اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :اﻣﯿﺮ اﻧﺼﺎری

دوره راﯾﺎن آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ اﮐﺴﻞ  2016از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ  2016ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻓﯿﺲ  2016ﻗﺮار دارد .اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎﯾﺘﺎن را
)ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ داده ﻫﺎﯾ و در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ روی آن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی آﻣﻮزﺷ اﯾﻦ دوره را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ راﯾﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﺷﺎﻣﻞ  29آﻣﻮزش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  5ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮐﻠ زﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

 .1ﻣﺒﺎﻧ اوﻟﯿﻪ اﮐﺴﻞ 2016

 .1ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﮐﺴﻞ 2016
 .2ﮐﺎرﺑﺮد  OneDriveدر اﮐﺴﻞ 2016
 .3اﯾﺠﺎد و ﺑﺎز ﮐﺮدن ورک ﺑﻮک ﻫﺎ  Workbookدر اﮐﺴﻞ 2016
 .4ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی اﮐﺴﻞ 2016

 .2ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ

 .5ﻣﺒﺎﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در اﮐﺴﻞ 2016
 .6وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ردﯾﻔﻬﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در اﮐﺴﻞ 2016
 .7ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ) (Formatting Cellsدر اﮐﺴﻞ 2016
 .8درک ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی اﻋﺪاد ) (number formatsدر اﮐﺴﻞ 2016
 .9ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ در اﮐﺴﻞ 2016
 .10ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ در اﮐﺴﻞ 2016
 .11ﺑﺮرﺳ اﻣﻼء ﮐﻠﻤﻪ ) (Checking Spellingدر اﮐﺴﻞ 2016
 .12ﻃﺮح ﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﻪ ) (Page Layoutو ﭼﺎپ در اﮐﺴﻞ 2016

 .3ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ اﮐﺴﻞ

 .13ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ 2016
 .14اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﺎ اﮐﺴﻞ 2016
 .15ارﺟﺎع ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒ و ارﺟﺎع ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﮐﺴﻞ 2016
 .16ﺗﻮاﺑﻊ ) (Functionsاﮐﺴﻞ 2016

 .4ﮐﺎر ﺑﺎ داده ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ

 .17ﻧﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ داده ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ 2016
 .18ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﮐﺴﻞ 2016
 .19ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ 2016
 .20ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن داده ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ 2016
 .21ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﻓﺮﻋ در اﮐﺴﻞ 2016
 .22ﺟﺪول ﻫﺎ ) (Tablesدر اﮐﺴﻞ 2016
 .23ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ) (Chartsدر اﮐﺴﻞ 2016
 .24ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻃ (Conditional Formatting) در اﮐﺴﻞ 2016

 .5اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﮐﺴﻞ 2016

 .25ردﯾﺎﺑ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در اﮐﺴﻞ 2016

 .26ﺑﺎزرﺳ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدن از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ 2016
 .27ﻣﻌﺮﻓ ﺟﺪاول ﭼﺮﺧﺸ (PivotTables) در اﮐﺴﻞ 2016
 .28اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﭼﺮﺧﺸ (PivotTables) اﮐﺴﻞ 2016
 .29ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ  What-ifدر اﮐﺴﻞ 2016

دوره آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮﯾ

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ،اﮐﺴﻞ را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره آﻣﻮزش وﯾﺪﺋﻮﯾ اﮐﺴﻞ را در ﻟﯿﻨ زﯾﺮ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،در اﯾﻦ دوره
آﻣﻮزﺷ از اﻟﻔﺒﺎی اﮐﺴﻞ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﮐﺴﻞ ﭘﯿﺶ ﻣ روﯾﻢ:

دوره راﯾﺎن آﻣﻮزش وﯾﺪﺋﻮﯾ اﮐﺴﻞ 2016

ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای اﮐﺴﻞ

 .1ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼ (Fibonacci sequence) در اﮐﺴﻞ
 .2ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ) Custom Listsﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷ (در اﮐﺴﻞ
 .3ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ) commentﺗﻮﺿﯿﺤﺎت( در اﮐﺴﻞ
 .4ﭼﻮﻧ ﻣﺨﻔ ﮐﺮدن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ) (columnsﯾﺎ ردﯾﻔﻬﺎ ) (rowsدر اﮐﺴﻞ
 .5ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ  Skip Blanksدر اﮐﺴﻞ
 .6ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ  Transposeدر اﮐﺴﻞ
 .7ﭼﻮﻧ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎع ) (Unionو اﺷﺘﺮاک ) (Intersectﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .8ﭼﻮﻧﻪ از وﯾﮋﮔ Flash Fill در اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
 .9ﭼﻮﻧ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﮐﺴﻞ
 .10ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻣﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی اﮐﺴﻞ )(Names in Formulas
 .11ﭼﻮﻧ ﻣﻌﺮﻓ و اﺳﺘﻔﺎده از  Dynamic Named Rangeدر اﮐﺴﻞ
 .12ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  Paste Optionsدر اﮐﺴﻞ
 .13ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ ) (Status Barدر اﮐﺴﻞ
 .14ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ ) Quick Operationsﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﯾﻊ( در اﮐﺴﻞ
 .15آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  Countifو ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .16آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  COUNTBLANKو ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .17ﭼﻮﻧ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﯾ ﻣﺘﻦ در اﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ LEN
 .18آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ) Array Formulasﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی آراﯾﻪ( در اﮐﺴﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن
 .19ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد  Running Totalدر اﮐﺴﻞ
 .20آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  SUMIFو ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در اﮐﺴﻞ
 .21آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  Sumproductو ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در اﮐﺴﻞ

 .22آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ  Countو  Countifو  Countifsو  Sumو  Sumifو  Sumifsدر اﮐﺴﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻧﻬﺎ
 .23آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ ) Quick Access Toolbarﻧﻮار اﺑﺰار دﺳﺘﺮﺳ ﺳﺮﯾﻊ( و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن در اﮐﺴﻞ
 .24آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺐ  Developerدر اﮐﺴﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن و ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮدن آن در اﮐﺴﻞ
 .25ﭼﻮﻧ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮ اﮐﺴﻞ
 .26ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
 .27ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔ ﺑﺎزﯾﺎﺑ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ (AutoRecover) ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﻧﺸﺪه در اﮐﺴﻞ
 .28ﭼﻮﻧ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾ و ﮐﻮﭼﻨﻤﺎﯾ اﺳﻨﺎد در اﮐﺴﻞ
 .29ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔ Split ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺤﻪ در اﮐﺴﻞ
 .30ﭼﻮﻧ ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن ) (Freeze Panesﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﯾﺎ ردﯾﻒ ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .31ﭼﻮﻧ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﺎ وﯾﮋﮔGroup Worksheets 
 .32ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔ) Consolidate ﯾ ﮐﺮدن( در اﮐﺴﻞ
 .33ﭼﻮﻧ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ اﮐﺴﻞ
 .34ﭼﻮﻧ ﺑﺮرﺳ اﻣﻼء ) (spellingﻣﺘﻦ ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .35ﭼﻮﻧ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را در اﮐﺴﻞ
 .36ﭼﻮﻧ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﺑﻌﺪ از اﻋﺸﺎر ) (decimal placesدر اﮐﺴﻞ
 .37ﭼﻮﻧ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن در اﮐﺴﻞ )(Date or Time format
 .38اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﻨﻮی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺎﯾﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﺴﻞ
 .39ﺗﻬﯿﻪ ﺑ آپ از اﮐﺴﻞ
 .40ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .41اﯾﺠﺎد ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﯾ در اﮐﺴﻞ
 .42ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی office
 .43راﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﺮدن  Worksheetدر اﮐﺴﻞ
 .44ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در Excel
 .45ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧ Sheet ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .46ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در اﮐﺴﻞ
 .47ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴ ﺳﺎده در اﮐﺴﻞ‐ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری
 .48اﻓﺰودن ﭼ ﺑﺎﮐﺲ در اﮐﺴﻞ
 .49اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮن از اﮐﺴﻞ
 .50ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﺨﻔ ﮐﺮدن  Worksheetدر Excel
 .51ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺬف ﺷﺪن  Sheetدر اﮐﺴﻞ
 .52ﺧﻂ ﺑﻌﺪی در ﯾ ﺳﻠﻮل اﮐﺴﻞ
 .53ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻠﻤﺎت در اﮐﺴﻞ
 .54ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾ ﮐﻠﯿ در اﮐﺴﻞ
 .55آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل اﻋﺪاد در اﮐﺴﻞ
 .56ﻣﺨﻔ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪاول در اﮐﺴﻞ
 .57آﻣﻮزش ﻣﺨﻔ ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .58آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل در اﮐﺴﻞ
 .59اﻓﺰودن ﮐﺎﻣﺒﻮﺑﺎﮐﺲ در اﮐﺴﻞ
 .60ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺴﻮرد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﮐﺴﻞ
 .61ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﮐﺴﻞ
 .62اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دﮐﻤﻪ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾ در اﮐﺴﻞ
 .63آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در اﮐﺴﻞ

 .64ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﺪاد رﻧﺪوم ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓ در اﮐﺴﻞ
 .65ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﺨﻔ ﮐﺮدن  Formula bar، Gridlines، Headingدر اﮐﺴﻞ
 Quick Filter .66در اﮐﺴﻞ
 .67ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﮐﺴﻞ
 Autosum .68در اﮐﺴﻞ
 .69ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد در اﮐﺴﻞ ‐ ﮐﻠﯿﺪ Ctrl + 1,2,3,4
 .70ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ xlsb
 .71ﺟﻤﻊ دو ﺳﻠﻮل در  Sheetﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن  Sheetدﯾﺮ
 Copy .72ﯾﺎ  Moveﯾ Sheet در اﮐﺴﻞ
 .73ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ رﮐﻮرد ﯾ ﺳﺘﻮن در اﮐﺴﻞ
 .74ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﯿﻦ  Sheetﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد
 .75اﺳﺘﻔﺎده از  Chartsﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .76ﺑﺮﺧ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی) (Shortcutﮐﺎرﺑﺮدی در اﮐﺴﻞ
 .77ﺣﺬف ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﻟ ﯾﺎ  blankدر اﮐﺴﻞ
 .78ﻗﺮار دادن ﺧﻂ ﻣﻮرب ﯾﺎ ﮐﺞ در ﺳﻠﻮل اﮐﺴﻞ
 .79اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  Shortcutﺑﻪ  Quick accessدر اﮐﺴﻞ
 .80ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس
 .81اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ ﮐﻠﯿ ﻣﺎوس
 .82ﭼﻮﻧ اﻓﺰودن ﯾ ﮐﺴﺮ ) (Fractionsدر اﮐﺴﻞ و ﭼﻮﻧ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻓﺮﻣﺖ آن
 .83ﭼﻮﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺘﻨ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدی در اﮐﺴﻞ
 .84ﭼﻮﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺘﻨ در اﮐﺴﻞ
 .85ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻔﺎرﺷ اﻋﺪاد ) (Custom Number Formatدر اﮐﺴﻞ
 .86ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮﻣﺖ  Currencyو ﻓﺮﻣﺖ  Accountingدر اﮐﺴﻞ
 .87آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ  Format Painterو ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .88آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ  Cell Stylesو ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .89آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ) Themesﺗﻢ( و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .90آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ) Wrap Textﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ( و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .91ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔ) Merge Cells ﯾ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ( در اﮐﺴﻞ
 .92ﭼﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻓﺖ ) Strikethroughﺧﻂ ﺧﻮرده( در ﻣﺘﻦ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ
 .93ﭼﻮﻧ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) superscriptﺑﺎﻻ ﻧﻮﯾﺲ( ﯾﺎ ) subscriptزﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ( در اﮐﺴﻞ
 .94ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﯾﮋﮔ) Find ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن( در اﮐﺴﻞ
 .95ﭼﻮﻧ ﺣﺬف ردﯾﻒ ﻫﺎی ﺧﺎﻟ در اﮐﺴﻞ
 .96ﭼﻮﻧ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﯾﻒ از اﮐﺴﻞ
 .97ﭼﻮﻧ ﮐﭙ ﮐﺮدن ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﺎن در اﮐﺴﻞ
 .98ﺟﻮﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  CONCATENATEدر اﮐﺴﻞ
 .99اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  Properدر اﮐﺴﻞ
 .100ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻ در اﮐﺴﻞ
 .101ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﯾ ﺗﻘﻮﯾﻢ ) (Calendarدر اﮐﺴﻞ
 .102ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﮐﺘﻮر در اﮐﺴﻞ
 .103ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع و ﭘﻬﻨﺎی ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﺳﻄﺮﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
 .104ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺘﻮن ﻫﺎ در اﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد
 .105ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن و ﻧﻤﺎﯾﺶ  Ribbonاﮐﺴﻞ

 .106ﭼﻮﻧ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠ ﺑﺮ روی ﻣﻘﺎدﯾﺮ از ﻧﻮع ﺗﺎرﯾﺦ در اﮐﺴﻞ
 .107ﭼﻮﻧ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ روی ﺑﻮدﺟﻪ در اﮐﺴﻞ
 .108ﭼﻮﻧ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاری در اﮐﺴﻞ
 .109ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔ data validation در اﮐﺴﻞ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﮐﺪﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه
 .110آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺪﻧ (Drop-down List) و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .111آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﺪﻧ واﺑﺴﺘﻪ ) (Dependent Drop-down Listsو ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .112ﮐﺎرﺑﺮد دﮐﻤﻪ ﻫﺎی  F1ﺗﺎ  F12در اﮐﺴﻞ
 .113آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﮐﺴﻞ ) (Workbook Viewsو ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ
 .114آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ) Page Breaksﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ( و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .115آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻫﺪر ) (headerو ﻓﻮﺗﺮ ) (footerدر اﮐﺴﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد آن
 .116ﭼﻮﻧ اﻓﺰودن ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ در اﮐﺴﻞ
 .117ﭼﻮﻧ ﭼﺎپ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ) (titlesدر اﮐﺴﻞ
 .118ﭼﻮﻧ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺪوده ای از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎﭘ اﮐﺴﻞ
 .119ﭼﻮﻧ ﭼﺎپ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﺷﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ) (Gridlinesو ﻋﻨﻮان ﻫﺎ ) (Headingsدر اﮐﺴﻞ
 .120آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ) Print Areaﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺎپ( و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﮐﺴﻞ
 .121ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔ) Embed ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮدن( در اﮐﺴﻞ
 .122ﭼﻮﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ PDF
 .123ﭼﻮﻧ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﯾ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .124ﭼﻮﻧ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی اﮐﺴﻞ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻣﺎﯾﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم OneDrive
 .125ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ) Excel Onlineاﮐﺴﻞ آﻧﻼﯾﻦ(
 .126ﭼﻮﻧ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﺲ در داﺧﻞ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ )(Import Access Data
 .127ﭼﻮﻧ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﯾ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﯾ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔMicrosoft Query Wizard 
 .128ﭼﻮﻧ وارد ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﯾ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨ در اﮐﺴﻞ
 .129ﭼﻮﻧ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﺐ  Developerدر اﮐﺴﻞ
 .130ﭼﻮﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ  XMLﺑﻪ اﮐﺴﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ XML
 .131ﭼﻮﻧ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ) (protectاز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ
 .132ﭼﻮﻧ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﯾ ﺑﺮﮔﻪ ﺧﺎص در اﮐﺴﻞ )(Protect Sheet
 .133ﭼﻮﻧ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در اﮐﺴﻞ )(Lock Cells
 .134ﭼﻮﻧ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧ (read-only) ﮐﺮدن ﯾ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ
 .135ﭼﻮﻧ ﻧﺸﺎن ﮔﺬاری ﯾ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) Finalﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪه(
 .136ﭼﻮﻧ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت در اﮐﺴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧ(Sort by Color) 
 .137ﭼﻮﻧ ﻣﻌﻮس ﮐﺮدن ﯾ ﻟﯿﺴﺖ در اﮐﺴﻞ )(Reverse List
 .138ﭼﻮﻧ ﺑﻬﻢ زدن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺘﻮن در اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ(Randomize List) 
 .139ﭼﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻋﺪدی ) (number filterو ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨ (text filter) در اﮐﺴﻞ
 .140ﭼﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ) (Date Filtersدر اﮐﺴﻞ
 .141ﭼﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ) (Advanced Filterدر اﮐﺴﻞ
 .142ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔ Data Form در اﮐﺴﻞ
 .143ﭼﻮﻧ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﮐﻮردﻫﺎی ﺗﺮاری در اﮐﺴﻞ )(Find Duplicates
 .144ﭼﻮﻧ ﺣﺬف رﮐﻮردﻫﺎی ﺗﺮاری در اﮐﺴﻞ )(Remove Duplicates
 .145ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔ Outlining Data در اﮐﺴﻞ )ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ(
 .146ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔ) Subtotal زﯾﺮﺟﻤﻊ( در اﮐﺴﻞ
 .147ﭼﻮﻧ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻃ (conditional formatting rules) در اﮐﺴﻞ

 .148ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔ) Data Bars ﻧﻮارﻫﺎی داده( در اﮐﺴﻞ
 .149ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔ) Color Scales ﻣﻘﯿﺎس رﻧ (در اﮐﺴﻞ
 .150ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ وﯾﮋﮔ) Icon Sets ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﺎن( در اﮐﺴﻞ
 .151ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻃ (Conditional Formatting) در اﮐﺴﻞ
 .152ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت رﻧ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ در ﻣﯿﺎن در ردﯾﻒ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ
 .153ﭼﻮﻧ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻃ (conditional formatting) در اﮐﺴﻞ
 .154ﭼﻮﻧ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻀﺎد ) (Conflicting Rulesدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻃ (conditional formatting) در اﮐﺴﻞ
 .155ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﯾ ﭼ ﻟﯿﺴﺖ ) (Checklistدر اﮐﺴﻞ
 .156ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧ (Column Chart) در اﮐﺴﻞ
 .157ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﺧﻄ (Line Chart) در اﮐﺴﻞ
 .158ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﭘﺎی ) (Pie Chartدر اﮐﺴﻞ
 .159ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪ ای ) (Bar Chartدر اﮐﺴﻞ
 .160ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﯿﻄ (Area Chart) در اﮐﺴﻞ
 .161ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ (Scatter Chart) در اﮐﺴﻞ
 .162آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺳﺮی داده ) (Data Seriesدر ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﮐﺴﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد آن
 .163آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ) (axesدر اﮐﺴﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آﻧﻬﺎ
 .164ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﻮدار ) (Chart Sheetدر اﮐﺴﻞ
 .165ﭼﻮﻧ اﻓﺰودن ﯾ) Trendline ﺧﻂ روﻧﺪ( ﺑﻪ اﮐﺴﻞ
 .166ﭼﻮﻧ اﻓﺰودن ) Error Barsﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺎ( ﺑﻪ ﯾ ﻧﻤﻮدار ) (chartدر اﮐﺴﻞ
 .167ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ  Sparklinesدر اﮐﺴﻞ
 .168ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﮐﯿﺒ (Combination Chart) در اﮐﺴﻞ
 .169ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﮔﯿﺞ ) (Gauge Chartدر اﮐﺴﻞ
 .170ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار دﻣﺎ ﺳﻨﺞ ) (Thermometer Chartدر اﮐﺴﻞ
 .171ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﮔﺎﻧﺖ ) (Gantt Chartدر اﮐﺴﻞ
 .172اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار اﮐﺴﻞ
 .173ﻗﺮار دادن ﻋﺲ  Backgroundدر  Sheetﻫﺎی اﮐﺴﻞ
 .174اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  Excel Worksheetدر PowerPoint
 .175ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ دﯾﺮ در excel

آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﮐﺴﻞ )(VBA

دوره راﯾﺎن آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﮐﺴﻞ ) (VBAاز ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﯿﻨ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﻮز :

http://khoshamoz.ir/index.php/post16

