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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

همكاران تالش  است كه با "ابوالفضل يوسفي راد مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما 

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 موسسه فرهنگی دیباگران تهران /  اکسل کاربردي ترفند 100+  5                      8
 

  مؤلفمقدمه 
 ۀهمافزارهاي مجموعه آفیس است. امروزه  ترین نرم یکی از کاربردي Excel ۀبرنامدانید که  می

کار داشته و از امکاناتش بهره وبا آن سر ینوع بههاي دولتی و خصوصی  ها، ادارات و شرکت سازمان
آفیس نباشد،  ۀمجموعافزار، اگر اولین و بهترین برنامه در  گفت که این نرم توان یمت أبرند. به جر می

  قطعاً دومین ابزار پرکاربرد در این گروه خواهد بود.
خروجی تولید  XLSX. یا XLS. افزارهاي سازمانی قادرند در قالب با توجه به اینکه امروزه اکثر نرم 

آنها در تواند به  می افزار نرمها و امکانات پنهان این  نمایند، بنابراین آگاهی کافی کاربران از قابلیت
گزارشات و کسب نتایج مطلوب و بهینه در کمترین زمان ممکن کمک چشمگیري نماید.  لیوتحل هیتجز

افزار بسیار قدرتمند و گسترده است و با توجه به اینکه داراي  توان مدعی شد این نرم به هر حال می
کند که به تمام آنها مسلط تواند ادعا  میباشد، بنابراین کمتر کاربري  زیاد و با ارزشی می توابع خیلی

با بخشی از این توابع و امکانات سروکار  دیگر، عمالً هر کاربر بسته به نیازهاي خود عبارت بهاست. 
ترفند کاربردي براي پاسخگویی به نیازهاي  105دارد. در این کتاب سعی شده است با بیانی ساده، 

ها کاربران آموزش داده شود. این کتاب در دو بخش ارائه شده است. در بخش نخست که با عنوان ترفند
  باشد، آموزش داده شده است.  شامل سه قسمت می هرکدامترفند کاربردي که  100شود،  آغاز می

له و شرح عنوان ترفند پرداخته شده است. سپس در قسمت ئدر قسمت اول از هر ترفند، به بیان مس
و با بیانی ساده که براي اکثر مخاطبین قابل درك باشد،  گام به گام صورت بهدوم، مراحل اجراي ترفند 
که حاوي لینک دسترسی به  QR-Codeدر قسمت سوم، یک  تینها درآموزش داده شده است. 

کاربر با اسکن این کد توسط گوشی  واقع درباشد، قرار داده شده است.  ویدئوي آموزشی آن ترفند می
یک  صورت بهتواند فرایند اجراي ترفند را  این ویدئو هدایت شده و می ۀحصفتلفن همراه، به لینک و 
نظیر این کتاب، وجود ویدئوي آموزشی براي  هاي کم بنابراین یکی از قابلیت؛ فیلم کوتاه مشاهده نماید

مراجعه کرده و  هاي هر ترفند بر متن کتاب، به فیلم  تواند عالوه ترفند ارائه شده است که کاربر می 105
  سمعی و بصري دنبال نماید.  صورت بهفرایند آموزش را 

ترفند دیگر آموزش شده است.  5ها نامگذاري شده است،  در بخش دوم این کتاب که با عنوان پیوست
قابل توجه در مورد انتشار  ۀنکتبسنده شده است.  QR-Codeله و ارائه ئ، فقط به بیان مسادر این ترفنده

این کتاب، تالش و محبت مدیریت و کارکنان انتشارات دیباگران است که الزم است در اینجا از آنان 
که این کتاب را  مخاطبان، دانشجویان و اساتید محترمی ۀهمتقدیر و تشکر بعمل آورم. در پایان از 

نهادات و انتقادات خود، این حقیر را در جهت اصالح و اند، تقاضا دارم با ارائه نظرات، پیش انتخاب نموده
امیدوارم که مطالب این کتاب براي شما  هاي بعدي یاري نمایند. کتاب در ویرایش ارتقاي سطح علمی
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