
  اكسل

  : هيٌون ساصي ًَاس سيثَى         ·

  Ctrl+f1 سا تيك تضًيذ يا minimize The ribbon سٍي سيثَى كليك ساست كشدُ ٍ گضيٌِ

  Sheet1,2,3  صفحِ كاسي هي تاشذ تٌام ّاي3داساي  work book تطَس پيش فشض ّش        -

  . هي تاشذ XLSX فايل رخيشُ شذُ دس اكسل تا پسًَذ        -

دس اكسل ّش فايل صفحِ گستشدُ شاهل صفحات كاسي است ٍ ّواًٌذ پَشِ اي است كِ صفحاتي         -

  . هي گَيٌذ Work book داخل آى قشاس داسد ، كِ تِ آى

  . هي تَاًذ داشتِ تاشذ Sheet  صفحات كاسي يا255اص يك تا  Work book ّش فايل        -

  . تايذ داشتِ تاشذ sheet حذاقل يك        -

 Row تِ ّش يك اص سديف ّاي افقي كاستشگ ّا كِ تا يك شواسُ هشخص شذُ اًذ سطشيا: سطش          ·

  . گَيٌذ

Ctrl + ↑  اًتقال تِ اٍليي سطش كاستشگ .  

Ctrl + ↓  اًتقال تِ آخشيي ستَى كاستشگ .  

  . تِ ّش يك اص خاًِ ّاي هحل تالقي سطشّا ، ستَى ّا كاستشگ ، سلَل گَيٌذ : Cell سلَل

  . دسج هي شَد (Name box) خاًِ اي است كِ آدسس آى دس كادس ًام: خاًِ فؼال 

  BA2        CDE2 آدسس خاًِ هؼتثش هاًٌذ

  2B              ًاهؼتثش 

  تستي فايل جاسي

Close                                                                                      →  ٌَه

  (1آفيس 

2) Ctrl+ F4   

  . اطالػات ػذدي دس اكسل شاهل اػذاد ، تاسيخ ٍ صهاى است  -

  . تاسيخ ٍ صهاى صيشهجوَػِ اي اص اطالػات ػذدي ّستٌذ -

 

  . قشاس دّيذ (Sheet) اطالػات صَتي ٍ تصَيشي سا هيتَاًيذ تشسٍي صفحِ كاسي        -

-           

  : تؼييي كادس تشاي يك يا چٌذ خاًِ         ·

  Border الًچش آى سا تاص كٌيذ ، سشتشگ font گشٍُ ← Home سشتشگ 

  . سًگ خط سا اًتخاب كٌيذ Color ًَع خط ٍ دس قسوت Style دس قسوت : Line تخش



  . گضيٌِ ّاي صيش سا اًتخاب كٌيذ : Present تخش

None : دس خاًِ ّا كادسي قشاس ًوي گيشد .  

Outline : قشاس گشفتي خطَط دس دٍس خاًِ ّا  

Inside : قشاس گشفتي خطَط كادس دس خطَط داخل خاًِ ّا  

دس ايي تخش طثق شكل آى تا كليك تش سٍي گضيٌِ ّاي هَجَد هي تَاى تشاي ّش  : Border تخش

  . چْاسضلؼي قطشّا ٍ يا تؼذادي اص آًْا كادس تؼييي كشد

  . قشاس داسد Home  دس سشتشگ ٍاقغ font دس گشٍُ Border اتضاس ←

  : فشهَل ًَيسي          ·

  : ػولكشدّاي هَجَد دس اكسل

هشاجغ  -                      سشتِ اي -                 هقايسِ اي -          هحاسثاتي        -

  (آدسس)

تشاي اًجام هحاسثات تش سٍي هقاديش خاًِ ّاي اكسل يا اػذاد ثاتت ٍ يا  :ػولكشدّاي هحاسثاتي          ·

  تشكيثي تكاس هيشٍد

= 2 + 4  

= A2 + B3  

= A2 + 4  

  . ششٍع هي شَد= ّش فشهَل يا هحاسثِ تا :  ًكتِ ? 

  ػولگش

  ًام

  دسصذ  تَاى  تقسين  ضشب  تفشيق  جوغ %  8  /  *  -  +  هثال

5+6 ←11  

5-4 ← 1-  

3*2 ← 6  

3/6 ← 2  

283 ← 8  

2/. ← 20%  

  : ػولگش هقايسِ اي         ·

  False (غلط)يا  (دسست) True دٍ هقذاس سا تا ّن هقايسِ هيكٌذ ًتيجِ هقايسِ تشاتش تا

 < =         كَچكتش اص                     تضسگتش اص <                تشاتش =

             كَچكتشهساٍي                       تضسگتشهساٍي



  ًاهساٍي ، هخالف

  : ػولگش سشتِ اي         ·

  . تشاي اتصال دٍ سشتِ تكاس هيشٍد &ػولگش 

Ali & reza            →    

Alireza                                                                      

   

  : الَيت ػولگشّا         ·

()  

  ػولگش هشجغ :

Space  

  كاها ,

    =(3)-– يا 3 -                   ػولگش هٌفي ساصي        -

  دسصذ  %

  تَاى  8

  (ّن الَيت هي تاشٌذ). ضشب ٍ تقسين  /*

  (ّن الَيت هي تاشٌذ)  جوغ ٍ تفشيق -+

  اتصال دٍ سشتِ &

  هقايسِ =

  (ّن الَيت هي تاشٌذ)تضسگتشٍ كَچكتش 

=  

= >  

   

دس صَستي كِ چٌذ پشاًتض يا ػولگش ّن الَيت ٍجَد داشت . دس تاالتشيي الَيت قشاس داسد  ()ػولگش : ًكتِ  ←

  . الَيت اص سوت چپ تشيي ػولگش هي تاشذ

  2+4 =58*2-3                                                                 تقذم ػولگشّا ٍ هثال 

  -  -4                  - +3              ضشب -2                   تَاى       -1

  .  ّن الَيت هي تاشٌذ تقذم تا ػولگشي هي تاشذ كِ دس چپ تشيي قسوت قشاس داسد–ٍ  +

  : تاتغ

·         Sum : هحتَي تواهي هقاديش تؼييي شذُ سا جوغ هيكٌذ .  

= Sum(Num1;Num2,…)  



  .  هي تاشذ30تؼذاد آسگَهاى ّا اص يك تا .  اص ّن جذا شًَذ ;آسگَهاى ّا تايذ تا 

=Count(value 1; value2 ,…)  

  هي تاشذ30تؼذاد هقاديش يك هحذٍدُ سا هي شواسد تؼذاد آسگَهاى اص يك تا  : Count تاتغ         ·

. .  

ّستٌذ  (هتسٌي يا ػذدي)تشاي تؼييي سلَل ّايي كِ حاٍي هقاديش هختلف  : CountA تاتغ         ·

  . استفادُ هي كٌين

  : Average تاتغ هياًگيي         ·

=Average(Num;Num2,…)  

 (سلَل خالي)هقاديش آسگَهاى ػذد يا خاًِ ّاي ػذدي هي تاشٌذ اص هتي ٍ هقاديش هٌطقي ٍ جاي خالي 

  Average(A1:A5)=                                   . هي كٌذ       صشف ًظش 

  ↓ هؼادل. هقاديش سا تا ّن جوغ ٍ تش تؼذاد آًْا تقسين هيكٌذ  Average تاتغ: تَجِ 

Sum(A1:A5) / Count (A1:A5)  يا =Sum(A1:A5)  

Sum : هجوَع هقاديش سا هحاسثِ هيكٌذ .  

Count : تؼذاد هقاديش سا تذست هي آٍسد .  

   Max              =Max (Num1;Num2;… ) تاتغ         ·

دس صَستي كِ .  هي تاشذ 30ايي تاتغ دس تيي اػذاد تضسگتشيي هقذاس سا تش هي گشداًذ تؼذاد آسگَهاى اص يك تا 

  . هحذٍدُ اي سا اًتخاب كٌيذ دس آى هحذٍدُ هتي ، خاًِ خالي ٍ ػثاست هٌطقي سا صشف ًظش هيكٌذ

  Min  =min(Num1;Num2;…)    تاتغ         ·

.  هي تاشذ 30دس ايي تاتغ ًيض تؼذاد آسگَهاى يك تا . ايي تاتغ كوتشيي ػذد سا دس تيي اػذاد هحاسثِ هي كٌذ 

  ....  Max هاًٌذ تاتغ

  Round     =Round( Number;Num) تاتغ         ·

  . ػذد هشخص شذُ سا تِ تؼذاد اسقام هشخص شذُ سًذ هي كٌذ

Number : ػذدي كِ هي خَاّين سًذ شًَذ .  

Num : تؼذاد اسقام جْت سًذ كشدى  

 

  : تشاي دستشسي تِ ًام تاتغ ٍ استفادُ اص آى دس سلَل        -

  Shift+f3 كليذ      -1

  : تشاي هشاّذُ فشهَل ّا         ·

Show formula  → ٍُگش formula→formula Auditing  



  :هشاّذُ تغييشات سلَل ّا         ·

 watch window→ ٍُگش formula→formula Auditing  

  پيگيشي اسجاع ّاي اًجام شذُ تِ سلَل         ·

Trance precedent → ٍُگش formula→formula Auditing  

  پيگيشي سلَل ّاي ٍاتستِ         ·

Trance Dependents→ ٍُگش formula→formula Auditing  

  Sheet تؼييي پس صهيٌِ تشاي خاًِ يا خاًِ ّاي جذٍل يا         ·

  كادس هحاٍسُ اي يا الًچش آى سا تاص كٌيذ font گشٍُ ← Home سشتشگ

  : fill اًتخاب سشتشگ

Background : سًگي تشاي داخل خاًِ ّا اًتخاب هي كٌيذ .  

Pattern style : يكي اص الگَّا يا سثك ّاي هَجَد سا اًتخاب كٌيذ .  

Pattern color : دس صَست اًتخاب الگَ يا طشح هَسد ًظش سًگ هَسد ًظش سا تشاي آى اًتخاب كٌيذ .  

  : format painter اتضاس         ·

خاًِ يا خاًِ ّايي كِ تش سٍي آى قالة تٌذي اًجام دادين سا اًتخاب كشدُ ٍ سپس اًتخاب اتضاس ٍ تؼذ سٍي 

  . خاًِ يا خاًِ ّايي كِ هي خَاّين اػوال كٌين هي كشين

  : تؼييي ػشض ستَى ّا ٍ استفاع سطشّا         ·

  : تغييش استفاع سطشّا

  format ← Row Hieght اًتخاب ← Cell گشٍُ ← Home سشتشگ

  format ← Column Width اًتخاب ← Cell گشٍُ: تغييش ػشض ستَى ّا 

  style →Home گشٍُ → Conditional formatting : قالة تٌذي ششطي         ·

  : format cell استفادُ اص

  . تِ طَس پيش فشض هتي دس سوت چپ ٍ اػذاد دس سوت ساست سلَل قشاس داسًذ         ·

  : قالة تٌذي هتي

  . الًچش آى سا تاصكٌيذ Alignment ٍ گشٍُ Home سشتشگ

General : پيش فشض سلَل ّا هي تاشذ .  

Indent : ايجاد حاشيِ دس سلَل  

Justify : ًِتاػث شكستي هتي طَالًي كِ دس ػشض خاًِ ّا جا ًوي شًَذ تِ چٌذ خط تش اساس طَل خا 

.  

  : Text contact قسوت



Wrap text : اگش هحتَي خاًِ اص طَل خاًِ تيشتش تاشذ تقيِ هتي دس سطشّاي تؼذي قشاس هي گيشد .  

Shirink to fit :  ِاگش هحتَي خاًِ اص طَل خاًِ تيشتش تاشذ اص ًظش فًَت طَسي تغييش اًذاصُ هي دّذ ك

  . جا شَد

  : Orientation قسوت

  هي تَاى تشاي قشاسگيشي هتي دس داخل خاًِ صاٍيِ تؼييي كشد orientation دس قسوت

 

  : Right To Life قسوت

  . هيتَاى تشاصتٌذي ٍ خَاًذ خاًِ سا اص ساست تِ چپ يا اص چپ تِ ساست قشاس داد

Center Across selection : هتي سا دس ٍسط خاًِ ّاي اًتخاتي قشاس هي دّذ .  

  : حفاظت اصخاًِ يا خاًِ ّا         ·

  Protection سشتشگ ← format cell سٍي خاًِ هَسد ًظش كليك ساست كشدُ ٍ سپس        -

Locked :خاًِ اًتخاب شذُ حفاظت هي شَد .  

Hidden : فشهَل خاًِ اًتخاب شذُ هخفي هي شَد .  

  : حفاظت اص صفحِ كاسي         ·

  . سا كليك ًواييذ Protect sheet گضيٌِ ← Change گشٍُ ← Review سشتشگ

شذُ دس صَستي ػولكشد خَدشاى سا ًشاى هيذٌّذ كِ صفحِ  Hidden يا  Locked خاًِ ّاي: ًكتِ ?

پس قثل اص حفاظت صفحِ كاسي قفل كٌيذ دس غيش ايٌصَست ػولكشدي . كاسي آًْا حفاظت شذُ تاشٌذ 

  .ًذاسد حتي اگش صفحات كاسي سا هحافظت كٌيذ

Protect worksheet and content locked :  اًتخاب ايي ػثاست تاػث هيشَد كِ صفحِ كاسي

  . ًيض قشاس داد (سهض) Password شذُ اًذ هحافظت شًَذ هيتَاى locked ٍ خاًِ ّايي اص آى كِ

  . خاًِ يا صفحِ كاسي اص لحاظ تغييش هحافظت هي شَد ←?

  change ← Unprotect sheet گشٍُ ←Review : تشاي ٍيشايش

  : حفاظت اص ساختاس فايل صفحِ گستشدُ         ·

  Change ← Protect workbook ←Protect structure ٍ گشٍُ Review سشتشگ

Structure :  اًتخاب ايي گضيٌِ تاػث هيشَد تاساختاس فايل حفاظت شَد تِ صَستي كِ ًويتَاى صفحات

  . جاتجا كشد ، هخفي ًوَد ٍ يا تغييش ًام داد ٍ يا صفحِ كاسي جذيذ اضافِ كشد كاسي سا حزف كشد ،

Window  

  (splitting panes) چٌذ پٌجشُ كشدى ًوايش         ·

Split → ٍُگش Window → View  



  : ايجاد ًوَداس         ·

  دادُ ّاي هَسد ًظش سا اًتخاب كٌيذ ٍ سپس      -1

  Chart → Insert  گشٍُ→  اًَاع ًوَداس سا اًتخاب كٌيذ

  Type → Design گشٍُ → Change chart Type   : تغييشًَع ًوَداس         ·

  Layout → Labels → Legend   : ساٌّواي ًوَداس         ·

  : ًوَداس سِ تؼذي         ·

  D-3تشسٍي هشص تيشٍى ٍ حاشيِ ًوَداس كليك ساست كشدُ اًتخاب گضيٌِ       -1

2-      Background → 3-D Rotaction → سشتشگ Layout  

  : اًَاع ًوَداس

Column : تشاي هقايسِ تك تك هقاديش پاساهتشّا تِ صَست ػوَدي استفادُ هيشَد .  

  . هاًٌذًوَداس ستًَي است ٍلي تِ صَست افقي ًوايش دادُ هي شَد : Bar هيلِ اي

تشاي شٌاسايي ٍ تشسسي سًٍذ تغييشات استفادُ هي شَد ّشهقذاس تَسط ًقطْاي دس ًوَداس  : Line خطي

  . هشخص هيشَد كِ ًقاط هشتَط تِ توام هقاديش تِ يكذيگش هتصل هي شًَذ

هاًٌذ ًوَداس خطي است تا ايي تفاٍت كِ سطح صيشخط ًوَداس تا سًگ ّاي هتٌاسة  : Area سطحي

  . پشهيشَد

  هقاديش سا تِ صَست دسصذي اص كل تا سًگ ّاي هتفاٍت ًوايش هي دّذ : Pie دايشُ اي

Xy : تشاي ًشاى دادى ّوثستگي تيي يك يا چٌذ هتغيش هَسد استفادُ قشاس هي گيشد.  

Stock : ٍ تشاي ًوايش ًَساًات سْام ٍ تشخي ػَاهل ديگش هاًٌذ ًَساًات دهاي َّا دس يك سٍص ...  

Doughnut : هشاتِ ًوَداس دايشُ اي ، دس ايي ًوَداس هيتَاى چٌذيي سشي دادُ سا هقايسِ كشد .  

Bubble :  تشاي دادُ ّاي تٌظين شذُ دس ستَى ّا هَسد استفادُ قشاس هي گيشد دس ايي ًوَداس هيتَاى

  . سا تشاي ّش سطش هقايسِ كشد z,y,x هقاديش ستَى ّاي

  ًوَداس Design اتضاسّاي هَجَد دس سشتشگ

Change chart : ًَع ًوَداس سا تغييش هي دّين .  

Save az Template : َرخيشُ تؼٌَاى الگ .  

Switch Row/column : سشي دادُ ّاي ًوَداس سا اص سطشّا تِ ستَى ّا ٍ يا تشػكس تغييش هي دّين 

.  

Select Data : هي تَاًين سشي دادُ ّاي ًوَداس سا تغييش دّين .  

Chart Layout : طشح يا چيذهاى ٍ يا آسايش ًوَداس سا اًتخاب هي كٌين .  

Chart Style : سثك ًوَداس سا تغييش هي دّين .  



  Layout اتضاسّاي هَجَد دس سشتشگ

Chart area  : اًتخاب قسوت ّاي هختلف ًوَداس  

Picture : تشاي دسج تصَيش دسكادس ًوَداس  

Shape : دسج اشكال گشافيكي  

Text Bax : دسج هتي دس ًوَداس  

Chart title : تؼييي ػٌَاى ًوَداس  

Axis Title : تؼييي ػٌَاى تشاي هحَسّاي ًوَداس  

Legend : تٌظين ساٌّواي ًوَداس  

Data Lable : تٌظين ٍ تؼييي ٍ ًوايش هقاديش دادُ ّاي ًوَداس  

Data Table : تٌظين ٍ ًوايش جذٍل دادُ ّاي ًوَداس  

Axes : آسايش هحَسّاي ًوَداس سا تٌظين هي كٌين  

Gridline : تشاي تٌظين خطَط شثكِ اي ٍ ساٌّواي ًوَداس  

  : تغييش ًام كاستشگ         ·

  Rename  ← هَسد ًظش  sheet ساست كليك تش سٍي      -1

  Sheet دٍتاس كليك سٍي ًام       -2

  Home ٍ سپس سشتشگ (اًتخاب ػٌَاى)هَسد ًظش  sheet اًتخاب      -3

Format → Rename→ ٍُگش Cell → Home  

 

 

 


