  Transpose  

 )یعنی با تغییر اعداد منبع داده های مقصد عوض نمی شوند(ارتباط بین داده های منبع و مقصد برقرار نیست Copyدر روش 

 : Freezeابزار 

 قرار دارد View  Freeze Panesاین ابزار در مسیر  است Scrollاین ابزار برای ثابت کردن سطر یا ستون در 

1- Freeze Panes انتخاب یک سلول و استفاده از این گزینه سطر باالی آن و ستون کنار آن را :Freeze میکند 

2- Freeze Top Row  سطر اول را :Freeze میکند 

3- Freeze First Column  ستون اول را :Freeze میکند 

4- UnFreeze  از حالت :Freeze خارج میشود 

 فعال شود سطر باالیی و  Freeze Panesانتخاب شود و گزینه  B2اگر سلول *

 میشود B2 Freeze ,ستون کناری سلول 

Print Title: 

 Page Layoutچاپ نشان داده نمی شود، برای این کار در منوی و این کار در پیش نمایش سطر یا ستونی را ثابت کنیم  Freezeدر صورتیکه با 

 سطر اول را انتخاب میکنیم.  Rows To Repeat at Topو در قسمت   Print Title(Sheet Tab)گزینه 

http://www.mehdozenhari.com/
mailto:mm.zenhari@gmail.com


 

 

 mm.zenhari@gmail.com 39ایمیل :  zenhari.comwww.mehdiوب سایت :  مدرس : مهدی زنهاری
 

 

 )صفحه( قرار میدهیم1بر روی  Automaticرا از حالت  Widthگزینه  Page Layoutبرای قرار دادن تمامی ستون ها در یک صفحه در منوی 

Google Drive: 

1- Open And Sign in Your Gmail Address 

2- In New Tab  Open drive.google.com (  -  Drive) 

3- Create  Spread Sheet  یک صفحه مانند اکسل برای کارهای محاسباتی باز می شود 

4- Share  وارد کردن آدرس ایمیل 

a. Can Edit: کاربر میتواند ویرایش کند 

b. Can View: کاربر فقط میتواند محتویات فایل را ببیند 

وارد شده است ارسال میشود و لینک فایل در آن قرار دارد در صورت باز کردن فایل همه  4ایمیل برای تمامی کاربرانی که آدرس آنها در  مرحله یک 

 کاربران میتوانند تغییرات اعمال کنند و این تغییرات زنده هستند.

 توابع

Sin:   =sin(x) رادیان  | =sin(a1*3.1415/180) یا =sin(a1*PI()/180) درجه 

Cos:  =cos(x) 

Tan: =tan(x) 

Exp: =exp(x)  | ex 

Log: = Log(x,b)  or =Log10(x) 

Ln: =ln(x) 

Atan: =atan(x) 

Asin: =asin(x) 

Acos: =acos(x) 

ABS: =Abs(x)  |  قدر مطلق 

INT: =int(x) 
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Power:  =a1^b1  | ^(Shift+6) 

√2
5
3

  : =2^(3/5) or √2
3

   : = 2^(1/3) 

Find: 

 شماره کارکتر را در یک رشته پیدا میکند

=find(string; cell address) =find(“ت”;” نتمری  میگوید حرف ت چندمین حرف عبارت تمرین است (”

 و مسیر فایل را بر گرداند نام Filenameبا پارامتر  Cellتابع 

=cell(“filename”) نتیجه : C:\Users\win1\Desktop\[mohammad.mht]Sheet1 

 فقط پسوند فایل را جدا کرده در سلولی نمایش دهید  Cellو  Findمثال: با استفاده از تابع 

 فرمول نوشته شده

 

 نتیجه کار

 

 : Lenتابع 

 تعداد کاراکتر های یک متن را برمیگرداند

=len(“alireza”)  7 : نتیجه 

 Mail Mergeادغام پستی یا 

 وارد میکنیم مانند زیر فایل مشخصات را در اکسل همراه با محاسبات
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 را باز کرده و مراحل را دنبال میکنیم Wordنرم افزار 

Mailing  Start Mail Merge  در نوار سمت راست : Letter  Use The Current Document  User and Existing List , 

Browse, انتخاب فایل اکسل تولید شده 

 استفاده میکنیم مانند تصویر زیر More Itemدر مرحله چهار نامه را ویرایش کرده و به جای متغیر ها از گزینه 

 

 در مرحله پنج نامه ها را میتوانید ببینید و در نامه ها حرکت کنید 

 در مرحله شش نامه ها را میتوان چاپ کرد

 

Share 

Server 

1- Create Folder  Right Click  Properties  Sharing Tab  Advance Sharing  Share This Folder   

Security Edit  Add  Advance  Find Now  Select (Everyone)  Ok Allow(Full Control) 

 

 ذخیره شود Shareفایل اکسل در پوشه 
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Control Panel  Network and Sharing Center  در نوار سمت چپ : Change Adapter Setting  Local Area Connection  

Detail  IPv4 Address    Ex:192.168.111.10 

Client: 

1- Create Excel File 

2- Formula 

=’\\IP\ShareFolder\[Filename3xlsx]Sheetname’!Celladdress 

='\\192.168.111.10\share\[data.xlsx]Sheet1'!A1 

Checkbox: 

1- File  Option  Quick Access Toolbar  Command : Developer Tab  Insert Control  Add  

 اضافه کردن ابزار انتخاب به شیت -2

3- Right Click (on Check Box)  Format control  Cell Link  وارد کردن آدرس سلول نتیجه 

4-  True=  False= 

True, False  توابعBoolean  قرار نمیگیرند ”“هستند و در فرمول ها درون 

Offset : 

 محدوده ای از داده ها را بر اساس یک منبع جدا کرده در جای دیگر نمایش میدهد

=offset (reference, row, col, height, width) 

Reference: سلول منبع 

Row:  تعداد سطر منبع تا اولین سلول باال سمت چپ  

Col: بع تا اولین سلول باال سمت چپتعداد ستون من  

Height: ارتفاع بازه 

Width: عرض بازه   

 ها Errorعدم نمایش 

Conditional Formatting  New Rule  Format Only Content  Cells: Error  انتخاب رنگ متن سفید 

 )تبدیل عدد به متن( Textتابع 

=text(CellAddress, “#”) 
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 را با یک سری اعداد  مقایسه کنید Midخروجی تابع 

 Error Lineنمودار و 

 طراحی میکنیم Xبر اساس  Yرا ترسیم کرده و خطی برای نمایش داده  Sinمثال : نمودار 

 تا وارد میکنیم 10با فاصله  360تا  0زاوبه ها را از  Aدر ستون  -1

 را بر حسب درجه بررسی میکنیم Aسینوس زوایای  sin(a1*pi()/180)با استفاده از فرمول  Bدر ستون  -2

 و خطی ترسیم میکنیم Scatterنموداری از نوع  -3

و تعریف مختصات دو نقطه یک خط به نمودار اضافه  Addرا انتخاب کرده و با استفاده از گزینه  Select Dataگزینه  Designدر منوی  -4

 میکنیم

*X  را آدرس یک سلول اکسل قرار میدهیم وY  قرار میدهیم 1.5+و  1.5-را 

 

 را تغییر دهیم سینوس محاسبه شده و یک خط نمودار را قطع میکند F1اگه داده درون  نتیجه :

 

 فایل مثال حل شده
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 قالب بندی یک ستون بر اساس محتویات ستون دیگر

1- Select Column(ستونی که قرار است قالب آن تغییر کند) 

2- Home  Conditional Formatting  New Rule  Use A Formula To 

Determine Which Cells To Format   in Format Values :  وارد کردن فرمول

 (انتخاب قالب بندی)  Format شرط با عالمت =

 

 دو ستون باید دو شرط مجزا داشته باشد

 ورود داده تکراری در یک ستونعدم 

1- Select Column 

2- Data Tab  Data Validation  Allow : Custom 

3- Formula  = وارد کردن فرمول ها همراه با عالمت 

 ( داده تکراری وارد نشودa:a)Aموجب میشود در کل ستون  countif(a:a;a1)=1=مثال فرمول 

 تکراری هم نمیتوان وارد کرد A2به صورت مطلق وارد نشده است فرمول در کل ستون شناور است یعنی  A1چون 

Outlook 

Open Outlook  Yes(Setting)  Name, Email(Gmail, Hotmail, Yahoo), Password 

Send Mail  Subject, To, Body 

 Insert  Picture, Attachment : ارسال معمولی

ارسال عکس از دسکتاپگرفتن و   :Open Snipping Tools  تصویر از دسکتاپ    Send Mail 

 Right Click(on File)  Send To  Mail Recipient  Send Mail : ارسال ایمیل از دسکتاپ
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Set Password: Right Click (Outlook Data File) Data File Properties  Advance Change Password 

 Right Click(Files)  compress Files And Email  Send Email : فشرده سازی و ارسال ایمیل

 Right Click (on Picture)  Send To  Mail Recipient  Resize(Small, Medium …) : ارسال و تغییر اندازه تصویر

 

جلسهتنظیم یک  : Calendar  Double Click Day  مکان جلسه و ساعت جلسهتنظیم موضوع و  

 مدت زمان یادآوری قبل از جلسه : File  Options  Calendar Defulat Remider : تنظیم زمان یادآوری

 

  New Meeting Request  Date-Time, To, Location  (تاریخ سمینار) Calendar  Right Click : دعوت به سمینار

Send 

 Accept And Send Response, Decline and Send Response : گیرنده دعوت نامه

Accept: تاریخ سمینار با تقویم اضافه شده و ایمیلی برای فرستنده ارسال شده و نتیجه قبول دعوت در آن ذکر میشود 

Decline:  میشودتاریخ سمینار با تقویم اضافه نمی شود و ایمیلی برای فرستنده ارسال شده و نتیجه رد دعوت در آن ذکر  

Auto Send And Receive: Send and Receive Tabs  Send And Receive Groups  Send And Receive Define 
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Contact : New Contact(اضافه کردن مخاطب جدید)  New Contact Group(اضافه کردن لیست گروهی از مخاطبین) 

 :roductPSumتابع 

=sumproduct(بازه دوم,بازه اول) 

 اعداد بازه اول را نظیر به نظیر در اعداد بازه دوم ضرب کرده و نتایج را با هم جمع میکند

  =و ALT  کلید با سریع زدن جمع: اکسل  1ترفند شماره 

 .برای شما نوشته شود SUM را بزنید تا تابع ALT  + = کافی است که در انتهای یک سطر یا ستونی سلولی را انتخاب کنید و این کلید

 اکسل: کلیدهای تنظیم فرمت اعداد 2ترفند شماره 

 روند. خود من بیشترین استفاده را از کلیدبرای فرمت سل اعداد بکار می 5تا  1و اعداد  CTRL + SHIFT جالب است بدانید که کلیدهای

CTRL+SHIFT+1 کنم که این کلید باعث نمایش یک عدد در حالتمی Number شودمی. 

 

 هاکسل: نمایش همه فرمولا 3ترفند شماره 

دهد. فراموش نکنید که با دوباره زدن همین کلید شود و تمامی فرمول ها را به شما نماش میحالت شیت اکسل عوض می CTRL  +  `    با زدن کلید

 .مجدد به حالت عادی شیت بر خواهید گشت

 (.هم می بینید ~کنید. روی این کلید عالمت  پیدا باید کامیپوتر کیبورد 1 عدد چپ سمت در را    `    نکته: عالمت
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 اکسل: پرش به ابتدای یک سطر یا ستون از لیست با کیبورد 4ترفند شماره 

برای رفتن به   CTRL +  ↓ اگر فایل شما پر از اطالعات باشد و مرتبا بخواهید به انتهای یا ابتدای لیست خود بروید شک نکنید که باید از کلیدهای

 .برای رفتن به ابتدای لیست هایتان استفاده کنید CTRL +  ↑ )سطر( و کلیدانتهای ستون 

 اکسل: جابجا شدن سریع بین شیت ها5ترفند شماره 

وقتی که شیت های شما زیاد است و می خواهید یک شیت خاص را از روی ظاهرش )نه اسم آن( پیدا کنید باید تک تک شیت ها را ببیند. خوب یک 

 Ctrl  + pageDown و Ctrl + PageUP بجا شدن بین شیت های اکسل داریمکلید عالی برای جا

  Format Painterبر روی ابزارclick -: Doubleاکسل 6ترفند شماره 

کردن فرمت )تنظیمات  copy-paste آشنا هستند و می دانند که این ابزار برای Format Painter تقریبا همه کاربران اکسل، آتلوک و ورد با ابزار

کنند ، می توانند چندی بار از آن در جاهای  Double-Click ظاهر( استفاده می شود و جالب است که اکثر آنها نمی دانند که اگر روی این ابزار

 .مختلف استفاده نمایند
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Cell Format 

Select Cells  Right Click  Format Cells  Number  Custom 

 عدد با دو رقم اعشار : 0.00 -1

 عدد با دو رقم اعشار بدون صفر های بعد از ممیز : ##.# -2

3- [RED]-0.000 : اعداد با عالمت منفی و به رنگ قرمز و سه رقم اعشار همراه با صفر های بی ارزش بعد از ممیز 

Positive;Negative;Zero 

Example : +[Red]0.00;-[Blue]#,###;صفر    

 و رنگ قرمزاعداد مثبت با عالمت + تا دو رقم اعشار   

 تا سه رقم اعشار بدون صفر های بی ارزش بعد از ممیز به رنگ آبی –اعدا منفی با عالمت 

 را صفر نمایش میدهد 0
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 IsText, IsNumberتابع 

 است True, Falseخروجی این دو تابع 

Istext(A1)  اگر سلول :A1  متنی باشد خروجیTrue  است واالFalse میباشد 

IsNumber(A1)  اگر سلول :A1  عدد باشد خروجیTrue  است واالFalse میباشد 

برای محدود کردن بازه به ورود متن یا عدد  Data – Validationدر  isnumber(a1)=true=و  istext(a1)=true=میتوان از عبارت های 

 استفاده کرد

 محدود کردن یک ستون به ورود اعداد زوج)یعنی فقط عدد زوج قبول شود(

Data  Validation  Allow  Custom  Formula : =mod(a1,2)=0 :  صفر باشد 2باقیمانده عدد به  
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 تغییر رنگ و فرمت متون بر اساس داده های ستون روبرو

1- Select Text Column : انتخاب ستون متنی 

2- Home  conditional formatting  New Rule  User a Formula  

=b1>=50 

 

 

http://www.mehdozenhari.com/
mailto:mm.zenhari@gmail.com

