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نبود که شما از آن زیاد استفاده کنید و آن را یاد  افزارینرم احتماالً، اکسل معماری دانشجو بودید یدانشکدهوقتی شما در 

باید از  در واقعکه  ایدفهمیده ،ایدگرفتهو در زندگی واقعی یک معمار قرار  ایدشده لالتحصیفارغ، حاال که با این وجود. بگیرید

ری وجود تهیچ راه به در واقع. استفاده کنید کردیدمیاجتناب  هاآناز  هامدتصفحه گسترده و رسم نمودار که  افزارهاینرم

 ایدرسیدهبه این نتیجه  احتماالً خوانیدمیاگر این مقاله را  .کنید بندیقالبو  دهیسازمانن ندارد که یک دسته کمیت را در آ

 .اکسل بیشتر یاد بگیرید هایفرمولزمان آن رسیده که در مورد 

 ؟اکسل را ایجاد کنیم یساده هایفرمولچگونه 

-)، عالمت منفی برای تفریق (+)از عالمت مثبت برای جمع  مثالً، کندمیاکسل از عملگرهای استاندارد برای معادالت استفاده 

 .کندمیبرای توان استفاده  (^) عالمتو از  (/)، عالمت ممیز جلو برای تقسیم *() ، عالمت ستاره برای ضرب(

این دلیل . شوندمیشروع  (=)با عالمت مساوی  هافرمولاکسل این است که تمام  کلیدی هنگام نوشتن فرمول برای ینکته

 .مقدار سلول برابر با فرمول و مقدار آن است نشان دهیم خواهیممی است که

 

 :ده در اکسلایجاد یک فرمول سا روش

 .(B4 مثالً )در آن نمایش داده شود را انتخاب کنید  نتیجه خواهیدمیسلولی که  .1

 
 .را تایپ کنید (=)عالمت تساوی  .2

 .(75/250 مثالً)تایپ کنید اکسل آن را محاسبه کند  خواهیدمیفرمولی را که  .3



 

 
 .را بزنید Enter یدکمه .4

 

پوند  هایعالمتحاصل فرمول نمایش  جایبهممکن است  ،فرمول وارد شده برای نمایش در یک سلول بزرگ باشد اگر جواب

کافی عریض نیست که بتواند محتویات سلول را نمایش  یاندازهبهمعنی است که ستون  بداناین به  .(#####)ظاهر شود 

. ممکن است ابتدا اکسل کمی تا محتویات سلول نمایش داده شود دهید افزایشعرض سلول را  توانیدمی سادگیبه. دهد

کار که خیلی  خواهید شد، متوجه آن آشنا شوید یپایه، ابزارها و میانبرهای هافرمول، اما وقتی با به نظر برسد کنندهگیج

ل و مفید در معمو هایفرمولبه شما کمک کنیم که با آشنایی با بعضی از  خواهیممیدر اینجا ما . راحت استکردن با آن 

 .عادت کنید نآ محیط، به اکسل

1. SUM 

در  شدهفیتعر یبازهاین فرمول تمام مقادیر یک 

ن یا ردیف را با هم جمع یک یا چند ستو

 کندمی

=SUM(A1:F1) 
=SUM(A1:A7) 

2. MIN 
 یبازهیک  مقدار در ترینکوچکاین فرمول 

 دهدمینشان را  شدهتعریف
=MIN(A1:F1) 
=MIN(A1:A7) 

3. MAX 
 یبازهیک  مقدار در ترینبزرگاین فرمول 

 دهدمینشان  را شدهتعریف
=MAX(A1:F1) 
=MAX(A1:A7) 

4. AVERAGE 
 یمحدودهاین فرمول میانگین ریاضی یک 

 کندمی محاسبهرا  شدهمشخص
=AVERAGE(A1:F1) 
=AVERAGE(A1:A7) 

5. COUNT 
 یبازهدارای اعداد در یک  هایسلولاین دستور 

 کندمیشمارش را  شدهمشخص
=COUNT(A1:F1) 
=COUNT(A1:A7) 

6. COUNTA 

را که خالی نیستند  هاییسلولاین دستور تمام 

بدون در نظر گرفتن  شدهتعریف یبازهدر 

 شماردمیمحتوای آن 

=COUNTA(A1:F1) 
=COUNTA(A1:A7) 

7. COUNTBLANK 
 یبازهخالی در یک  هایسلولاین دستور 

 شماردمیرا  شدهتعریف
=COUNTBLANK(A1:F1) 
=COUNTBLANK(A1:A7) 



 

8. IF 
این دستور یکی از دو خروجی متفاوت را بسته 

 دهدمیاست، نشان برقرار به شرایطی که 

=IF(Condition, “if true value”, 
“if false value”) 

=IF(A1<B1, “Yes”, “NO”) 

9. SUMIF 
را در شرایطی که  SUMاین دستور عملگر 

 کندمیاست اجرا  شدهمشخص
=SUMIF(B1:B7, “<100”) 

10. SUMIFS 
را در صورتی که چند  SUMاین دستور عملگر 

 کندمیاجرا  ،شرط مختلف ارضا شود
=SUMIFS(B1:B7, B1:B7, “>10”, 

B1:B7, “<100”) 

11. COUNTIF 
با اعداد دارای شرایط  هاییسلولاین دستور 

 کندمیشمارش را  شدهمشخص
=COUNTIF(A1:A7, “>10”) 

12. ROUND کندمید نر شدهمشخصا ارقام اعداد را ت 
=ROUND(8.39,1) 

 خواهد شد 8.4تبدیل به  8.39

 

13. ROUNDUP استباال اعداد به سمت  کردنند ر دهندهنشان 
=ROUNDUP(8.39,0) 

 خواهد شد 9تبدیل به  8.39

14. ROUNDDOWN 
 پاییناعداد به سمت  کردنند ر دهندهنشان

 است
=ROUNDDOWN(8.39, 1) 

 خواهد شد 8.3تبدیل به  8.39

15. Floor 
 ترینکوچکاین دستور یک عدد را به پایین و 

 کندمیمضرب روند 

=Floor(B2, 1000) 
خواهد  1000به  تبدیل 1350 مثالً

 شد

16. Ceiling 
باال  سمت یک عدد را تا یک مضرب مشخص به

 کندمیرند 
=Ceiling(B2, 1500) 

 شودمی 1500تبدیل به  1350 مثالً

 خلیلی اکبرعلی: مترجم

 :عمنب
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