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 توابع 
 

 : فعال كردن پنجره ي توابع  
 

به يكي از روشهاي زير عمل  Excelبراي استفاده از توابع . داشته باشيم  Excelما مي توانيم اعمال رياضي ، منطقي و ديگر توابع را در 
 :مي كنيم 

 
 .در خط فرمول، كليك مي كنيم  Paste functionبر روي ،  -1
 
دسته طبقه بندي شده اند و  8كليه ي توابع در . نوع تابع را مشخص مي كنيم  Select a categoryشده در قسمت  در پنجره ي باز -2

 Most Recently usedو در دسته ي ) پيدا كنيم  Allاگر گروه تابع را ندانيم مي توانيم آنرا در ( همه توابع قرار دارند  Allدر دسته ي 
 . تفاده شده است قرار دارند توابعي كه به تازگي از آنها اس

 
 : گروه طبقه بندي شده عبارتند از  8
 

 Financial:  براي توابع 
 Date & Time:  براي توابع مربوط به تاريخ و زمان 
 Math & trig:  براي توابع مربوط به رياضي 
 Statistical: براي توابع مربوط به آماري 
 Lookup & Reference: وابعي كه نياز به جداول مرجع دارند براي توابع جستجويي و ت 
 Database:  براي توابع مربوط به پايگاه داده 
 Text:  براي توابع متني 
 Logical:  براي توابع منطقي 
 Information:  براي توابع اطالعاتي 

 
 .تابع را مشخص مي كنيم  Select a functionدر قسمت  -3
 
 : مي توانيم عمل كنيم در پنجره اي كه باز مي شود به دو طريق  -4
 

براي وارد كردن محدوده ي آدرس كافي است ابتدا آدرس اولين . ، محدوده ي آدرس اعداد را وارد مي كنيم  Number1در كادر ) الف 
 همچنين. را تايپ كنيم و بعد آدرس آخرين سلول محدوده را وارد مي كنيم ( : ) خانه ي محدوده را وارد كرده ، سپس عملگر آدرس 

 . انتخاب كنيم  Dragاين كادر كليك كرده و محدوده را با  Collapse Dialogمي توانيم بر روي 
 

براي اين كار در كادر اول آدرس اولين سلول را تايپ كرده بر روي كادر دوم كليك كرده، آدرس . در هر كادر يك آدرس وارد كنيم) ب 
 .زماني از اين روش استفاده مي كنيم كه سلولها پراكنده باشند  معموال... دومين سلول را تايپ مي كنيم و الي آخر 

 
 .كليك مي كنيم  OKبر روي دكمه ي  -5

   Excelآموزش
  سايت استادآنالين: منبع

http://www.ostadonline.com 

) سومقسمت (  
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 : روش دوم 
 .را انتخاب مي كنيم Insertمنوي  -1
 .را انتخاب مي كنيم Functionزير منوي  -2
 . به بعد روش اول است 2بقيه مراحل مانند مرحله  -3
 

 :روش سوم
 
 . ) توابع و آرگومانهايش در قسمت بعد توضيح داده شده اند. ( ع را همراه با آرگومانهاي آن تايپ مي كنيمدر خانه تاب -1
 .مي كنيم Clickدر نوار فرمول = مي كنيم در غير اين صورت بر روي  Enterگذاشته باشيم كه = اگر قبل از آن  -2
 

 :روش چهارم
 
 .در خط فرمول را مي زنيم= را تايپ مي كنيم يا عالمت = عالمت ) نوشته شودخانه اي كه مي خواهيم حاصل (در يك خانه  -1
كنيم تا همه توابع را  Clickآن  drop downتوابع ظاهر مي شوند، كافي است بر روي )  Name Box( در كادر اول نوار فرمول  -2

 .تابع مورد نظر را انتخاب مي كنيم. ببينيم
 . بعد روش اول است به 4بقيه مراحل مانند مرحلة  -3
 

 چند تابع معروف
 
 ):  SUM(تابع مجموع  -1

 Function Categoryدر پنجره . براي فعال كردن اين تابع يا آنرا تايپ كرده يا به يكي از روشهاي گفته شده در باال عمل مي كنيم
كنيم فرمت كلي اين دستور به شكل زير را انتخاب مي  Function name ،SUMرا انتخاب مي كنيم و در پنجره  Math & Trigگروه 
 . )از اين دو فرمت زماني كه بخواهيم فرمول را تايپ كنيم استفاده ميكنيم: ( است

 
  Sum-number1:number2: الف 
  …;Sum-number1;number2: ب 
 

 :نكته 
سلولهاي غير مجاور و پراكنده باشند از فرمول معموال براي زماني كه اطالعات در سلولهاي مجاور باشند از فرمول اول و اگر اطالعات در 

 . دوم استفاده مي كنيم 
 
 :  Averageتابع ميانگين  -2

 : شكل كلي آن بصورت زير است . است  Statisticalاين تابع جزو گروه . از اين تابع براي محاسبه ي ميانگين استفاده مي شود 
 

  …;Average-number1;number2: الف 
  Average -number1:number2: ب 
 
 ) : Max(تابع ماكزيمم  -3
 

است و شكل كلي آن به صورت  Statisticalاين تابع نيز جزء گروه . از اين تابع براي پيدا كردن ماكزيمم چند مقدار استفاده مي كنيم 
 :زير است 

 
  …;Max-number1;number2: الف 
  Max-number1:number2: ب 
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 ) : Min(تابع مينيموم  -4
 

 :شكل آن به صورت زير است . مي باشد  Statisticalاز اين تابع براي محاسبه ي ميانگين اعداد استفاده مي شود و جزء توابع گروه 
 

  …;Min-number1;number2: الف 
  Min-number1:number2: ب 
 
 ) : Count(تابع شمارنده  -5
 

مي باشد و فرم  Statisticalاين تابع نيز جزء توابع گروه . استفاده مي شود  از اين تابع براي شمارش تعداد خانه هاي پر شامل اعداد
 : كلي آن بصورت زير است 

 
  …;Count-value1;value2: الف 
  Count-value1:value2: ب 
 
 :  Roundتابع  -6
 

 :كل كلي آن بصورت زير است مي باشد و ش Trig & Mathاز اين تابع براي گردكردن اعداد استفاده مي شود و جزء توابع گروه 
 

Round -&number;num_degits  
 

هنگام گرد كردن نگاه  Excelمعرف تعداد ارقامي است كه بايد گرد شوند ،  Num_degitisبراي معرفي عدد و قسمت  Numberقسمت 
بود يك رقم به آخرين رقم باقيمانده  5بود كه خود عدد را مي نويسد ولي اگر بزرگتر از  5به اولين رقم حذفي مي كند اگر كوچكتر از 

 .اضافه مي كند
 

Auto sum  : در اين حالت كافي است در خانه اي كه مي خواهيم . توسط اين دستور مي توانيم تعدادي خانه را با هم جمع كنيم
خانه هاي در  Excel. كليك كنيم  Standardاز نوار ابزار  Autosumجواب درآن نوشته شود ، كليك كرده و سپس بر روي آيكن 

محدوده ي خانه ي انتخابي براي جواب را در نظر مي گيرد و مجموع آنها را حساب مي كند و خانه هاي انتخاب را به ما نشان مي دهد 
 . اگر اين خانه ها مورد نظر ما نبودند ، خودمان محدوده را انتخاب مي كنيم . 
 

 آدرس دهي نسبي
 
 . آدرس دهي مطلق و آدرس دهي نسبي داريم: هاي دو مدل آدرس دهي به نام Excelدر
 

 : آدرس دهي نسبي 
 

 : را به صورت زير پر كرده ايم  Excelفرض كنيد سلولهاي 
 

 Auto fillكنيم و يا با استفاده از  B2  ،Pasteكرده و در سلول  copyاگر اين فرمول را .را مي نويسيم  A1+A2فرمول  B1در سلول 
حال ميخواهيم بدانيم اين . شوند ظاهر مي B4تا  B2به ترتيب براي سلولهاي  4و7و5اعداد ، را پر كنيم B4 تا B2محتواي سلولهاي 

كنيم، در حقيقت سلول سمت چپي و يك سلول  را تايپ مي A1+ A2فرمول  B1وقتي ما در سلول . اعداد از كجا بدست آمده اند
شوند كه  با هم جمع مي) A3( و سلول پاييني آن )  A2( سمت چپي ، سلول B2پس براي سلول . شوند پايين آن با هم جمع مي

به اين نوع آدرس دهي، آدرس دهي نسبي گفته . شود براي سلولهاي بعدي هم به همين ترتيب محاسبات انجام مي. شود مي 5جواب 
 . شود مي B2  ،A2+A3شود و در حقيقت فرمول درون سلول  شود چون نسبت به مكان هر سلول ، فرمول سلول عوض مي مي
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 آدرس دهي مطلق 
 

 . در اين آدرس دهي با كپي كردن فرمول در هر سلولي ، فرمول عوض نمي شود
 

 - % 7* حقوق پايه ( شود  حقوق با استفاده از فرمول زير حساب مي. فرض كنيد ميخواهيم حقوق افراد يك اداره را حساب كنيم
را = B1-B1*7%فرمول  C1توانيم در سلول  براي محاسبه حقوق مي. نويسيم مي Bحقوق پايه را در ستون ) حقوق = حقوق پايه 

ولي فرض كنيد كه درصد . در اين حالت در حقيقت از آدرس دهي نسبي استفاده كرده ايم. كنيم Auto fillبنويسيم و براي تمام افراد 
براي اينكه نخواهيم در . كنيم Auto fillوشته و مجدد ن C1حاال بايد دوباره فرمول جديدي در سلول . شود% 10ماليات عوض شده و 

هر بار عوض شدن درصد ماليات فرمول را عوض كنيم ميتوانيم درصد ماليات را در سلول جدا نوشته و از آدرس آن در فرمول استفاده 
ولي . كنيم مي Auto fillل نويسيم حا را مي B1-B1*A1فرمول  C1نويسيم و در سلول  را مي% 7عدد  A1پس مثالً در سلول . كنيم
 چرا؟ . بينيم كه براي بقيه سلولها جواب همان حقوق پايه مي شود مي
 

شود  مي B2-B2*A2فرمول  C2بوده ، براي  B1-B1*A1فرمول  C1خواهد عمل كند و چون در سلول  چون با آدرس دهي نسبي مي
يعني در تمام . ثابت شود A1اي رفع اين مشكل بايد سلول بر. شود پس جواب همان مقدار حقوق پايه مي. صفر است A2كه مقدار 

براي ثابت كردن سطر يا ستون در . كنيم در اين حالت از آدرس دهي مطلق استفاده مي. در ستون حقوق پايه ضرب شود A1فرمولها 
 $و عدد سطر هر دو عالمت  اگر بخواهيم سلول را ثابت كنيم در كنار حرف ستون. گذاريم مي $كنار حرف ستون يا عدد سطر عالمت 

  B1-B1*$A$1: مينويسيم  C1يعني در سلول . گذاريم مي
  

 مرتب كردن ليست ها
براي اين كار كافي است به يكي . توانيم ليست موجود را بر اساس هر يك از ستونهاي آن به صورت صعودي يا نزولي مرتب كنيم ما مي

 : از دو روش زير عمل كنيم 
 

 : روش اول 
 . خواهيم ليست بر اساس آن مرتب شود انتخاب ميكنيم سلول از ستوني را كه مييك  -1
در نوار ابزار (  )  Sort Descendingو براي مرتب سازي نزولي از آيكون (  )  Sort Ascendingبراي مرتب سازي صعودي از آيكون  -2

Standard كنيم استفاده مي . 
 

خواهيم بر اساس  ن حالت نبايد يك ستون انتخاب شود بلكه فقط يك سلول از ستوني كه ميبايد توجه داشته باشيم كه در اي: نكته 
 . آن ليست مرتب شود را انتخاب ميكنيم

 
 : روش دوم 

 . كل جدول يا يك سلول از جدول را انتخاب ميكنيم -1
 . را انتخاب ميكنيم Dataمنوي  -2
 .را انتخاب ميكنيم Sortگزينه  -3
 : ميشود كه بايد قسمتهاي زير را با توجه به نياز در آن پر كنيم پنجره اي باز  -4

 . كنيم در اين كادر ستوني را كه ميخواهيم ليست بر اساس آن مرتب شود ، انتخاب مي:  Sort By -الف

سازي مانند  كنيم كه اگر اطالعات ستوني كه در كادر اول مشخص شده براي مرتب در اين كادر ستوني را تعيين مي:  Then By -ب

 . هم بود ليست بر اساس اين ستون مرتب شود

 .شود با انتخاب اين گزينه ليست به صورت صعودي مرتب مي:  Ascending -ج
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 . شود با انتخاب اين گزينه ليست به صورت نزولي مرتب مي:  Descending -د

انتخاب شده باشد  Header Rowاگر . وجود دارد No Header Row، و  Header Rowدر اين قسمت دو گزينه :  My List Has -هـ

 Sort By , Then Byكل ليست به غير از سطر اول كه سطر عنوان است انتخاب ميشود و در كادر هاي  Sortهنگام باز شدن پنجره 

ول كه سطر كل جدول حتي سطر ا Sortرا انتخاب كنيم هنگام باز شدن پنجره  No Header Rowولي اگر . گيرند عناوين قرار مي

در حقيقت در اين حالت . گيرند نام ستونها قرار مي ،بجاي عناوين Sort by , Then Byشود و در كادر هاي  عنوان است انتخاب مي

  . عناوين جزء اطالعات در نظر گرفته شده و در مرتب سازي شركت داده ميشوند
  

 آماده سازي كاربرگها براي چاپ

براي انجام . را تعيين كنيم... ي فايل مثالً سايز كاغذ، حاشيه ها، سر صفحه و پا صفحه، طريقه چاپ و قبل از چاپ بايد تنظيماتي بر رو

. را انتخاب كنيم Page setupكافي است از منوي فايل،  Page Setupبراي فعال كردن . كنيم استفاده مي Page Setupاين تغييرات از 

 : هاي زير است  Tabشامل با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز ميشود كه 

• Tab Page : 

 : شامل قسمتهاي زير است  Tabاين 
1- Orientation  :كنيم در اين قسمت جهت قرار گرفتن متن در كاغذ را تعيين مي .Portrait  براي چاپ عمودي ياLandscape  براي

 . چاپ افقي است
2- Scaling  :اين . را بدون هر گونه تغيير بر روي نمايشگر بزرگ يا كوچك كنيم وانيم اندازه كاربرگ خروجيت توسط اين قسمت مي

  : قسمت شامل گزينه هاي زير است 

 
 . باشد مي 400و حداكثر ان  10حداقل اين ميزان . توانيم ميزان بزرگي را بر اساس درصدي از بزرگي تعيين كنيم مي:  Adjust to -الف
 . يم كه اطالعات ما در چند صفحه گنجانده شوددر اين قسمت ميتوانيم تعيين كن:  Fit to -ب
3- Paper Size  :توان تعيين كرد اندازه كاغذ را مي. 
4- Print Quality  :كنيم كه واحد آن  قدرت تفكيك پذيري يا كيفيت چاپ را تعيين ميDPI(Dot Per Inch (است. 
5- First Page Number  :ندشماره گذاري را از صفحه مشخص شده شروع ميك . 

• Tab Margins  : 

 :شامل قسمتهاي زير است  Tabاين . ميتوان حاشيه هاي صفحه ، سر صفحه و پا صفحه را تعيين كرد Tabتوسط اين
1- Tab , Bottom , Left, Right  : كند پايين و باال را تعيين مي, چپ , فاصله حاشيه هاي راست . 
2- From Edge  :بايد كمتر از حاشيه هاي باال يا پايين باشد( كند  ن ميمحل سر صفحه يا پاصفحه را تعيي ( 
3- Center On Page  :كند مركز فعلي را به را به طور افقي يا عمودي نسبت به حاشيه ها تعيين مي . 
4- Preview  :پيش نمايش تنظيمات در اين محدوده نمايش داده ميشود .  

•  Tab Header/ Footer : 

 . سر صفحه و پا صفحه ها را وارد كنيم ميتوانيم Tabتوسط اين 
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عموماً نام شركتها و عنوان گزارشها به عنوان سر . يك سر صفحه در باالي صفحه و يك پاصفحه در پايين هر صفحه چاپ خواهد شد

د استفاده قرار هايي هستند كه عموماً به عنوان پاصفحه مور شماره صفحات و ساعت و تاريخ خروجي. صفحه مورد استفاده قرار ميگيرند

 .ميگيرند

 : شامل قسمتهاي زير است  Tabاين 

 : Header , Footerكادرهاي  -1

نام كاربرگ، نام كاربر، تاريخ و تركيب اين موارد , هاي آماده و متداول مثل شماره صفحه  Footerها و  Headerدر اين كادر يك سري 

 . را انتخاب كنيموجود دارد كه ميتوانيم با توجه به نياز يكي از آنها 

 :  Custom Header , Custom Footerدكمه هاي  -2

با كليك بر روي اين دكمه ها پنجره اي باز ميشود كه . هاي شخصي ايجاد كنيم Footerها و  Headerتوانيم  توسط اين دكمه ها مي

قسمت سمت چپ، ). Left, Center, Right يكي از سه قسمت( بايد محل استقرار پاصفحه يا سر صفحه را بوسيله ماوس انتخاب كرده 

متن . و قسمت راست، راست چين خواهد شد. چپ چين خواهد شد، محتواي قسمت مياني نسبت به ميانه قسمت تنظيم خواهد شد

 ). را بايد فشار داد Enterبراي رفتن به خط جديد كليد ( كنيم  مورد نظر را در يكي از اين سه قسمت تايپ مي

 : در ميانه صفحه براي قالب بندي صفحه قرار داده شده اند عبارتند از دكمه هايي كه 

 Format Font:  با فشردن اين دكمه پنجرهFont باز شده و ميتوان فرمت نوشته ها را تغيير داد . 
 Insert Page Number:  براي درج شماره صفحه 
 Insert Number Of Pages: براي درج تعداد صفحات 
 Insert Date: براي درج تاريخ جاري 
 Insert Time: براي درج زمان جاري 
 Insert Book Name :درج نام  برايBook  
 Insert Sheet Name:  براي درج نام كاربرگ 

• Tab Sheet  : 

 : شامل قسمتهاي زير است  Tabاين 
1- Print Area  :آن را تايپ كنيم توانيم ناحيه اي از كاربرگ را براي چاپ انتخاب كنيم يا آدرس مي . 
2- Print Titles  :ستون را به عنوان سطر يا ستوني كه ميخواهيم در تمامي صفحات به  كيتوانيم يك سطر يا  در اين قسمت مي

 .ستون عنوان تكرار شود انتخاب كنيم ايعنوان سطر 
3- Print  : اين قسمت شامل گزينه هاي زير است : 

براي ظاهر شدن اين شبكه كافي . شود در نسخه چاپي ظاهر نمي Excelخطوط شطرنجي محيط به طور پيش فرض :  Gridline -الف
 . است اين گزينه را تيك بزنيم

 .كند و رنگها بدون سايه خواهند بود همه چيز را با رنگ سياه و زمينه سفيد چاپ مي:  Black and White -ب
 .ذيري كمتر شده و زمان چاپ كاهش مي يابدبا انتخاب اين گزينه قدرت تفكيك پ:  Draft Quality -ج



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  
در نسخه چاپي )…, A, B, C( و عنوان ستونها ... ) و3و2و1( به طور پيش فرض عنوان سطر ها :  Row And Column Heading -د

 . شوندي چاپ م ،ولي اگر اين گزينه را تيك بزنيم اين عناوين در نسخه چاپي. شود ظاهر نمي
 : توانيم نحوه چاپ توضيحات را تعيين كنيم  فسمت ميدر اين :  Comments -هـ
• None  :توضيحات چاپ نميشوند . 
• At End Of Sheet  : در انتهاي هرSheet توضيحات چاپ ميشوند . 
• As Display on Sheet  : در محلي كه درSheet شوند قرار دارند چاپ مي . 
4- Page Order  :مينك گهاي چند صفحه اي انتخاب ميترتيب چاپ صفحه ها را براي كاربر .  

  


