زر ایٗ ٘زْ افشار رإٙٞای تٛاتغ  ٚفزٔٛ٘ َٛیسی زر اوسُ ت ٝتزرسی رٚش فزٔٛ٘ َٛیسی  ٚاستفاز ٜاس تٛاتغ زر Excel
ٔیپززاسیٓ.

فػُ ا : َٚتٛاتغ آٔاری 1
تٛاتغ پیسا وززٖ تشرٌتزیٗ  ٚوٛچىتزیٗ ٔمسار
 : MAXپیسا وززٖ تشرٌتزیٗ ػسز تیٗ چٙس سّ.َٛ
ٕٞ : MAXAا٘ٙس تاتغ ٔ MAXیتاضس تا ایٗ تفاٚت و ٝوّٕات ٔ ٓٞحاسثٔ ٝیوٙس.
 : MINپیسا وززٖ وٛچىتزیٗ ػسز تیٗ چٙس سّ.َٛ
ٕٞ : MINAا٘ٙس تاتغ ٔ MINیتاضس تا ایٗ تفاٚت و ٝوّٕات ٔ ٓٞحاسثٔ ٝیوٙس.
 : LARGEپیسا وززٖ Nأیٗ ػسز تشري زر یه ِیست.
 : SMALLپیسا وززٖ Nأیٗ ػسز وٛچه زر یه ِیست.
تٛاتغ زیٍز
ٔ : PERMUTحاسث ٝجایٍطت.

ضٕارش سَّٛ
ٔ : COUNTطرع وززٖ اػساز  ٚتارید ٔٛجٛز زر یه ٔحسٚز.ٜ
 : COUNTAضٕارش سَّٞٛایی و ٝپز ٞستٙس.
 : COUNTBLANKتؼساز سّٞ َٛای ذاِی را تسست ٔیآٚرز.
 : COUNTIFضٕارش سّ َٛتا ضزط ٔٛرز ٘ظز
 : COUNTIFSضٕارش سّ َٛتا ضزایظ ٔٛرز ٘ظز

فػُ ز : ْٚتٛاتغ آٔاری  2زر اوسُ
ٔیاٍ٘یٗ ،فزاٚا٘ی  ٚرتثٝ

 : AVERAGEت ٝزست آٚرزٖ ٔیاٍ٘یٗ.
 : AVERAGEAت ٝزست آٚرزٖ ٔیاٍ٘یٗ( .واراوتزٞای ٔتٗ  ٓٞضٕارش ٔیوٙس).
ٔ : AVERAGEIFیاٍ٘یٗ ت ٝغٛرت ضزعی.
ٔ : AVERAGEIFSیاٍ٘یٗ ت ٝغٛرت ز ٚیا چٙس ضزعی.
 : MODEضٙاسایی ػسز تىزار ضس.ٜ
 : MODE.SNGLضٙاسایی ػسز تىزار ضس( .ٜاس  Excel 2007ت ٝتؼس)
ٕ٘ : MODE.MULTایص  nػسز پز تىزار
ٔ : GEOMEANحاسثٔ ٝیاٍ٘یٗ ٙٞسسی.
ٔ : HARMEANحاسثٔ ٝیاٍ٘یٗ ٞارٔ٘ٛیه.
 : RANKرتثٝتٙسی اػساز ٔٛجٛز زر یه ِیست.
 : RANK.EQرتثٝتٙسی اػساز ٔٛجٛز زر یه ِیست( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : RANK.AVGطات ٝتاتغ ٔ RANK.EQیتاضس ،تا ایٗ تفاٚت و ٝاٌز زر ِیست اػساز ز ٚػسز تىزاری ٚجٛز زاضتٝ
تاضس ٔیاٍ٘یٗ ز ٚػسز را ٕ٘ایص ٔیزٞس.
 : KURTزرج ٝاٚج زر یه ٕ٘ٛزار أاری را ٘طاٖ ٔیزٞس.
ٔ : PERCENTILEحاسثK ٝأیٗ غسن.
ٔ : PERCENTILE.INCحاسثK ٝأیٗ غسن( .جسیس زر )Excel 2010
 : PERCENTILE.EXCایٗ تاتغ وأال ضثی ٝتاتغ ٔ PERCENTILE.INCیتاضس ،تا ایٗ تفاٚت و ٝتاتغ
 PERCENTILE.INCت ٝغٛرت ضأُ یا ٔ inclusiveیتاضس أا تاتغ  PERCENTILE.EXCت ٝغٛرت ا٘حػاری یا
 exclusiveاست.
 : PERCENTRANKتزای ٔحاسث ٝرتث ٝزر ٔجٕٛػ ٝیا آرای ٝاست.
 : PERCENTRANK.INCتزای ٔحاسث ٝرتث ٝزر ٔجٕٛػ ٝیا آرای ٝاست( .جسیس زر )Excel 2010

 : PERCENTRANK.EXCایٗ تاتغ وأال ضثی ٝتاتغ ٔ PERCENTRANK.INCیتاضس ،تا ایٗ تفاٚت و ٝتاتغ
 PERCENTRANK.INCت ٝغٛرت ضأُ یا ٔ inclusiveیتاضس أا تاتغ  PERCENTRANK.EXCت ٝغٛرت
ا٘حػاری یا  exclusiveاست.
ٔ : QUARTILEحاسث ٝچارن ٔجٕٛػ ٝای اس زازٜٞا.
ٔ : QUARTILE.INCحاسث ٝچارن ٔجٕٛػ ٝای اس زازٜٞا.
(جسیس زر )Excel 2010
 : QUARTILE.EXCایٗ تاتغ وأال ضثی ٝتاتغ ٔ QUARTILE.INCیتاضس ،تا ایٗ تفاٚت و ٝتاتغ
 QUARTILE.INCت ٝغٛرت ضأُ یا ٔ inclusiveیتاضس أا تاتغ  QUARTILE.EXCت ٝغٛرت ا٘حػاری یا
 exclusiveاست.

فػُ س : ْٛتٛاتغ آٔاری 3
ا٘حزاف ٚ ٚاریا٘س
ٔ : AVEDEVحاسثٔ ٝتٛسظ ا٘حزاف ٔؼیار .
ٔ : STDEVحاسث ٝا٘حزاف ٔؼیار ٕ٘.ٝ٘ٛ
ٔ : STDEV.Sحاسث ٝا٘حزاف ٔؼیار ٕ٘( .ٝ٘ٛجسیس زر )Excel 2010
ٔ : STDEVPحاسث ٝا٘حزاف ٔؼیار جأؼ.ٝ
ٔ : STDEV.Pحاسث ٝا٘حزاف ٔؼیار جأؼ( .ٝجسیس زر )Excel 2010
ٚ : VARاریا٘س یه ٔجٕٛػ ٝزازٜ
ٚ : VAR.Sاریا٘س یه ٔجٕٛػ ٝزاز(ٜجسیس زر )Excel 2010
ٔ : VARPحاسثٚ ٝاریا٘س جأؼ.ٝ
ٔ : VAR.Pحاسثٚ ٝاریا٘س جأؼ( .ٝجسیس زر )Excel 2010
ٔ : COVARحاسث ٝوٚٛاریا٘س است و ٝراتغ ٝتیٗ زٔ ٚجٕٛػ ٝرا تؼییٗ ٔیوٙس.
ٔ : COVARIANCE.Pحاسث ٝوٚٛاریا٘س است و ٝراتغ ٝتیٗ زٔ ٚجٕٛػ ٝرا تؼییٗ ٔیوٙس( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : CONFIDENCEحاسث ٝفاغّ ٝاعٕیٙاٖ ٔیاٍ٘یٗ جأؼ.ٝ

ٔ : CONFIDENCE.NORMحاسث ٝفاغّ ٝاعٕیٙاٖ ٔیاٍ٘یٗ جأؼ( .ٝجسیس زر )Excel 2010
ٔ : DEVSQحاسثٔ ٝجٕٛع ٔزتؼات ا٘حزاف اس ٔؼیارٞا.

تٛاتغ ذظ ر٘ٚس
ٔ : FORECASTحاسثٔ ٝحُ ٘مغ.y ٝ
ٔ : INTERCEPTحاسث ٝضزیة ساٚی ٝرٌزسی ٖٛذغی.
 : LINESTتاسٌززا٘سٖ اعالػات آٔاری تٛغیف ر٘ٚس ذظ تٟتزیٗ تزاسش ،اس عزیك یه سزی ػزض ٝضس ٜاس X-Y
ٔ : SLOPEحاسث ٝضزیة ساٚی ٝرٌزسی ٖٛذغی.
 TREND : Trendیا سیز ر٘ٚس؛ ٕ٘ایطی ٌزافیٍی اس ر٘ٚس سزی زازٜٞاست.
ٔ : GROWTHحاسث ٝرضس جٕؼیت.
 : LOGESTپارأتزٞای یه ر٘ٚس ٕ٘ایی تزای ػزضٔ ٝجٕٛػ ٝای اس  y ٚ xرا تزٔی ٌززا٘س.
ٔ : STEYXحاسث ٝذغای استا٘سارز  Yپیصتیٙی ضس.ٜ

فػُ چٟارْ  :تٛاتغ آٔاری 4
تٛاتغ تٛسیغ  ٚآسٟٔ٘ٛای احتٕاَ
ٔ : BETADISTحاسث ٝتٛسیغ تتا
ٔ : BETA.DISTحاسث ٝتٛسیغ تتا (جسیس زر )Excel 2010
ٔ : BETAINVحاسثٔ ٝمسار تٛسیغ ا٘ثاضت( ٝتجٕؼی) تاتغ تتا ٔیپززاسز .و ٝایٗ تار احتٕاَ را ٔیزٞیٓ ٔ ٚمسار  xرا
تسست ٔیآٚریٓ.
ٔ : BETA.INVحاسثٔ ٝمسار تٛسیغ ا٘ثاضت( ٝتجٕؼی) تاتغ تتا ٔیپززاسز .و ٝایٗ تار احتٕاَ را ٔیزٞیٓ ٔ ٚمسار  xرا
تسست ٔیآٚریٓ( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : BINOMDISTحاسث ٝتٛسیغ تیٓٙ
ٔ : BINOM.DISTحاسث ٝتٛسیغ تی( .ٓٙجسیس زر )Excel 2010
ٔ : NEGBINOMDISTحاسث ٝتٛسیغ تیٙٔ ٓٙفی.

ٔ : NEGBINOM.DISTحاسث ٝتٛسیغ تیٙٔ ٓٙفی( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : CRITBINOMىُٕ تاتغ ز ٚرا ا٘جاْ ٔیزٞس.
 : BINOM.INVوار ٔىُٕ تاتغ ز ٚجّٕٝای را ا٘جاْ ٔیزٞس( .جسیس زر )Excel 2010
 : CHIDISTاحتٕاالت یه عزف ٝتٛسیغ ٔجذٚر وای (ذی ز ) ٚرا تز ٔیٌززا٘س.
 : CHISQ.DIST.RTاحتٕاالت یه عزف ٝتٛسیغ ٔجذٚر وای (ذی ز ) ٚرا تز ٔیٌززا٘س.
(جسیس زر )Excel 2010
ٔ : CHISQ.DISTحاسث ٝتٛسیغ ٔجذٚر ٔ ٚزتغ( یا ٕٞاٖ تٛسیغ تجٕؼی  ٚچٍاِی احتٕاَ) استفازٔ ٜیوٙیٓ
ٔ : CHIINVؼىٛس احتٕاَ زْ سٕت راست تٛسیغ ٔجذٚر وای.
ٔ : CHISQ.INV.RTؼىٛس احتٕاَ زْ سٕت راست تٛسیغ ٔجذٚر وای( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : CHISQ.INVؼىٛس احتٕاَ زْ سٕت چپ تٛسیغ ٔجذٚر وای.
ٔ : CHITESTحاسث ٝآسٔ ٖٛچی یا Chi-Square
ٔ : CHISQ.TESTحاسث ٝآسٔ ٖٛچی یا ( .Chi-Squareجسیس زر )Excel 2010
ٔ : CORRELحاسث ٝضزیة ٕٞثستٍی پیزس.ٖٛ
ٔ : EXPONDISTحاسث ٝتٛسیغ ٕ٘ایی.
ٔ : EXPON.DISTحاسث ٝتٛسیغ ٕ٘ایی( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : FDISTحاسث ٝزْ سٕت راست تٛسیغ احتٕاَ . F
ٔ : F.DIST.RTحاسث ٝزْ سٕت راست تٛسیغ احتٕاَ ( . Fجسیس زر )Excel 2010
ٔ : FINVحاسثٔ ٝؼىٛس زْ راست تٛسیغ احتٕاَ .F
ٔ : F.INV.RTحاسثٔ ٝؼىٛس زْ راست تٛسیغ احتٕاَ ( .Fجسیس زر )Excel 2010
ٔ : F.INVحاسثٔ ٝؼىٛس تٛسیغ تجٕؼی .F
 : FISHERتثسیُ فیطز.
ٔ : FISHERINVؼىٛس تثسیُ فیطز

 : FTESTا٘جاْ آسٔ F ٖٛرٚی ز ٚسزی اس زازٜٞا.
 : F.TESTا٘جاْ آسٔ F ٖٛرٚی ز ٚسزی اس زازٜٞا( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : GAMMADISTحاسثٔ ٝمسار تاتغ ٌأا را تزای ٔ xؼیٗ( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : GAMMA.DISTحاسثٔ ٝمسار تاتغ ٌأا را تزای ٔ xؼیٗ.
ٔ : GAMMAINVؼىٛس تٛسیغ ٌأا.
ٔ : GAMMA.INVؼىٛس تٛسیغ ٌأا.
(جسیس زر )Excel 2010
ٔ : GAMMALNحاسثٍِ ٝاریتٓ عثیؼی تاتغ ٌأا تزای ٔمسار ػزض ٝضس.ٜ
ٔ : GAMMALN.PRECISEمسار ٍِاریتٓ عثیؼی تٛسیغ ٌأا را تاس ٔیٌززا٘س.
 : HYPGEOMDISTتٛسیغ فٛق ٙٞسسی را ٔحاسثٔ ٝیوٙس.
 : HYPGEOM.DISTتٛسیغ فٛق ٙٞسسی را ٔحاسثٔ ٝیوٙس( .جسیس زر )Excel 2010
 : LOGNORMDISTتزػىس تاتغ  LOGINVػُٕ ٔیوٙس ٔ ٚمسار تاتغ تٛسیغ تجٕؼی ًِ ٘زٔاَ را تزٔیٌززا٘س.
 : LOGNORM.DISTتزػىس تاتغ  LOGINVػُٕ ٔیوٙس ٔ ٚمسار تاتغ تٛسیغ تجٕؼی ًِ ٘زٔاَ را تزٔیٌززا٘س.
(جسیس زر )Excel 2010
ٔ : LOGINVمسار ٔؼىٛس تٛسیغ تجٕؼی ًِ ٘زٔاَ را تز ٔیٌززا٘س.
ٔ : LOGNORM.INVمسار ٔؼىٛس تٛسیغ تجٕؼی ًِ ٘زٔاَ را تز ٔیٌززا٘س( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : NORMDISTحاسث ٝتٛسیغ ٘زٔاَ.
ٔ : NORM.DISTحاسث ٝتٛسیغ ٘زٔاَ( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : NORMINVؼىٛس تاتغ تجٕؼی ٘زٔاَ.
ٔ : NORM.INVحاسثٔ ٝؼىٛس تاتغ تجٕؼی ٘زٔاَ( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : NORMSDISTحاسث ٝتٛسیغ تجٕؼی ٘زٔاَ استا٘سارز.
ٔ : NORM.S.DISTحاسث ٝتٛسیغ تجٕؼی ٘زٔاَ استا٘سارز( .جسیس زر )Excel 2010

ٔ : NORMSINVمسار  zرا ت ٝاسای احتٕاَ زاز ٜضس ٜاس تٛسیغ ٘زٔاَ استا٘سارز پیسا ٔیوٙس.
ٔ : NORM.S.INVمسار  zرا ت ٝاسای احتٕاَ زاز ٜضس ٜاس تٛسیغ ٘زٔاَ استا٘سارز پیسا ٔیوٙس.
 : PEARSONضزیة ٕٞثستٍی پیزس ٖٛرا تا ٔیٌززا٘س تا ٚارز وززٖ ز ٚسزی ػسز ٔیتٛاٖ ضزیة ٕٞثستٍی آٟ٘ا را
تسست آٚرز.
ٔ : RSQجذٚر ٔمسار ٕٞثستٍی پیزس ٖٛرا تاس ٔیٌززا٘س.
 : POISSONتٛسیغ پٛاسٗ را ٔحاسثٔ ٝیوٙس.
 : POISSON.DISTتٛسیغ پٛاسٗ را ٔحاسثٔ ٝیوٙس( .جسیس زر )Excel 2010
 : PROBاحتٕاالت ٔتٙاظز تا ایٗ ٔحسٚز ٜزاز ٜضس ٜرا ٔحاسثٔ ٝیوٙس.
 : SKEWتزای تؼییٗ ٔیشاٖ ا٘حزاف حٔ َٛیاٍ٘یٗ تىار ٔیرٚز.
ٔ : STANDARDIZEمسار استا٘سارز ضس ٜػسز یا اػسازی را تا تٛج ٝتٔ ٝیاٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیار زاز ٜضس ٜتسست
ٔیآٚرز.
 : TINVت ٝاسای ٔمسار احتٕاَ زاز ٜضس ٚ ٜزرج ٝآسازی ٔؼیٗٔ ،مسار  Xرا ٔحاسثٔ ٝیوٙس.
 : TTESTآسٔ t ٖٛرا زٚی ز ٚسزی اس زازٜٞا اػٕاَ ٔیوٙس.
 : T.TESTآسٔ t ٖٛرا زٚی ز ٚسزی اس زازٜٞا اػٕاَ ٔیوٙس( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : WEIBULLحاسثٔ ٝمسار تٛسیغ ٚیثٛاَ ت ٝوار ٔیرٚز.
ٔ : WEIBULL.DISTحاسثٔ ٝمسار تٛسیغ ٚیثٛاَ( .جسیس زر )Excel 2010
ٔ : ZTESTحاسث ٝآسٔ z ٖٛیه عزف.ٝ
ٔ : Z.TESTحاسث ٝآسٔ z ٖٛیه عزف( .ٝجسیس زر )Excel 2010

فػُ پٙجٓ  :تٛاتغ پایٍا ٜزازٜ
تٛاتغ پایٍا ٜزازٜ
ٔ : DAVERAGEحاسثٔ ٝیاٍ٘یٗ ٔمازیز یه فیّس اس یه ِیست یا پایٍا ٜزاز.ٜ
 : DCOUNTضٕارش تؼساز سِّٟٛایی و ٝضأُ یه ػسز ٔیض٘ٛس.

 : DCOUNTAتؼساز سِّٟٛایی و ٝضأُ یه ػسز ٔیض٘ٛس را تاس ٔیٌززا٘س.
٘ : DGETطاٖ زازٖ ٔحتٛای فمظ یه سّ.َٛ
 : DMAXتشرٌتزیٗ ٔمسار یه ٔجٕٛػ ٝاس سِّٟٛا را پیسا ٔیوٙس.
 : DMINوٛچىتزیٗ ٔمسار یه ٔجٕٛػ ٝاس سِّٟٛا را پیسا ٔیوٙس.
 : DPRODUCTحاغُ ضزب را تزای یه ٔجٕٛػ ٝاس سِّٟٛا ٔحاسثٔ ٝیوٙس.
ٔ : DSTDEVمسار ا٘حزاف اس ٔؼیار را تز حسة یه جٕؼیت ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحاسثٔ ٝیوٙس.
 : DSTDEVPایٗ تاتغ ٕٞا٘ٙس تاتغ  DSTDEVػُٕ ٔیوٙس  ٚا٘حزاف اس ٔؼیار را ٔحاسثٔ ٝیوٙس أا تفاٚت آٖ تا تاتغ
لثّی ایٗ است و ٝتاتغ  DSTDEVا٘حزاف اس ٔؼیار را تز اساس یه جٕؼیت ٕ٘ ( ٝ٘ٛجأؼٔ )ٕٝ٘ٛ٘ ٝحاسثٔ ٝیوٙس أا ایٗ
تاتغ ا٘حزاف اس ٔؼیار را تز اساس وُ جٕؼیت آٔاری ٔحاسث ٝذٛاٞس وزز.
ٔ : DSUMحاسث ٝحاغُ جٕغ ٔمازیز سَّٞٛای یه ست.ٖٛ
ٔ : DVARحاسثٚ ٝاریا٘س ٔمازیزی اس سَّٞٛا.
 : DVARPایٗ تاتغ ٔا٘ٙس تاتغ  DVARػُٕ ٔیوٙس تا ایٗ تفاٚت وٚ ٝاریا٘س را تز حسة وُ جأؼ ٝآٔاری ا٘ساسیٝ
ٌیزی ٔیوٙس.

فػُ ضطٓ  :تٛاتغ ٔاِی
تٛاتغ ارسش سزٔایٌ ٝذاری
ٔ : FVحاسث ٝارسش آیٙس ٜسزٔایٌ ٝذاری تا پززاذت ثاتت زٚر ٚ ٜیه ٘زخ تٟز ٜثاتت.
 : FVSCHEDULEایٗ تاتغ ٔا٘ٙس  FVتزای ٔحاسث ٝارسش سزٔایٌ ٝذاری زر آیٙس ٜتىار ٔیرٚز تا ایٗ تفاٚت و٘ ٝزخ
سٛز زر سٔاٟ٘ای ٔرتّف ٔتغیز است.
ٔ : NPVحاسث ٝارسش فؼّی ذاِع سزٔایٌ ٝذاری.
ٔ : PVحاسث ٝارسش فؼّی ذاِع سزٔایٌ ٝذاری(الساط ٔساٚی).
ٔ : XNPVحاسث ٝارسش فؼّی ذاِع سزٔایٌ ٝذاری تز حسة تارید.

تٛاتغ پززاذت

 : PMTتزای ٔحاسث ٝالساط ٚاْ.
ٔ : PPMTحاسث ٝالساط ٔزتٛط ت ٝاغُ ٚاْ (ٚاْ زریافتی تس ٖٚسٛز زر ٞز زٚر.)ٜ
ٔ : IPMTحاسث ٝتٟز ٜالساط (تٟزٚ ٜاْ زر ٞز زٚر )ٜزر یه زٚر ٜسٔا٘ی ذاظ.

تٛاتغ عٔ َٛست
ٔ : NPERحاسث ٝتؼساز زٚرٞ ٜای ٔٛرز ٘یاس تزای سزٔایٌ ٝذاری .

ٔحاسث٘ ٝزخ تاسز ٜزاذّی
ٔ : RATEحاسث٘ ٝزخ تٟز ٜاستفاز.ٜ
ٔ : IRRحاسث٘ ٝزخ تاسز ٜزاذّی سزٔایٌ ٝذاری.
ٔ : XIRRحاسث٘ ٝزخ تاسز ٜزاذّی سزٔایٌ ٝذاری تز حسة تارید.
ٔ : MIRRحاسث٘ ٝزخ زاذّی واروزز سزٔای.ٝ
ٔ : ACCRINTحاسث ٝتٟزٔ ٜتؼّم ٝاٚراق لزض ٝاس سٔاٖ غسٚر تا تاسذزیس اٚراق.
ٔ : ACCRINTMطات ٝتاتغ  ACCRINTاست تا یٗ تفاٚت و ٝضٕا اعالػی اس سٔاٖ پززاذت تٟز٘ ٜساریس  ٚیا ایٙىٝ
تارید پززاذت تٟزٕٞ ٜشٔاٖ تا تارید سزرسیس اٚراق لزض ٝتغٛر یىجا ٔیتاضس.

تٛاتغ ٔحاسث ٝاستٟالن
ٔ : SLNحاسثٞ ٝشی ٝٙاستٟالن ت ٝرٚش ذظ ٔستمیٓ.
ٔ : SYDحاسة ٞشی ٝٙاستٟالن ت ٝرٚش ٔجٕٛع سٛٙات.
ٔ : DBحاسثٞ ٝشی ٝٙاستٟالن ٘شِٚی زر ٔست ٔؼیٗ.
ٔ : DDBحاسثٞ ٝشی ٝٙاستٟالن ت ٝرٚش ٘شِٚی ٔضاػف زر ٔست ٔؼیٗ.
ٔ : VDBحاسث ٝزٚر ٜذاظ ٞشی ٝٙاستٟالن ت ٝرٚش ٘شِٚی.

فػُ ٞفتٓ  :تٛاتغ ٟٔٙسسی
تٛاتغ اػساز ٔرتّظ

 : COMPLEXتثسیُ لسٕت حمیمی ٔٛٞٛٔ ٚی ارائ ٝضس ٜتٛسظ وارتز ت ٝػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMABSحاسث ٝا٘ساس ٜػسز ٔرتّظ.
ٕ٘ : IMAGINARYایص ضزیة لسٕت ٔٔٛٞٛی ػسز ٔرتّظ.
ٕ٘ : IMARGUMENTایص آرٌٔٛاٖ ( Θساٚی ٝتز حسة رازیاٖ).
ٔ : IMCONJUGATEحاسث ٝلزی ٝٙػسز ٔرتّظ ٘سثت تٔ ٝحٛر اػساز حمیمی.
ٔ : IMCOSحاسث ٝوسیٛٙس یه ػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMDIVحاسث ٝذارج لسٕت تمسیٓ ز ٚػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMEXPحاسثٔ ٝمسار ٕ٘ایی یه ػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMLNحاسثٍِ ٝاریتٓ عثیؼی ػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMLOG10حاسثٍِ ٝاریتٓ یه ػسز ٔرتّظ زر ٔثٙای .11
ٔ : IMLOG2حاسثٍِ ٝاریتٓ یه ػسز ٔرتّظ زر ٔثٙای .2
ٔ : IMPOWERحاسث ٝتٛاٖ ذاغی اس یه ػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMPRODUCTحاسث ٝحاغّضزب اػساز ٔرتّظ.
ٕ٘ : IMREALایص ضزیة لسٕت حمیمی ػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMSINحاسث ٝسیٛٙس یه ػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMSQRTحاسث ٝریط ٝز( ْٚجذر) یه ػسز حمیمی.
ٔ : IMSUBحاسث ٝتفزیك ز ٚػسز ٔرتّظ.
ٔ : IMSUMحاسث ٝحاغّجٕغ ز ٚػسز ٔرتّظ.

تٛاتغ تثسیُ ٚاحسٞای ا٘ساسٌ ٜیزی
 : CONVERTتثسیُ یه ػسز اس یه سیستٓ ا٘ساسٌ ٜیزی ت ٝسیستٓ زیٍز.

تٛاتغ تثسیُ ٔثٙا

 : BIN2DECتثسیُ ػسز ٔثٙای ز ٚتٔ ٝثا٘ی زٜ
 : BIN2HEXتثسیُ ػسز ٔثٙای ز ٚتٔ ٝثا٘ی ضا٘شزٜ
 : BIN2OCTتثسیُ ػسز ٔثٙای ز ٚتٔ ٝثا٘ی ٞطت
 : DEC2BINتثسیُ ػسز ٔثٙای ز ٜتٔ ٝثا٘ی زٚ
 : DEC2HEXتثسیُ ػسز ٔثٙای ز ٜتٔ ٝثا٘ی ضا٘شزٜ
 : DEC2OCTتثسیُ ػسز ٔثٙای ز ٜتٔ ٝثا٘ی ٞطت
 : HEX2BINتثسیُ ػسز ٔثٙای ضا٘شز ٜتٔ ٝثا٘ی زٚ
 : HEX2DECتثسیُ ػسز ٔثٙای ضا٘شز ٜتٔ ٝثا٘ی زٜ
 : HEX2OCTتثسیُ ػسز ٔثٙای ضا٘شز ٜتٔ ٝثا٘ی ٞطت
 : OCT2BINتثسیُ ػسز ٔثٙای ٞطت تٔ ٝثا٘ی زٚ
 : OCT2DECتثسیُ ػسز ٔثٙای ٞطت تٔ ٝثا٘ی زٜ
 : OCT2HEXتثسیُ ػسز ٔثٙای ٞطت تٔ ٝثا٘ی ضا٘شزٜ

تٛاتغ ذغا
ٔ : ERFحاسث ٝتاتغ ذغا ٔیاٖ ز ٚحس یىپارچ.ٝ
ٔ : ERF.PRECISEحاسث ٝتاتغ ذغا تیٗ ػسز  ٚ 1یه حس پیٛست.ٝ
ٔ : ERFCحاسث ٝتاتغ ذغای ٔتٕٓ پیٛستٔ ٝیاٖ یه حس پائیٗ ٔ ٚمسار تی ٟ٘ایت.

تست ٔمازیز ػسزی
ٔ : DELTAمایس ٝز ٚػسز تا .ٓٞ
تٛاتغ فٛق زر  Excel 2010 ٚ Excel 2007, Excel 2003تزرسی ضس ٜاست.

ٔٛفك ٛٔ ٚیس تاضیس .
ٛٞضٕٙس ػشیشی – ٔسرس زا٘طٍا ٜفٙی  ٚحزف ٝای وزٔا٘طاٜ

