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۱. DATE  
می دانيم کـه تـاریخ در اکـسل بـه صـورت             . این تابع راجع به نحوه درج تاریخ در اکسل بکار می رود           

  :با این تابع می توان کارهای زیر را انجام داد .یک عدد خاص ذخيره می شود
سـال  یعنـی   ( از مبدا تاریخی که اکسل در نظر می گيـرد         تاریخ مورد نظر ما     نيم که   می خواهيم بدا  

برای ایـن کـار تـاریخ را در کادرهـای خـالی ایـن تـابع درج مـی                    . چند روز فاصله دارد    ) ميالدی   ١٩٠٠
  .کنيم
 را بدسـت  ١/١/٢٠٠٠ تـا تـاریخ      ١٩٠٠می خواهيم تعداد روزهای سـپری شـده بعـد از تـاریخ              :مثال  
  :ای این کار بعد از فراخوانی تابع آن را به صورت شکل زیر کامل می کنيم بر.آوریم

  
عــدد .نتيجــه را مــی تــوان در همــين کــادر نيــز دیــد  

  . تعداد روزهای مورد نظر می باشد٣۶۵٢۶
اکسل محاسبات مربوط بـه سـالهای کبيـسه         :نکته

  .را نيز انجام می دهد
  
  
  
  
  

در مثـال بـاال اگـر مـا         . باشـد  ١٢ و   ١ای سال باید بـين      البته ناگفته پيداست که عدد مربوط به ماهه       
 ماه را از آن کم می کنـد  ١٢. را وارد کنيم اکسل به صورت زیر عمل می کند ١۴برای ماه مثال عدد   

 ماه کم شده یک سال به تعداد سال اضافه ١٢بقيه را به عنوان ماه در نظر می گيرد و به ازای هر  
  .می کند

  :یعنی 
 DATE(2001;2;1))=DATE(2000;14;1  
 روزی کـه از تعـداد       ٣١در مورد تعداد روزها نيز به همين منوال عمل مـی شـود یعنـی بـه ازای هـر                     

  .روزها کم می شود یک ماه به تعداد ماهها اضافه می شود 
  

   را پيدا کنيم چه باید بکنيم؟١٩٠٠روز بعد از ١٠٠٠٠اگر بخواهيم تاریخ  :نکته
ین مطلب است که اکسل تاریخ را به عنوان یـک عـدد صـحيح در                جواب این پرسش منوط به درک ا      

 را وارد کنيم و سـپس فرمـت آنـرا بـه تـاریخ تغييـر                 ١٠٠٠٠نظر می گيرد پس اگر در یک سلول عدد          
بـرای تغييـر فرمـت یـک سـلول روی آن راسـت کليـک کـرده در         .دهيم تاریخ مورد نظر پيدا می شود     

تخاب کرده و اینتر را می زنيم عدد وارد شده به تـاریخ             گزینه تاریخ را ان   ) NUMBER(سربرگ شماره   
  .متناظر با آن عدد تبدیل می شود 

  
  

٢. DATEVALUE  
  انجـام  شراگر به نکته باال دقت کرده باشيد این تابع کا         

همان نکته باالست یعنی به جای انجـام مراحـل گفتـه            
شده در باال برای تبدیل یـک تـاریخ بـه عـدد متنـاظرش               

برای ایـن   .تابع به سهولت استفاده کرد    می توان از این     
کار تاریخ مـورد نظـر را در داخـل کوتيـشن وارد کنيـد تـا                 
عـــدد متنـــاظرش را دریافـــت کنيـــد مـــثال بـــرای تـــاریخ 

  : داریم ١/١/١٩٠١
  .که نتيجه را می بينيد
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٣. DAY  
این تابع به ازای یک عدد داده شده محاسبه می کنـد کـه پـس از گذشـت ایـن تعـداد روز از تـاریخ                    

 چـه   ۵٠برای مثال فرض کنيد می خواهيم بـدانيم عـدد           .  روز مورد نظر چندم ماه خواهد بود         ١٩٠٠
چـرا کـه   . را بدست می آوریـم ١٩ در کادر این تابع عدد     ۵٠روزی از ماه خواهد بود با وارد کردن عدد          

٣١=١٩-۵٠.   
  
  
  

۴. DAYS360  
اسـتفاده مـی کنيـد از       ) وزی ر ٣۶٠سـال   (  روزه   ٣٠ ماه   ١٢مالی خود از    سال  اگر برای حسابداری    

این تـابع سـه پـارامتر را مـی پـذیرد کـه پـارامتر سـوم اختيـاری               .وجود این تابع خوشحال می شوید     
  .است

ایـن تـابع بایـد تعـداد        .در کادر اول این تابع تاریخ شروع و در کادر دوم تـاریخ پایـان را وارد مـی کنـيم                    
  . روزی٣۶٠ نظر گرفتن سال البته با در.روزهای بين این دو تاریخ را محاسبه کند

 ماه دو روش وجود دارد که پارامتر سوم که در باال گفته شد مربوط به ایـن              ٣١از بين بردن روز     برای  
  :دو روش محاسباتی عبارتند از.مطلب است

  
  توضيحات  روش

FALSE  
  )یا محذوف(

ام مـاه باشـد بـه       ٣١اگـر تـاریخ شـروع       ). NASD(روش آمریکایی 
در مورد تاریخ پایـانی اگـر برابـر         . می شود  ام همان ماه تبدیل   ٣٠
ام مـاه   ٣٠ام ماه باشد در صورتی که تاریخ شـروع قبـل از             ٣١با  

ام ماه بعد تبدیل می شـود در غيـر ایـن            ١باشد تاریخ پایانی به     
  .ام همان ماه تبدیل می شود٣٠صورت به 

  

TRUE 
در این روش تـاریخ شـروع یـا پایـان هـر کـدام کـه                 .روش اروپایی 

  .ام همان ماه تبدیل می شوند ٣٠ه باشند به ام ما٣١
  

  
  
  

 تایـپ کنـيم بـه    TRUE وارد کنيم یا کادر را خالی بگذاریم به روش آمریکـایی و اگـر    FALSEپس اگر 
  . اروپایی محاسبه خواهد شد روش

  
  
  

۵. EDATE  
 این تابع برای محاسبه سررسيد ماه خاصی بکار می رود شما یک تـاریخ را بـه عنـوان شـروع وارد                     

عـدد  .می کنيد سپس یک عدد را به عنوان تعداد ماههای بعد یا قبـل از ایـن تـاریخ وارد مـی کنيـد           
  .مثبت برای ماههای آینده و عدد منفی برای ماههای گذشته 

  :مثال 
EDATE(2006/02/09;2)=2006/03/09  
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 تبدیل آن  ممکن است اکسل نتيجه را به صورت عدد نشان دهد و به شکل تاریخ نباشد برای              هالبت
  .به تاریخ باشد فرمت آن سلول را از عدد به تاریخ تغيير داد

  
  

۶. EOMONTH  
این تابع برای تعيين آخرین روز یک مـاه بکـار مـی رود یعنـی شـما تـاریخ خاصـی را وارد مـی کنيـد                            

پـس از محاسـبه     سپس در کادر دوم تعداد ماههای بعد یا قبل از این تاریخ را شخصی می کنيد تا                  
البته اینجا هم نتيجه حاصل به صورت یک عدد سریال . ماه ،آخرین روز آن ماه اعالم شود        این تعداد 

  .نمایش داده می شود که می توانيد آنرا به تاریخ تبدیل کنيد
  :به مثال های زیر توجه کنيد

=EOMONTH(2008/01/01,1)  
  با یعنی آخرین روز یک ماه بعد از تاریخ وارد شده که حاصل عبارت خواهد بود 

  2008/02/29 یا به عبارت دیگر ٢٠٠٨ فوریه ٢٩
  

=EOMONTH(2008/01/01,-3)  
  .آخرین روز سه ماه قبل از تاریخ مزبور

 2007/10/31 :حاصل 
  

شـما بـرای تغييـر    .نحوه درج تاریخ در اکسل بستگی به تنظيمات سيستم عامـل شـما دارد           :نکته  
 regional & languageرفته و در آنجا از  قـسمت   ویندوز control panelاین تنظيمات می توانيد به 
  .این تنظيمات را تغيير دهيد

  
  
  

٧. HOUR  
این تابع شماره سریال ساعت وارد شـده        

 ١٢مثال بـرای سـاعت      . را اعالم می کند     
 و ١٢ ظهــر عــدد ١٢ و بــرای ٠صــبح عــدد 

  ...و ١۵ بعد از ظهر ٣برای ساعت 
اگر مـی خواهيـد سـاعت را مـستقيما در           

 تــابع وارد کنيــد بهتــر اســت کــه کــادر ایــن
زمـــان را در داخـــل دو تـــا کوتيـــشن قـــرار 

  :به شکل زیر توجه کنيد.دهيد
  

ی حتی می توان زمان را به صـورت کـسر         
 ظهـر   ١٢از روز وارد کرد مثال برای ساعت        

  . را وارد کرد٧۵/٠ بعد از ظهر عدد ۶ یا برای ساعت ۵/٠عدد 
  : باید وارد شود١٩:٣٠ت فکر می کنيد با این روش چه عددی برای ساع

  :با محاسبه داریم
24*60=1440 
19*60+30=1170 
1170/1440=0.8125  
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٨. MINUTE  
 رای تعيين دقيقه زمان وارد شده بکار می رود ست که ب تابع باالشبيهاین تابع هم 

  . در این تابع نيز قابل اجراستhourکارهای قابل اجرا در تابع 
  
  
  

٩. MONTH  
اکسل برای ما محاسبه ميکند کـه       .١٠٠٠دد سریال وارد می کنيم مثال عدد        یک عدد را به عنوان ع     

  ...ماه اول ، دوم و.چه ماهی از سال است  ١٩٠٠ ماه بعد از تاریخ ١٠٠٠
  : گفته شده داریم ١٠٠٠که برای عدد 

  .پس ماه نهم از سال خواهد بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٠. NETWORKDAYS  
ایـن تـابع روزهـای بـين دو تـاریخ وارد شـده را          .ی رود این تابع برای محاسبه روزهـای کـاری بکـار مـ           
ایـن تـابع بـرای بررسـی ميـزان       . از آن کـم مـی کنـد         محاسبه کرده سپس تعطـيالت آخـر هفتـه را           

  .روزهای کاری کارمندان و ميزان بهره وری آنها مفيد است
  .این تابع دارای سه پارامتر است که دو تای آنها الزم هستند و سومی اختياری است

روزهای تعطيلـی  ) در صورت لزوم (در کادر سوم .در کادر اول و دوم تاریخ شروع و اتمام را وارد کنيد  
 نتيجـه ميـزان روزهـای کـاری     را وارد کنيـد ) تعطيالت وسـط هفتـه    ( را که غير از آخر هفته هستند        

  :مثال.خواهد بود
را ) ١٣٨۴ردیبهـشت سـال      ا ١ فـروردین تـا      ١ (٢٠٠۵ آوریل سال    ٢١ مارس تا    ٢١روزهای کاری بين    
امـا  . را بدست خـواهيم آورد       ٢۴عدد  .ابتدا تاریخ شروع و اتمام را وارد می کنيم        .محاسبه می کنيم  

ما اول فروردین تعطيالت دیگری هم داریم برای دخالت دادن آنها در محاسبه فهرست این روزهـا را                
یـن ایـام را در خانـه هـای اکـسل            برای راحتی ابتدا فهرست ا    .سوم این تابع وارد می کنيم       در کادر   

  .وارد کنيد سپس در کادر این تابع وارد کنيد 
مـا روزهـای    .البته در نظر داشته باشيد که تعطيالت ما با تعطيالت کشورهای دیگر فرق مـی کنـد                  

  .پنجشنبه و جمعه و آنها شنبه و یکشنبه تعطيل هستند 
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١١. NOW  
تابع تاریخ و زمان کنونی در خانه انتخابی درج می با درج این .این تابع هيچ پارامتری نمی پذیرد

زمان و تاریخ وارد شده پویا می باشد یعنی با تغيير زمان و تاریخ نتيجه تابع نيز تغيير می .شود 
  .کند 

  
  
  

١٢. SECOND  
 می توان اینجا نيز عمل minute  و یا hourمانند تابع .ثانيه های زمان وارد شده را باز می گرداند 

  .کرد 
  
  
  

١٣. TIME  
برای . برای تبدیل ساعت،دقيقه و ثانيه های وارد شده در این تابع به شماره سریال بکار می رود

  .0.654571759 عبارت است از ١۵:۴٢:٣۵مثال سریال ساعت 
برای دیدن این نتيجه باید پس از درج تابع فرمـت سـلول را از حالـت زمـان و تـاریخ بـه حالـت کلـی                            

ی سـلول مـورد نظـر راسـت کليـک کنيـد و از آن شـکل بنـدی سـلول را                    برای این کار رو   .تبدیل کنيد 
  . را انتخاب کنيد general گزینه numberانتخاب کنيد از کارد باز شده از سربرگ 

  
  

١۴. TIMEVALUE  
زمان را داخل کوتيشن وارد می کنيم .این تابع کار تابع باال را به صورت راحت تری انجام می دهد 

  :مثال .دیگر نيازی به تغيير فرمت نيست.  زمان را محاسبه می کند اکسل سریال متناظر با آن
   عبارت است از ۶:٣۵سریال ساعت 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥. TODAY  
 عمل می کند یعنی نتيجـه آن        nowاین تابع مانند تابع     . تاریخ امروز را در خانه اکسل درج می کند          

را نخـواهيم داشـت و فقـط تـاریخ درج           پویا و دیناميک است با این تفاوت که در این تابع دیگـر زمـان                
  .می شود 
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١۶. WEEKDAY  
شماره سریال به اکسل وارد می کنيم و اکسل محاسبه می کند که این تاریخ چه تاریخی را با 

  ...شنبه ، یکشنبه و .روزی از هفته است 
رد مـی کنـيم   در کادر اول تـاریخ را وا .این تابع دو پارامتر یک اختياری و دیگری الزم را دارا می باشد          

اگر سریال تاریخ خـود را نمـی دانيـد تـاریخ را در یـک سـلول اکـسل وارد                     ) البته به صورت سریال     .(
در کادر دوم کـه اختيـاری       .کنيد سپس در هنگام درج تابع در کادر اول آدرس این سلول را وارد کنيد                

  :است با توجه به جدول زیر عمل می کنيم 
  

  اعداد جواب  نوع اعداد جواب
   برای شنبه٧ برای یکشنبه تا عدد ١عدد   )یا حذف شده( ١

   برای یکشنبه٧ برای دوشنبه تا عدد ١عدد   ٢
   برای یکشنبه۶ برای دوشنبه تا عدد ٠عدد   ٣

  
و یا اینکه آنرا خالی بگذاریم می ) ٣ یا ٢(پس با توجه به اینکه چه عددی را در کادر دوم وارد کنيم 

  :مثال. عدد بدست آمده را تفسير کنيمتوانيم با توجه به جدول باال
 وارد می A1ابتدا این تاریخ را در یکی از سلولها مثال  چه روزی از هفته است؟2005/12/12تاریخ 

  :کنيم سپس در سلول دیگری تابع زیر را درج می کنيم
=WEEKDAY(A1)  

 پـس بـا توجـه بـه          می باشد با توجه به اینکه کادر دوم را خالی گذاشـته ایـم              ٢نتيجه حاصله عدد    
  .دوشنبه می باشدجدول تاریخ باال روز 

  : را وارد می کردیم٢اگر در کادر دوم عدد 
=WEEKDAY(A2;2)  

 هـم بـه     ٣بـرای عـدد     . بدست می آمد که با توجه به جدول باز هم روز دوشـنبه مـی باشـد                 ١عدد  
  :همين ترتيب

)=WEEKDAY(A2;3  
  عرف دوشنبه می باشد می باشد که در جدول باال م٠نتيجه حاصله عدد 

  
  
  

١٧. WEEKNUM  
ایـن تـابع دو پـارامتر دارد    .مورد نظر بکار مـی رود   تا تاریخ    سال از اول    برای شمارش تعداد هفته ها    

یـا تـاریخ را در یـک        (در کادر اول تاریخ را به صـورت سـریال وارد مـی کنـيم                .که فقط اولی الزم است    
در کادر دوم با توجه به جـدول زیـر عمـل            ) ی کنيم سلول وارد کرده و آدرس آن را در این کادر وارد م           

  :می کنيم 
  

  شروع هفته  نوع اعداد جواب
  شروع هفته از روز یکشنبه  )یا حذف شده (١

  شروع هفته از روز دوشنبه  ٢
  

  :تاریخ را در یک سلول وارد می کنيم و سپس:داریم2006/02/27  برای تاریخ :مثال 
)WEEKNUM(A1=  

  .ود  خواهد ب٩نتيجه عدد 
  . هفته خواهد شد١٠ در کادر دوم تابع نتيجه ٢با وارد کردن عدد 

)WEEKNUM(A2;2=  
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١٨. WORKDAY  
در آن تـابع دو تـا تـاریخ  وارد مـی             .  را انجـام مـی دهـد         NETWORKDAYSاین تابع کار عکـس تـابع        

ی کنيم  در این تابع تاریخ شروع را وارد م       .کردیم و تعداد روزهای غير تعطيل را محاسبه می کردیم           
سپس تعداد روزهای کاری را که می خواهيم داشته باشيم وارد مـی کنـيم اکـسل تـاریخ انتهـا را                  

این تابع نيز سه پارامتر دارد که همانطور کـه گفتـه شـد اولـی بـرای درج تـاریخ                     .محاسبه می کند    
ی بـرای تعيـين روزهـا     ) که اختياری اسـت   ( شروع ، دومی برای درج تعداد روزهای کاری و سومی           

  .تعطيل غير آخر هفته بکار می رود
 روز کـاری  ١۵ باشد و پروژه به 2005/01/01می خواهيم بدانيم که اگر تاریخ شروع پروژه ای    :مثال  

  نياز داشته باشد تاریخ اتمام پروژه چه تاریخی خواهد بود ؟
  :ا درج کنيد را وارد کنيد در سلول دیگری تابع زیر ر١۵در یک سلول تاریخ شروع و در دیگری عدد 

)WORKDAY(A1;A2=  
  

سعی کنيد پارامترهایی را که در توابع وارد می کنيد مستقيما وارد نکنيد بلکه در یـک خانـه      :نکته
آنرا وارد کنيد و سپس در هنگام درج تابع آدرس آن خانه را با کليک کردن روی آن خانه به تـابع وارد                   

 این مثال می توانيـد بـه راحتـی ببينيـد کـه پـارامتر                اول اینکه مثال در   .این کار چند حسن دارد      .کنيد
مـثال در  . دوم اینکه در صورت لزوم تغيير پارامتر بسيار ساده تر خواهد بود . بوده است  ١۵دوم عدد   

 را به راحتی تغيير دهيد بدون اینکه نيازی بـه ویـرایش دوبـاره فرمـول     ١۵اینجا شما می توانيد عدد  
  .تابع داشته باشيد

  
  
  

١٩. YEAR  
 این تابع عدد ٢٠٠۶/٠٢/١٢مثال در مورد تاریخ .ین تابع سال تاریخ داده شده را مشخص می کندا

  . را ارائه می دهد ٢٠٠۶
  
  
  

٢٠. YEARFRAC  
تعداد روزهای بين دو  تاریخ را می شمارد و سپس کسر این تعداد روز بدست آمده را بر تعداد کـل   

ی شویم که فاصله بين این دو تاریخ چـه          به عبارت دیگر متوجه م    .روزهای سال محاسبه می نماید    
اریخ شـروع و تـاریخ انتهـا را    تـ سـه پـارامتر دارد کـه در دو تـای اول       .کسری از روزهـای سـال اسـت       

  :با توجه به جدول زیر عمل می کنيم) اختياری( در مورد پارامتر سوم .مشخص می کنيم
  

  روزهای سالشمارش اساس    شمارشاساس
  )احد آمریکاییو(٣٦٠/٣٠  )یا حذف شده  (٠

  تعداد واقعی/تعداد واقعی   ١
  تعداد واقعی/ ٣٦٠  ٢
  تعداد واقعی/ ٣٦٥  ٣
  )واحد اروپایی (٣٦٠/٣٠  ٤

  
 روزی را   ٣۶٠تعيين پارامتر سوم بستگی به چگـونگی محاسـبه سـال مـالی شـما دارد کـه سـال                     

  .انتخاب می کنيد یا سال معمولی را
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