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 هاي نشانه از يكي آن مديريت و كسب كه باشد حياتي و مهم اينقدر اطالعات روزي كه كرد مي فكر كسي كمتر شايد 
 ، آنها بين ارتباط ايجاد با كه است معني بي و خام هاي داده ماالمال ، ما اطراف جهان.  گردد محسوب جامعه هر در قدرت
 و رايانه از استفاده جديد عصر در اطالعات كسب  هاي روش سريعترين از يكي ، گردد مي حاصل نياز مورد اطالعات
 آفيس افزارهاي نرم مجموعه اجزاي از يكي كه اكسل افزار نرم  كه گفت توان مي  جرات به شايد. آنست با مرتبط ابزارهاي

 يك به آنرا ، اكسل با كار راحتي.  است متوسط سطوح در ها داده تحليل و مديريت ، نگهداري جهت ابزار بهترين ، باشد مي
  . است نموده تبديل ها داده مديريت بخش در همگاني وسيله

Excel: هاي توانايي ازجمله .باشد مي ها داده تحليل و مديريت, محاسبه براي قدرتمند افزاري نرم ,عالي معناي به 
 بسيار را  ها داده مديريت پايگاه افزار نرم يك نوانع به آن از استفاده كه آنست با كار راحتي افزار نرم اين فرد به منحصر
 استفاده.است پذير امكان آن با پروژه كنترل حتي و آمار ، مهندسي ، مالي و حسابداري عمليات انجام.  نمايد مي بخش لذت
 و گويا و عمتنو هاي نمودار ترسيم و نويسي فرمول ، ها داده سازي مرتب و فيلترگذاري امكانات ، مجزا هاي سلول از

 هاي ويرايش داراي افزار نرم اين.  است افزار نرم اين امكانات جمله از محاسباتي و آماري قدرتمند بسيار توابع همچنين
  . باشند مي جمله آن از XP و 2000,  97 كه است متفاوتي

   Excel محيط با آشنايي 

 پنجره اين مختلف اجزاي كه شود بازمي پنجره يك با ، ندوزوي تحت افزارديگر نرم هر مانند Excel افزار نرم:  Excel محيط
  :  از عبارتند

  . خورد مي چشم به " Microsoft Excel ":   وعبارت فايل نام:   عنوان نوار-1 •
  . است نهفتهExcel  هاي قابليت تمامMenu  نوار در) ……………,File ,Edit: ( منو نوار -2 •
  . كند مي بيشتري نياز احساس آنها وجود به نسبت كاربر كه است نمادهايي شامل:  ابزار نوار-3 •
 به ميتوان قسمت اين از. آيد  مي در نمايش به فعال سلول آدرس قسمت اين در)  Name box: ( نام جعبه-4 •

  . كرد نيزحركت نظر مورد سلول
 اين در شود نوشته الفع سلول در كه متني وهر گرفته قرار نام جعبه مقابل كه است باريكي نوار:  فرمول نوار-5 •

  . شود   مي داده نمايش قسمت
 ,A,……..Z( التين حروف با  ها ستون. دارد وجود سطر 65536 و ستون 256   قسمت اين در: Excel  پنجره-6 •

AA…………IV   (اند شده گذاري شماره اعداد با وسطرها.  

 فايل هر.ميشود گفته Sheetيا   كاربرگ مجموعه اين به.  ميشود ايجاد) Cell(   سلول يك ستون هر با هرسطر برخورد از
Excel ميشود فعال كاربرگ سه با معموال ابتدا در .  

  Excelآموزش
 اقتباس از سايت استادآنالين
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  :  ابزراها نوار كردن فعال 

  . نمود فعال طريق دو از توان مي را ابزارها نوار

  Toolbar گزينه ، View منوي طريق از -1

  . كنيم Right Click ابزارها نوار از يكي روي بر -2

  : وضعيت سطر و فرمول نوار كردن الفع

 مربوط هاي گزينه كنار در و كرده View ، Click منوي روي بر) Formula Bar( فرمول سطر و وضعيت سطر كردن فعال براي
  .  زنيم مي تيك عالمت آنها به

   Excel گسترده صفحه اصطالحات 

  :  Book يا Work Book يا كارپوشه يا گسترده صفحه فايل -1

  .  شوند مي ذخيره XLS پسوند با Excel در ها فايل. شود مي اطالق كارپوشه Excel در ها فايل به

  :  Sheet يا Work Sheet يا كاربرگ با كاري صفحه -2
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 پوشه يك مثل Book حقيقت در.  شود مي گفته كاربرگ آنها به كه است شده تشكيل زيرصفحه چندين از Excel فايل هر
 طور به . شود مي وارد ها Sheet در كنيم مي وارد ما كه اطالعاتي يعني. است Sheet نام با صفحه چند ينگهدار محل و بوده
  . اند شده ناميده Sheet3 و Sheet1 ، Sheet2 اسامي با فرض پيش طور به كه است Sheet سه شامل Book هر فرض پيش

  : Row يا سطر -3

  . شوند مي مشخص...  و 2 و 1 هاي شماره با معموالً كه تاس شده تشكيل سطر يا رديف چندين از Sheet هر

  :  Column يا ستون -4

  .  شوند مي مشخص...  و A,B الفباي حروف با معموالً كه است شده تشكيل ستون چندين از Sheet هر

  :  Column يا ستون -5

 سلولها اين.  شود مي گفته سلول نآ به كه شود مي فضايي ايجاد سبب Sheet روي در خاص ستون و سطر يك برخورد محل
  . باشد...  و شيء ، كاراكتري عددي، مقادير شامل توانند مي

  : سلول آدرس يا نشاني -6

 سپس و ستون حرف ابتدا سلول هر آدرس نوستن براي.  شود مي مشخص خاصي آدرس يا نام با Sheet در سلولي هر
  .  كند مي اشاره پنجم سطر در E تونس سلول با E5 آدرس مثالً.  نويسيم مي را آن شماره

  :آدرس يك به سريع رفتن 

 كرده تايپ را سلول آدرس)  Name Box( فرمول خط كادر اولين در است كافي نظر مورد سلول آدرس به سريع رفتن براي
  . كنيم Enter و

  

- Namebox  :خاص ي محدوده يك يا و ولهاسل نامگذاري ، آدرس يك به سريع ارجاع براي فرمول نوار در است كادري   
 كافي كنيم تايپ فارسي بتوانيم اينكه براي ، شوند مي تايپ التين ، Excel در حروف فرض پيش طور به:  فارسي تايپ -

 را Task bar ، FA در Language آيكن كار اين انجام با.  دهيم فشار همزمان را راست سمت Alt+Shift كليدهاي است
  . دهد مي نمايش

 ، 2 ،1(  سطرها عنوان ستون فرض پيش حالت در.  است متفاوت فارسي تايپ با محيط كردن فارسي:  محيط كردن فارسي  -
 كه است چپ سمت از Sheet شروع حقيقت در.  شوند مي شروع چپ سمت از ستونها و است صفحه چپ سمت در... )  و 3

 نوار در) Sheet Right‐to‐left( آيكن روي بر است كافي آن نكرد فارسي براي.  است محيط بودن التين ي دهنده نشان اين
 شروع راست سمت از ستونها و شده منتقل راست سمت به سطرها عنوان كار اين انجام با.  كنيم كليك Formatting ابزار
  .  شوند مي
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  :  كليدي كلمات 

• Work Book  :كارپوشه  
• Work Sheet  :كاربرگ   
• Cell  :سلول   
• Row  :سطر   
• Column  :ستون   

   عملگرها و ها داده انواع در Data كردن وارد 

 ، كنيم تايپ را نظر مورد داده سپس و كرده كليك سلول آن روي بايد ابتدا كنيم وارد سلولي در را اي داده اينكه براي
 اعمال از يكي آن ايپت از پس داده اين شدن پذيرفته براي است نشده پذيرفته شده وارد دادة اين هنوز كه باشد يادتان
  :  دهيم مي انجام را زير

• Enter: شود مي زيرين سلول فرض پيش طور به جاري سلول و شده پذيرفته داده .  
• Tab :شود مي بعدي سلول جاري سلول و شده پذيرفته داده .  

  : نكته 

          چپ سمت لسلو باشد انگليسي محيط كه زماني و راست سمت باشد فارسي محيط كه زماني در بعدي سلول •
  . شود مي

• Arrow key  :شود مي اطراف سلولهاي از يكي شده فشرده دكمه جهت به توجه با سلول و شده پذيرفته داده  .  

  : Excel در ها داده 

  : پردازيم مي آنها تك تك شرح به زير در كه باشند يادداشت و زمان تاريخ، حروف، اعداد، توانند مي Excel محيط در ها داده

  :  ها داده انواع 

   عددي اطالعات -1

  :  اعداد با كاركردن •

Excel شكل هر يا كميت و تاريخ ، مبلغ صورت به اعداد نمايش در زيادي دقت بنابراين. كند مي فرض يكسان را اعداد تمام 
  . ندارد اعداد از ديگري

  . نمود وارد Excellنيز مي توان در محيط  را e و E و%  و $ و.  و ، و - و+  خاص نمادهاي 9 تا 0 ارقام بر عالوه
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  :  شده تايپ عدد به نسبت Excel العمل كسع 

  . شود نمي داده سلول در تغييري باشد كوچكتر سلول از عدد طول اگر -1

  .بگنجد آن در عدد تا شده بزرگ سلول اندازه باشد سلول از بزرگتر كاراكتر چند اندازه به عدد طول اگر -2

 يكي كردن Enter از بعد ولي كند مي اشغال را بعدي سلولهاي عدد ظاهراً باشد بزرگ نظر مورد خانه براي اعداد ولط اگر -3
  :  دهد مي روي زير اتفاقات از

  .شوند مي داده نمايش علمي نماد در اعداد – الف •
  .  شود مي گرد عدد -ب •
  . نباشد General سلول فرمت كه دافت مي اتفاق زماني حالت اين. شود مي پر # عالمت با سلول -ج •

  :  متني به عددي داده تبديل 

 عدد از قبل صفر زيرا . كند مي حذف را صفر ، Excel كنيم تايپ) 01234( مثل است صفر آنها اول رقم كه اعدادي اگر
 را 2/6 اگر همچنين. ندك مي حذف را آن+  ، Excel ،+)  23 مثل( كنيم تايپ آن همراه به را مثبت عدد اگر يا و ندارد معني
 عدد بايد مشكالت اين رفع براي . كند مي تاريخ فرمت به تبديل را آن يعني دهد مي نمايش را مارس 6 سلول كنيم تايپ
  :  بنويسيم عدد از قبل را زير عالئم از يكي توانيم مي كار اين براي كنيم متن به تبديل را

  . شود نوشته چپ تراز با و صورت همان هب عدد شود مي باعث عالمت اين) : آپستروف( ' •
  . شود نوشته راست تراز با و صورت همان به عدد شود مي باعث عالمت اين:  " •
  .شود نوشته وسط تراز با و صورت همان به عدد شود مي باعث عالمت اين:  ^ •
  .شود پر شده تايپ عدد با سلول شود مي باعث عالمت اين= :  •

  . كنيم وارد Excel سلولهاي در را متني داده نوع هر نيمتوا مي:  متني هاي داده  -2

 است كافي ، كنيم وارد Excel سلولهاي دررا  تاريخ نوع هاي داده ، خاصي تنظيم بدون توانيم مي:  تاريخ نوع هاي داده -3
 صورت به سال و شده (/) به تبديل) -( كار اين انجام با ، كنيم وارد yy‐mm‐dd يا yy/mm/dd فرمت با تاريخي ، سلول در

  .  شود مي داده نمايش) 19YY( رقمي چهار

 در است كافي ، كنيم وارد Excel سلولهاي دررا  زمان نوع هاي داده خاصي تنظيم بدون توانيم مي:  زماني نوع هاي داده -4
  . كنيم وارد hh:mm:ss فرمت با تاريخي ،سلول

  :  يادداشت نوع از اطالعات -5

 توضيح يك ايجاد براي.  كند مي استفاده Comment يا توضيحات از بنويسد جاري سلول براي شرحي هدبخوا كاربر هرگاه
 نوشتن وآماده باز اي پنجره . كنيم مي انتخاب را Insert Comment گزينه و كرده كليك راست سلول برروي ابتدا سلول در
         پديدار رنگي قرمز مثلث در اين حالت،   كنيم مي كليك ديگر سلولي در ،متن نوشتن از پس .باشد مي يادداشت متن
 Editبراي ويرايش اين توضيح از دستور  .  شود مي نمايان نظر مورد توضيح ،شويم نزديك مثلث  اين به گاه هر و گردد مي

Comment  و براي حذف آن از دستورDelete  فحه بعدشكل ص( كه در كليك سمت راست مي باشند، استفاده مي نماييم.(  
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  :  Excel در عملگرها  

 براي(^ ،)تقسيم براي/ ( و) ضرب براي* ( ،) تفريق براي( - ،) جمع براي+ ( رياضي عملگرهاي از:  محاسباتي عملگرهاي -1
  .كنيم استفاده Excel در) درصد براي% ( و) توان

   رياضي فرمول يك ايجاد 

  . كنيم مي عمل زير هايروش از يكي به رياضي فرمول يك ايجاد براي

 اول عملوند آدرس سپس ، كرده تايپ را=  عالمت فرمول خط در يا شود نوشته نتيجه خواهيم مي كه سلولي در:  اول روش
  .  دهيم مي ادامه ترتيب بهمين و دوم عملوند آدرس بعد و نويسيم مي را عملگر ،كرده تايپ را

 اولين حاوي كه سلولي روي بر سپس ، كرده تايپ را=  عالمت شود تهنوش نتيجه خواهيم مي كه سلولي در:  دوم روش
 همين به و كنيم مي كليك عملوند بين در حاوي سلول روي بر بعد و كرده تايپ را عملگرد سپس ، كرده كليك است عملوند
  )شكل صفحه بعد ( .  دهيم مي ادامه ترتيب

  

  :  رياضي عملگرهاي تقدم  

  :  از عبارتند كه هستند تقدم داراي عملگرها اين ، باشيم داشه رياضي عملگر ينچند فرمول يك در اگر

  -و+                              / و*                        %                           ^                          ()

 بودند عملگر دو هر فرمولي در اگر و هستند يكسان تقدم داراي دو اين زيرا اند شده نوشته خط يك در/  و*  كه بينيم مي
  .  شود مي انجام عملگر اولين چپ سمت از

Comment 
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 آن متن دو بين عملگر اين دادن قرار با. كنيد استفاده) الحاق( & عملگر از توانيم مي متني عبارتهاي براي:  متني عملگر -2
  .دهيد مي پيوند هم به را دو

 را محدوده ابتداي آدرس است كافي. كنيم استفاده:  عملگر از توانيم مي آدرس از اي محدوه بيان براي:  آدرس عملگر -3
  .  محدوده انتهاي آدرس بعد و كنيم تايپ را آدرس عملگر سپس نوشته،

  

  Book - كارپوشه مديريت 

  : جديد Book يك ايجاد

  .  كنيم مي عمل زير روشهاي از يكي به جديد Book يك يا جديد فايل يك ايجاد براي

   New آيكون روي بر كليك:  اول روش •
   Ctrl + N: دوم روش •

  :  باز Book يك بستن

   منو نوار انتهاي در موجود Close آيكون روي بر كليك:  اول روش •
  File ‐ Close:  دوم روش •

 بزنيد را No اگر هن يا كنيد ذخيره را فايل خواهيد مي پرسد مي كه شود ظاهر ، پنجره اي فايل يك بستن با است ممكن
 با بعد درسهاي در كه بندد مي را آن و كند مي ذخيره را فايل بزنيم را Yes اگر. بندد مي را آن.  كند نمي دخيره را فايل
  .  شويم مي آشنا فايل كردن ذخيره

  :  Excel محيط از خروج

   عنوان نوار ردر موجود Close آيكون روي بر كليك •
• File ‐ Exit  
• Alt+f4  

   شده ايجاد Book كردن هريذخ

  : كنيم مي انتخاب را Save زير روش سه از يكي به -1

   Icon Save) الف •
   File ‐ Save) ب •
  Ctrl+ S) ج •

  :  است زير قسمتهاي شامل كه شده باز اي پنجره -2

 My Computer , My مثل ، Win اصلي قستهاي به سريع دسترسي براي كه شود مي ديده تابلوي صفحه چپ سمت در)  الف

Document, Desktop آن محتويات مقابل رنگ سفيد صفحه در تا كرده كليك نظر مورد گزينه روي بر است كافي. است 
  .  ببينيم را پوشه
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 Save) ب in  :در فايلها فرض پيش طور به ، كنيم مي مشخص را فايل كردن ذخيره مسير قسمت اين در                   
My Document شوند مي يرهذخ .  

  .  شوند مي ذخيره...  و Book1 ، Book2 اسامي با فايلها فرض پيش طور به.  كنيم مي تايپ را فايل نام:  File Name) ج

 مسير Save in يا ابتدا كار اين براي دهيم قرار جديدي پوشه در را ها فايل بخواهيم است ممكن:  Create New Folder) د
 پوشه نام خواهد مي را پوشه نام و شود مي باز اي پنجره.  كنيم مي كليك آيكون اين برروي سپس هكرد انتخاب را نظر مورد
  . كنيم مي كليك پنجره Save دكمه روي بر باال تنظيمات انجام از پس.  كنيم مي Ok و كرده تايپ را

  

  :  ديگر نام با شده ذخيره Book كردن ذخيره •

  ؟ چيست گزينه دو اين تفاوت. دارد وجود هم save as گزينه Save بر عالوه File منوي در

 روي بر. ندارند هم با تفاوتي هيچ Save asيا  Saveبا استفاده از هر كام از گزينه هاي  Book يك سازي ذخيره اول بار براي
 را Save اگر) كرديم ذخيره را Book اينكه از بعد( بعد دفعات براي ولي. شود مي باز Save as پنجره كنيم كليك كه كدام هر

 اگر ولي شود مي ذخيره ايم كرده انتخاب كه نامي همان با فايل روي بر تغييرات و شود، نمي باز اي پنجره ديگر كنيم، انتخاب
Save as پنجره مجدداً كنيم انتخاب را Save as در و ديگر نام با يا ديگر مسير در يا ديگر نام با را فايل توانيم مي و شده باز 

  . كنيم ذخيره ديگر يرمس

  . شود مي ظاهر عنوان نوار در فايل اين كنيم مي ذخيره نامي با را فايلي وقتي:  تذكر
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  : وب صفحات براي مناسب فرمت با Book كردن ذخيره •

 است كافي ديد، Browser در را آن بتوان و باشد وب صفحه يك مانند كه كنيم ذخيره فرمتي با را Excel فايل بخواهيم اگر
  : دهيم انجام را زير مراحل

  File منوي انتخاب •
   as a web page save گزينه انتخاب •

  : نكته

  .  شود مي ذخيره htm. پسوند با فايل حالت اين در •

  Recovery Documentيا  بازسازي 

 با برخورد امهنگ در باز هاي كارپوشه كردن ذخيره صدد در شود، مواجه مشكلي با Excel اگربا فعال نمون اين گرينه، 
 كارپوشه كليه و شده باز Document Recovery پنجرهفعال نماييم،  را اكسل دوباره اگر حالت اين در .آيد مي بر مشكل
 كار نام مقابل در. شود باز تا كرده كليك نظر مورد كارپوشه روي بر است كافي. دهد مي نمايش را اند بوده باز كه هايي
  :  شود هديد است ممكن عبارت دو پوشه

• ]Recover : [كه معناست اين به باشد شده داده نشان عبارت اين اگر Excel شده فايل كردن ذخيره به موفق 
   است

• ]original [شده ذخيره نسخه آخرين با فايل ، فايل اين كه معناست اين به باشد شده داده نشان عبارت اين اگر 
 است نكرده تغييري ، ذخيره آخرين از بعد يا زيرا . است نكرده ذخيره را آن ، مشكل بروز هنگام در Excel و است

  . كند ذخيره نتوانسته ولي ، شده انجام تغييرات يا و

 ذخيره سپس و كنيم مقايسه اصلي فايل با و كرده باز را Recovery حالت توانيم ميجهت مشاهده تفاوت بين آنها، :  تذكر
  .  كنيم

 كار اين Excel كردن باز با خودكار طور به بخواهيم و كنيم استفاده اي پوشه كار از وزر هر بخواهيم كه صورتي در:  تذكر
 مسير و شود مي ساخته Excel نصب هنگام در پوشه اين. دهيم قرار XL start پوشه در را آن است كافي، شود باز پوشه
  : به شرح زير مي باش آن

C:\program file\ Microsoft office\office ll \ XL Start 

  سلولها با كار 

  : سلول شويراي

 پاك سلول متني كليد كنيم ويرايش را آن از قسمتي بخواهيم و كنيم كليك شده تايپ آن در مطلبي كه سلولي روي بر اگر
  :  كنيم مي عمل زير روشهاي از يكي به مشكل اين رفع براي و شود مي

  .  دهيم مي انجام را ويرايش كرده كليك مولفر نوار در سپس و كرده كليك سلول روي بر:  اول روش •
  . دهيم مي انجام را ويرايش و كرده كليك Double سلول روي بر:  دوم روش •
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  .  كنيم كليك آن روي بر ماوس با است كافي خانه يك انتخاب براي -
  .  كنيم Drag ها خانه روي و داشته نگه پايين را ماوس چپ سمت دكمه است كافي مجاور خانه تعدادي انتخاب براي -
  .  كنيم كليك سطر شماره روي است كافي سطر يك انتخاب براي -
  .  كنيم كليك ستون حرف روي است كافي ستون يك انتخاب براي -
  .  كنيم كليك*  سلول روي بر است كافي كاربرگ يك انتخاب براي -

 بايد و داد انجام را انتخاب توان نمي تنهايي به كليد صفحه يا تنهايي به ماوس با مجاور غير خانه تعدادي انتخاب براي : نكته
 مورد هاي خانه روي و داشته نگه پايين را Ctrl كليد است كافي كار اين براي.  كنيم استفاده دو هر كليد، صفحه و ماوس از
  .  كنيم كليك نظر

  :  برگشت دستور

.  كنيم مي پاك را آن سپس و نويسيم مي ار 10 عدد A1 سلول در كنيد فرض.  برگردانيم را شده انجام عمل توانيم مي
 عمل زير روشهاي از يكي به Undo از استفاده براي. گردد مي بر 10 عدد. كنيم استفاده Undo دستور از زمان اين در اگر
  .  كنيم مي

  Editاز منوي  Undoگزينه  انتخاب:  اول روش •
   Ctrl + Z كليدهاي همزمان فشردن : دوم روش •
   Standard ابزار نوار در Undo آيكون از هاستفاد : سوم روش •

  :  Redo دستور

  :  كنيم مي عمل زير روشهاي ار يكي به دستور اين اجراي براي.  برگردانيم را Undo عمل توانيم مي دستور اين با

  Editاز منوي  Redoگزينه  انتخاب:  اول روش •
   Ctrl + Y كليدهاي همزمان فشردن : دوم روش •
   Standard ابزار نوار در Redo آيكون ار هاستفاد : سوم روش •

   سلولها انتقال و برداري نسخه 

  :  سلولها از برداري نسخه

  . كنيم مي انتخاب را نظر مورد موضوعات -1

   كنيم مي انتخاب را Copy زير روشهاي از يكي به -2

   كپي آيكون ار استفاده – الف -
   Copy گزينه ، Edit منوي انتخاب - ب -
  Copy گزينه انتخاب و موضوع روي بر كليك راست – ج -
  Ctrl + C كليدهاي انمهمز فشردن - د -

  . شوند اضافه اطالعات خواهيم مي كه مكاني روي بر كليك -3
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  :  كنيم مي انتخاب را Paste زير روشهاي از يكي با -4

   Paste آيكون از استفاده -الف -
  Paste گزينه ، Edit منوي انتخاب -ب -
  Paste گزينه انتخاب و موضوع روي بر كليك راست -ج -
  Ctrl + V كليدهاي همزمان فشردن -د -

  :  سلولها انتقال 

 اطالعات مبدا ديگر و شده منتقل مقصد به مبدا از اطالعات انتقال، در كه تفاوت اين با است كپي عمل مشابه انتقال عمل
 مقصد در هم و مبدا در هم بنابراين.  شود يم منتقل مقصد به مبدا اطالعات از نسخه يك Copy در ولي ندارند وجود

  . داريم را اطالعات

   نظر مورد موضوعات انتخاب-1

  :  كنيم مي انتخاب را Cut زير روشهاي از يكي به -2

   Cut آيكون از استفاده – الف -
  Cut گزينه ،  Edit منوي انتخاب -ب -
  Cut گزينه انتخاب و نظر مورد موضوع روي بر كليك راست -ج -
  Ctrl + X كليدهاي همزمان ردنفش -د -

   موضوعات انتقال محل روي بر كليك -3

  .  كنيم مي انتخاب را Paste گزينه قبل حالت در شده گفته روشهاي از يكي به -4

 اين كه زماني تا شود مي ديده انتخابي سلولهاي دور به زن چشمك كادر كنيم، مي انتخاب را Cut يا Copy كه وقتي:  تذكر
.  شود نمي انجام Paste عمل رفت بين از زن چشمك كادر اين كه زماني و. است پذير امكان Paste ، باشد واشته وجود كادر

  .  دهيم انجام يديگر عمل ما كه رود مي بين از زن چشمك كادر اين زماني)  Word با Excel تفاوت(

  .  دهيم مي انجام را زير مراحل ، كنيم استفاده نهاآ از دوباره و باشيم داشته را شده Cut يا Copy اطالعاتي بخواهيم اگر

  Edit منوي انتخاب •
  Office clipboard انتخاب •
 و داريم نگه Clipboard در را مورد 24 لحظه يك در توانيم مي ما و شود مي ظاهر Clipboard منوي Task Pan در •

  .  كنيم استفاده آن از
  )Clip Board پنجره در( كنيم مي انتخاب كنيم Paste خواهيم مي كه را موردي •
 .  كنيم مي كليك Sheet روي نظر مورد محل در •

• Paste كنيم مي .  

 ، Paste Cell روي Clipboard برنامه در است كافي شود Paste يكباره Clip board در موجود موضوعات همه بخواهيم گرا
  . كنيم كليك

  .  شود مي باز Clipboard پنجره.  بفشاريم هم سر پشت را Ctrl+c دوبار موضوع يك روي بر اگر:  تذكر
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  سلول حذف 

 پاك ، تر درست اصطالح به يا محتويات حذف يكي ، داريم حذف براي مفهوم دو Excel در:  سلول حذف و سلول كردن پاك
مي  برجاي سلول خود و شده پاك سلول محتويات فقط محتويات كردن پاك در .سلول حذف يكي و سلول محتويات كردن

 آن محتويات و سلول خود حالت اين در. شود مي حذف كامل طور به شده انتخاب بخش حقيقت در سلول حذف در ولي ، ندما
  .  روند مي بين از

  :  ها خانه محتويات كردن پاك

  :  اول روش

  .  كنيم مي انتخاب را نظر مورد هاي خانه •
  .  كنيم مي انتخاب را Clear گزينه ، Edit منوي از •
  . كنيم مي انتخاب را Content آن از كه شود مي باز منويي زير •

  :  دوم روش

  .  زنيم مي را كليد صفحه del دكمهو سپس  كرده انتخاب را سلول •

  :  سوم روش

  . كنيم مي انتخاب را Clear Contentو سپس   كرده راست كليك سلول روي بر •

  :  سلول حذف

   نظر مورد هاي سلول انتخاب •
  : زير روشهاي از يكي به Delete انتخاب •
   Edit ‐ delete – الف •
   R.C ‐ delete – ب •

 بايد كه شود مي ايجاد حفره آنها جاي به نتيجه در و شوند مي حذف ها سلول مرحله اين در باشيم داشته دقت بايد -3
 شامل كه هشد ظاهر متوني مرحله اين در خالي فضاي كردن پر براي پس. شوند خالي فضاي اين جايگزين اطراف سلولهاي
  . است زير هاي گزينه

  .  شود مي آن جاي به شده پاك خانه راست سمت خانه انتقال باعث: Shift Cell Right – الف

  .  كند مي منتقل آن بجاي را شده پاك خانه زيرين خانه : Shift Cells Up -ب

  . كند مي منتقل دارد قرار آن رد شده پاك خانه كه سطري جاي به را شده پاك خانه زيرين سطر :  Entire Row -ج

 مي منتقل دارد قرار آن در شده پاك خانه كه ستوني جاي به را شده پاك خانه راست سمت ستون :  Entire Column -د
  .  كند

  .  شود مي جايگزين چپ سمت ستون ، راست سمت ستون بجايباشد،  فارسي محيط اگر : نكته


