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1ـ فهرست برش )فهرست قطعات( صفحه و چوب چگونه محاسبه می شود؟
2ـ »جدول فهرست برش« را چگونه طراحی و محاسبه می کنند؟

3ـ مواد مصرفی مورد نیاز در ساخت یك محصول چوبی را چگونه محاسبه می کنند؟ 
4ـ »جدول مواد مصرفی« در اکسل با چه روشی طراحی می شود؟

5   ـ »جدول برآورد قیمت« درمحیط اکسل را چگونه طراحی می کنند؟
6   ـ در محاسبه و برآورد قیمت محصوالت چوبی و صفحه ای به چه نكاتی باید توجه کرد؟

آیا تاكنون پی برده اید؟

مقد   مه
در این بخش کتاب با مفاهیم محاسبه و برآورد قیمت تمام شده محصوالت صفحه ای و چوبی آشنا می شوید 
و در ادامه، آموزش نرم افزار اکسل و روش محاسبه و آنالیز قیمت تمام شده را در این نرم افزار گام به گام فرا 

خواهید گرفت.
انواع نرم افزارهای رایانه ای

نرم افزار رایانه بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده ها یا دستورهای رایانه می باشد )بر خالف سخت افزار 
که اجزای تشكیل دهنده رایانه  را می سازد(. 

رایانه فراوری می گردد را  به وسیله سیستم  برنامه ها که  از قبیل داده ها و  رایانه، تمامی اطالعات  در دانش 
نرم افزار می نامند.

نرم افزار ها از دیدگاه های مختلفی دسته بندی و تقسیم می شوند و متخصصین علوم رایانه ای با توجه به ابعاد 
مختلف نرم افزار به ارائۀ تقسیم بندی های متفاوتی پرداخته اند. نرم افزار رایانه دو دسته است:

 نرم افزار سیستمی: نرم افزارهای سیستمی، مدیریت رایانه را برعهده دارند. مهم ترین نرم افزار سیستمی، 
سیستم عامل است. مانند سیستم عامل ویندوز، لینوکس، داس، مك اُ اس

 نرم افزار کاربردی: نرم افزار کاربردی، نرم افزارهای تحت کنترل سیستم عامل هستند که برای انجام وظایف 
خاص بر اساس نیاز کاربران، طراحی و تولید شده اند، مانند برنامه های محاسباتی، برنامه های گرافیكی، برنامه های 

واژه پرداز، برنامه های کاربردی سرگرم کننده و... وخود به چند دسته تقسیم می شود:
نرم افزارهای اداری )آفیس(

نرم افزارهای حسابداری
نرم افزارهای گرافیكی

CAD نرم افزارهای مهندسی پایه
CAM نرم افزارهای مهندسی پایه
CAE نرم افزارهای مهندسی پایه

و غیره.

تمرین1
نرم افزارهای زیر که در سال های گذشته با آن آشنا شدید، جزء کدام نوع از نرم افزارها می باشند؟

ث( ورد ت( کات مستر  پ( اسكچاپ  ب( کیچن دراو  الف( اتوکد 
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یكی از پرکاربردترین نرم افزارهای اداری که زیر مجموعه مایكروسافت آفیس بوده و معموالً در هر رایانه ای 
وجود دارد اکسل می باشد.

شكل 1ـ باز شدن برنامه اکسل

اجرای برنامه اکسل:
 باید برنامه Microsoft office در رایانه نصب شده باشد. 

برای ورود به برنامه اکسل مسیر زیر را طی نمایید:
Start  / Programs  / Microsoft Excel

بعد از چند لحظه، برنامه اکسل باز می شود. 
با کلیك روی گزینه فوق وارد یك کاربرگ خالی اکسل 

می شوید. 

آشنایی با نرم افزار اكسل

مایكروسافت اکسل )Microsoft Excel( یكی از برنامه های صفحه گسترده است. این نرم افزار، توسط شرکت 
مایكروسافت تولید می شود.

اولین بسته نرم افزاری آفیس برای ویندوز در سال 1990 میالدی منتشر شد که نسخه خانگی آن شامل 
نرم افزار ورد، اکسل و پاورپوینت بود.

آخرین بسته این مجموعه تا به امروز، با عنوان آفیس 16 )شانزدهمین نسخه نرم افزار آفیس( یا مایكروسافت 
آفیس2016 شناخته می شود.

این برنامه، برای محاسبات ریاضی و ترسیم نمودار به وسیله ابزارهای گرافیكی به کار می رود.
با استفاده از جدولی  مایكروسافت اکسل دارای خصوصیات اصلی تمام نرم افزارهای صفحه گسترده است. 
متشكل از ردیف ها و ستون ها می توان، داده ها و اطالعات را سازماندهی کرد و با استفاده از همین داده ها، به 
انجام محاسبات پرداخت. همچنین می توان با استفاده از توابع و رسم نمودارها، به تجزیه و تحلیل آماری 

اطالعات پرداخت.
مزایای اکسل

 نرم افزاری سریع و ارزان قیمت است.
 عملیات های تكراری را به صورت خودکار انجام می دهد.

 استخراج گزارش های سریع تر و ساده تر از داده های پیچیده برای مدیران سازمان
 ابزارهای کوچك کاربردی برای انجام کارهای روزمره

 محاسبات مهندسی، آماری، حسابداری و مالی، فرمول نویسی، کنترل پروژه و ترسیم نمودارهای متنوع
اندکی جست وجو می توان جای  با  در تمامی نسخه های اکسل روند کار و دستورات یكسان است و  تقریباً 
دستورات و منوها را در نسخه های مختلف پیدا نمود. شرکت مایكروسافت در سال 2010 تغییرات ظاهری 
زیادی روی برنامه اکسل انجام داده که عالوه بر زیبایی، به کاربرپسند بودن بیشتر این نرم افزار منجر شده است.

برای آموزش این فصل کتاب، از اکسل 2016 استفاده شده است.تذکر
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آشنایی با محیط اکسل:
 برای انجام دستورات در محیط اکسل 2016 ده قسمت مجزا وجود دارد. 

شكل٢ـ محیط برنامه اکسل ٢٠1٦

1ـ نوار عنوان
)Quick Access Toolbar( 2ـ نوار ابزار دسترسی سریع

)Tab( 3ـ زبانه یا سربرگ
4ـ گزینه فایل
5ـ زیر گروه

6ـ نوار آدرس دهی
٧ـ خانه های جدول )محیط کاری(

8ـ عنوان سطر
9ـ عنوان ستون

)Status( 10ـ نوار وضعیت
1ـ نوار عنوان

باالترین قسمت برنامه اکسل است که در وسط آن نام فایل نوشته شده و در سمت چپ آن نوار ابزار دسترسی 
سریع )Quick Access Toolbar( و در سمت راست آن گزینه هایی برای بستن پنجره، کوچك و بزرگ 

1

5

9

8

1٠

7

٦

4

٢
3
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کردن و راهنمای برنامه وجود دارد 
)Quick Access Toolbar( ٢ـ نوار ابزار دسترسی سریع

این نوار ابزار یكسری از دستورات عمومی و پر کاربرد را در دسترس شما قرار می دهد که به صورت پیش فرض 
دستورات Undo،Save و Repeat در آن دیده می شود. با توجه به اولویت های شخصی می توان دستورات 

دیگری را نیز به آن اضافه نمود و آن را شخصی سازی کرد.
)Tab( 3ـ زبانه یا سربرگ

  Insert ،Home اصلی  زبانه   ٧ فرض  پیش  حالت  در  و  است  اکسل  قبلی  ورژن های  در  منو  نوار  همان 
Review و View در اکسل فعال هستند اما می توان زبانه های دلخواه  ،Data ،Formulas ،Page Layout

دیگر را نیز به ریبون اکسل اضافه کرد.
4ـ گزینه فایل

 Backstage به عنوان یكی از زبانه های کاری شناخته نمی شود، در حقیقت این گزینه همان File گزینه
یا بخش پشت صحنه اکسل است و رنگ آن نیز از سایر زبانه ها متفاوت بوده و از اکسل 2016 جایگزین 
دکمه آفیس شده است. قسمت تنظیمات کلی برنامه اکسل، موارد مربوط به ذخیره سازی، امنیت و بسیاری 
تنظیمات دیگر وجود دارد که به ساختار و اطالعات فایل جاری ما مرتبط نبوده و به صورت کلی عمل می کنند. 
به همین علت گزینه File به عنوان یك زبانه کاری در نظر گرفته نشده و حتی قابل مدیریت و مخفی سازی 

نیز نمی باشد.
5  ـ زیر گروه

مشابه همان نوار ابزار در ورژن های قبلی اکسل است و با کلیك روی هر زبانه، محتویات آن نشان داده می شود 

شكل 3ـ نوار ابزار اکسل

نكته
 به مجموعه زبانه و زیرگروه آن ریبون )Ribbon( گفته می شود.

در پایین نوار عنوان یك منو بزرگ قرار دارد که پر از ابزار و فرمان های عملیاتی است، به این نوار پهن 
که از نسخه 200٧ اکسل )کلیه اجزای مجموعه آفیس(، جایگزین نوار منو شده، اصطالحاً ریبون گفته 

می شود.

همان طور که در تصویر باال می بینید، ریبون دارای چندعنوان مختلف یا به اصطالح چند زبانه و هر زبانه 
خودش، دارای زیرگروه می باشد.
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٦  ـ نوار آدرس دهی
در این قسمت شماره سلول و محتوا یا فرمول مربوط به خانه انتخاب شده، نشان داده می شود.

7ـ خانه های جدول )محیط کاری(
به مجموعه خانه های اکسل که در وسط برنامه به رنگ سفید است، خانه های جدول گفته می شود و در اصل 
محتوای یك شیت اکسل است و حاوی سلول هایی برای درج عدد، متن یا کاراکتر می باشد و محیط کاری 

را شامل می شود.
8  ـ عنوان سطر

در سمت چپ برنامه و با شماره مشخص شده است.
9ـ عنوان ستون

در زیر نوار آدرس دهی و با حروف انگلیسی )C،B،A و....( مشخص شده است.
)Status( 1٠ـ نوار وضعیت

و کوچك نمایی  بزرگ نمایی  نوار،  این  کاربرد  موارد  از  یكی  دارد.  نام  نوار وضعیت  اکسل،  پنجره  پایین  نوار 
محتوای صفحه، مشاهده مجموع، میانگین و تعداد سلول های انتخاب شده است.

 اصطالحات رایج در برنامه اکسل
کارپوشه: در اکسل به فایل ها، کارپوشه )Work Book یا Book( گفته شده و با پسوند XLSX ذخیره 

می شوند. 
یا شیت(  کاری  )صفحه  کاربرگ  آنها  به  که  تشكیل شده،  زیر صفحه  چندین  از  اکسل  فایل  هر  کاربرگ1: 
وارد  که  اطالعاتی  یعنی  است؛  کاربرگ  نام  به  نگهداری چند صفحه  محل  کارپوشه  در حقیقت  می گویند. 

می شود در شیت ها وارد خواهد شد. 
در نسخه های قبلی اکسل، سه کاربرگ به صورت پیش فرض در هر فایل اکسل موجود بود که قابلیت افزایش 
و کاهش داشت. اما در این نسخه فقط یك کاربرگ با نام SHEET1 وجود دارد که البته قابلیت افزایش 
این تعداد امكان پذیر است. در تصویر زیر نام کاربرگ و محل قرارگیری آن را که در پایین صفحه اکسل است 

مشاهده می کنید. 
برای ایجاد کاربرگ جدید کافیست روی عالمت + کلیك کنید. 

با شماره های 1 و 2، ... مشخص  سطر٢: هر شیت، از چندین ردیف یا سطر تشكیل شده است که معموالً 
می شوند. به سطرها، رکورد هم می گویند.

Sheet یا Work Sheet ـ1
Row ـ2

شكل 4ـ کاربرگ وشیت 1
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ستون1: هر شیت، از چندین ستون تشكیل شده است که معموالً با حروف الفبای A،B، ... مشخص می شوند. 
به ستون ها، فیلد هم می گویند.

سلول یا خانه٢: هر خانه از یك جدول، سلول نامیده می شود به عبارتی محل برخورد یك سطر و ستون 
خاص در روی شیت، سبب ایجاد فضایی می شود که به آن سلول می گویند. این سلول ها می توانند شامل 

مقادیر عددی، کاراکتری، شیء و... باشد. 
سلول فعال: سلولی است که آماده واردکردن اطالعات بوده و با کلیك روی هر خانه جدول، فعال می شود.

نشانی یا آدرس سلول: هر سلولی در شیت با نام یا آدرس خاصی مشخص می شود. برای نوشتن آدرس هر 
سلول ابتدا حرف ستون و سپس شماره سطر آن را می نویسند. مثاًل آدرس E5 به سلول ستون E در سطر 

پنجم اشاره می کند.
واردکردن اعداد و حروف در اکسل

اطالعات ورودی به اکسل، در سلول ها وارد می شوند. هر سلول اکسل می تواند حاوی اطالعاتی مانند عدد، 
متن، تاریخ، زمان، عكس، واحد پولی و فرمول باشد. برای اینكه داده ها به سلول وارد شوند، ابتدا باید آنها 
برای مثال قصد  بار روی آن کلیك شود.  با ماوس یك  برای فعال سازی یك سلول کافیست  را فعال کرد. 
داریم سلول B3 را فعال کنیم تا در آن عملیاتی را انجام دهیم. برای این کار با ماوس روی این سلول یك بار 

 B3 کلیك می کنیم. در تصویر مقابل سلول فعال شده
را مشاهده می کنید.

همان طور که مشخص است شكل ظاهری سلول فعال 
با سایر سلول ها تفاوت دارد؛ در واقع شماره ستون و نام 
سلول  اطراف  و  نمایان شده  متفاوت  رنگی  با  آن  سطر 
با  می توان  حال  می گردد.  ایجاد  ضخیم  کادری  فعال 
تصویری  یا  کرد  تایپ  را  حروف  یا  اعداد  کلید،  صفحه 
 Enter باید کلید  تایپ، حتماً  انتهای  نمود و در  اضافه 

را فشرد.

انتخاب چند خانه کنارهم )پیوسته( یا دور از هم )گسسته(
انتخاب پیوسته )ماوس(: حرکت با کلیك چپ ماوس

 SHIFT + انتخاب پیوسته ) صفحه کلید(: کلیدهای جهتی
انتخاب گسسته )ماوس(: کلیك + کلیدکنترل

SHIFT + F8 :)انتخاب گسسته ) صفحه کلید
Column ـ1
Cell ـ2

شكل 5   ـ سلول اعداد

از قابلیت های جالب اکسل این است که بعد از فشردن کلید اینتر، سلول بعدی فعال می شود و منتظر ورود نكته
اطالعات است )معموالً بعد از اینتر، سلول زیری فعال می شود ولی با تغییرات در قسمت Option اکسل، 

می توان مشخص کرد که بعد از هر بار اینتر، خانه سمت چپ، راست، باال یا پایین فعال شود(.
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برای انتخاب یك ستون یا یك سطر کافی است روی سر ستون یا سر سطر چپ کلیك شود و برای انتخاب 
یك کاربرگ )Sheet( روی سلول کاربرگ چپ کلیك کرده و هم زمان کلید Ctrl+A فشرده شود.

روش های کپی داده ها در اکسل
داده ها را به چند روش می توان، درون اکسل کپی کرد:

روش اول: کلیک راست: پس از انتخاب سلول های مبدأ، باید با استفاده از راست کلیك، گزینه Copy را 

شكل ٦  ـ وارد کردن اعداد در سلول

 Pas te انتخاب کرده و به مقصد رفت و در انتها گزینه
را انتخاب نمود.

برای  میان بر:  کلیدهای  از  استفاده  دوم:  روش 
میانبری  کلیدهای   PASTE و   COPY گزینه های 
روی صفحه کلید موجود است؛ یعنی به ترتیب ترکیب 
کلیدهای CTRL+C و CTRL+V برای این دو عمل 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
از  پس   :Edit منوی  ازنوار  استفاده  سوم:  روش 
Edit، گزینه  از منوی  باید  انتخاب سلول های مبدأ، 

Copy را انتخاب و در آخر به مقصد رفته، گزینه Pas te را فشرد.
روش چهارم: استفاده از نوار ابزار: پس از انتخاب سلول های مبدأ، باید با استفاده از کلید کپی آنها را به 

حافظه سپرد و سپس به مقصد رفته، کلید گزینه Pas te را فشرد.
روش پنجم: استفاده از چپ کلیک ماوس یا Drag: پس از انتخاب سلول های مبدأ، باید با ماوس به 
 Ctrl تغییر کند. در این حالت باید کلید  به شكل  حاشیه آن نزدیك شد تا عالمت ماوس از شكل 
و چپ کلیك ماوس را پایین نگه داشته و به مقصد رفت، سپس باید چپ کلیك موس و Ctrl را رها نمود. 

به نظر شما کدام یك از روش های باال آسان و سریع است؟ این 5 روش را اولویت بندی نمایید.فكرکنید

نكته

نكته

تمام این مراحل برای انجام عملیات انتقال )Cut( نیز صادق است، فقظ در این حالت، کلید Ctrl الزم 
نیست.

کلید میانبر برای cut، کلیدهای ترکیبی CTRL+V می باشد

روش های جابه جا کردن داده ها در اکسل
مكان  از  داده  pas te کردن،  از  بعد  انتخاب شود   cut گزینه   ،copy گزینه  به جای  باال،  در روش های  اگر 
قبلی اش به مكان جدید منتقل می شود که به این عمل کات کردن با جابه جا کردن یا انتقال گفته می شود و 

باید مانند روش های فوق عمل نمایید و به جای گزینه کپی از گزینه کات استفاده نمایید
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افزودن سطر و ستون در اکسل
برای اضافه کردن یك سطر و یك ستون در یك کاربرگ، کافی است بر روی سرستون بعد از آن، راست کلیك 
کرده و گزینه Insert را کلیك کرده، که این گونه ستون جدید اضافه خواهد شد. برای افزودن سطر نیز باید 

همین روش را انجام داد.
حذف سطر و ستون در اکسل

برای حذف یك سطر یا ستون، باید سرسطر یا سرستون مورد نظر را با راست کلیك انتخاب نمود و گزینه 
Delete را زد، در این صورت سطر یا ستون مورد نظر، حذف خواهد شد.

ویرایش داده ها در اکسل
برای حذف یا ویرایش داده ها در سلول ها به چهار روش می توان اقدام کرد:

1ـ باید سلول مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Delete را فشرد، تا داده فعلی حذف شود و سپس داده جدید 
را تایپ کرد.

2ـ باید روی سلول مورد نظر رفته، داده جدید را تایپ کرد.
3ـ با استفاده از کلید F2، مكان نما در سلول فعال شده و کاربر قادر به ویرایش داده ها در سلول می باشد.

4ـ با استفاده از کلیك ماوس باید روی سلول مورد نظر رفته، دوبار کلیك کرد تا مكان نما فعال گردد؛ اکنون 
شبیه عملیات کلیدF2، کاربر قادر به ویرایش داده ها در سلول خواهد بود.

تمرین٢
جدول زیر را در اکسل وارد نمایید.

ABCDEFGHI

میانگینپودمان 5پودمان 4پودمان 3پودمان ٢پودمان 1نام خانوادگینامردیف1

1512181616احمدیعلی21

201٧161518دشتیرضا32

12118910رضائیحسین43

1٧16181٧15میرهادیعباس54

6

شكل 7ـ نوار ابزار اجرای مراحل ثبت اعداد

برای اینكه جدول از راست به چپ چیده شود )حروف C،B،A و... از سمت راست به چپ مرتب گردد(، نكته
باید مراحل زیر را، مانند تصویر طی کنید:

11٧
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 نحوه وارد کردن فرمول در اکسل 
یکی از ویژگی های نرم افزارهای صفحه گسترده، قابلیت فرمول پذیری آنها است که نرم افزار اکسل نیز از این ویژگی 

برخوردار می باشد. فرمول، دستوری است که به یک سلول داده می شود و اکسل آن دستور را انجام می دهد.
حال چگونه در محیط اکسل نشان دهیم که می خواهیم یک فرمول وارد نماییم؟

در فرمول نویسی نیز مانند متن نویسی، عدد و سایر داده ها به سلول وارد می شود، با این تفاوت که قبل از 
نوشتن فرمول، حتمًا باید عالمت = قرار داده شود. در واقع ورود این عالمت در ابتدای یک عبارت، به 

اکسل می فهماند که عبارت وارد شده یک دستور یا فرمول است.
عالئم ریاضی در اکسل به صورت زیر هستند: 

 عمل جمع  + 
 عمل تفریق  -
 /  عمل تقسیم 

SHIFT+8 یا *  عمل ضرب 
SHIFT+6 یا ^  توان  

 فرمول نویسی مطلق 
و  عدد  از  متشکل  فرمول  یعنی  مطلق  فرمول نویسی 
یک   =  5+2 فرمول  مثال  برای  باشد؛  ریاضی  عالئم 
ریاضی  عالمت  فقط  آن  در  زیرا  است  مطلق  فرمول 
سلول ها  در  مطلق  فرمول نویسی  دارد.  وجود  عدد  و 
کاری مانند ماشین حساب ساده انجام می دهد. فرض 
کنید باید در سلول A1 حاصل ضرب دو عدد 5 و 7 

محاسبه شود. 
ابتدا باید این سلول را فعال کرد. 

سپس برای نوشتن فرمول، باید عالمت = را قرار داد و 
بالفاصله بعد از آن، عبارت 7×5 را نوشت و در پایان 

کلید ENTER را فشرد.
در  فرمول  حاصل   ENTER کلید  فشردن  از  پس 

سلول A1 نمایش داده می شود. 
در ضمن با کلیک کردن روی سلول A1، فرمول موجود 

در این سلول در نوار فرمول نمایش داده می شود. 

شكل 8  ـ نوار فرمول در اکسل
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پس از اتمام تایپ هر فرمول در انتها باید دکمه اینتر را نكته
ثبت شود. فرمول  تا  بفشارید 

 ،D پنج عدد دلخواه بنویسید و سپس در ستون C و B ،A مثال1: در اکسل، در هر کدام از ستون های
جمع دو ستون اول و دوم را در ستون سوم ضرب نمایید. 

مثال 2: کارنامه سال گذشته خود را در اکسل ترسیم کنید و با راهنمایی هنرآموز، معدل خودتان را با توجه 
به فرمول های مناسب محاسبه کنید.

مثال3: جدول زیر را در اکسل وارد کنید، مساحت و محیط مستطیل ها را در دو ستون مربوطه با فرمول نویسی 
به دست آورید.

محیطمساحتعرضطول

1010

600250

600300

568300

745522

266199

17765

 Enter شكل9ـ صفحه کلید و دکمه

فرمول نویسی نسبی
همان طور که مالحظه کردید، با فرمول نویسی مطلق، اعمال ساده را می توان انجام داد با ماشین حساب نیز 

امکان پذیر است، اما اکسل برای چیزی بیش از این طراحی شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 
در این نوع فرمول نویسی به جای وارد کردن اعداد در فرمول، آدرس سلولی وارد می شود که اعداد در آن 

نوشته شده است.
نحوه وارد کردن تابع1

تابع یکی از امکانات مهم اکسل است و انجام عملیات را در فرمول ها آسان می کند.

Function ـ1
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تابع، فرمول از پیش نوشته شده ای است که یك، هیچ یا چند مقدار را به عنوان ورودی می گیرد، عملیاتی را 
انجام داده و یك، هیچ یا چند مقدار را بر می گرداند. با استفاده از تابع ها فرمول ها ساده تر می شوند.

در نسخه های 2016 و بعد آن می توانید از مسیر زیر انواع توابع را فراخوانی کنید یا همچنین با درج عالمت 
»=« و تایپ نام تابع، آن را اجرا نمایید.

Formulas - > Function Library
تابع های از پیش آماده زیادی در اکسل وجود دارند و در جدول زیر چند تابع رایج را مشاهده می کنید.

کاربردنام تابعکاربردنام تابع

Sumجمع کردن چند دادهMinبرآورد کمینه چند داده

Averageمیانگین گرفتن از چند دادهMaxبرآورد بیشینه چند داده

Countشمارش تعداد داده هاIf شرایط خاصی را آزمایش کرده و بسته به درست یا نادرست
بودن، مقادیر متفاوتی را نمایش می دهد.

ترسیم انواع نمودار در اکسل
یكی از قابلیت های مهم برنامه اکسل برای اکثر کاربران، ترسیم نمودارهای مختلف از روی داده های ورودی 
است تا فهم و درک بهتری از داده ها صورت بگیرد. از میزان فروش در ماه های مختلف تا تحلیل کارنامه های 

دانش آموزان از نمودارهای ترسیم شده به کمك اکسل می توان بهره برد. 
پس از انتخاب محدوده خانه های دارای اعداد، از مسیر زیر می توان برای آنها انواع نمودار از جمله ستونی، 

خطی، دایره ای، میله ای و.... غیره را ترسیم نمود.
Insert - > Charts - انتخاب یكی از انواع نمودارها

با کمك هنرآموز خود با قابلیت های نمودارها در اکسل آشنا شوید و روش ترسیم انواع آنها را یاد بگیرید
تمرین3

با توجه به تمرین 2 این فصل نمودار ستونی برای میانگین نمرات دانش آموزان ترسیم نمایید.

و  طراحی  نحوه  کاربردی،  تمرین  یك  انجام  برای 
کتاب   1 پودمان  برش  فهرست  جدول  فرمول دهی 
پایه 11 )صفحه  اداری«  مبلمان  و ساخت  »طراحی 
25( که مربوط به جاکتابی است را در برنامه اکسل 

فرا خواهید گرفت. مراحل کار بدین صورت است:

شكل 1٠ـ جاکتابی یا قفسه اداری

طراحی جدول فهرست قطعات یا فهرست برش )مخصوص صفحات چوبی(
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جدول1ـ فهرست برش جاکتابی یا قفسه اداری

ف
کد نام قطعهردی

تعدادرنگجنسقطعه
مساحت ابعاد قطعات به میلی متر

مترمربع

سمت و متراژ 
نوارکاری

متراژطولعرضطولعرضضخامت

2163981٧٧61.41013.6سفید1MDFبدنه )دیواره جانبی(1

1163988960.36211.٧سفید3MDFسقف2

1163988680.35010.9سفید2MDFکف3

1163٧88680.33010.9سفید4MDFطبقه ثابت4

21635886٧0.62011.٧سفید5MDFطبقه متحرک5

216426٧400.63224.٧کاین6MDFدرـ توکار6

316688680.18012.6کاین٧MDFقید عرضی+ پاسنگ٧

116988680.09010.9کاین8MDFقید پیشانی8

138841٧061.51000.0سفیدMDF 9پشت بند ـ به صورت شیاری9

جمع 
کل 

4.35مساحت کل صفحات 1٦ میلی متری + 1٠ درصد دورریز )متر مربع(

1.٦٦مساحت کل صفحات 3 میلی متری + 1٠ درصد دورریز )متر مربع(

1٦.9متراژ کل نوارکاری )متر طول(

طراحی عنوان جدول
 ابتدا برنامه اکسل را باز کرده و نام شیت اول را »جدول فهرست قطعات« بگذارید.

در سلول A1 عبارت زیر را تایپ کنید »جدول فهرست قطعات جاکتابی یا قفسه اداری«
در سلول A2 »ردیف«، در سلول B2 »نام قطعه« و در سلول C2 »کد قطعه« و به همین ترتیب در ردیف 

دوم، عنوان ها را مانند شكل زیر وارد کنید. در H2 و I2 و L2 چیزی ننویسید.
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سه سلول کناری H2 ،G2 وI2 باید یكی شده و در آنها عبارت »  ابعاد قطعات به میلی متر« را نوشت. پس 
ابتدا این سه خانه را انتخاب کرده و سپس روی گزینه Merge & Center کلیك نمایید. همین کار را برای 

سه خانه K2 و L2 و M2 انجام دهید.

در اکسل دو دستور کاربردی وجود دارد یكی Merge )مرج یا یكی کردن( و دیگری Split )تقسیم نكته
کردن(. آیكون مرج برای یكی کردن چند سلول کنار هم استفاده می شود.

Home - > Alignment -> Merge & Center

نتیجه نهایی بدین صورت خواهد شد: 

 K3 عبارت »طول«، در خانه I3عبارت »عرض«، در خانهH3 عبارت »ضخامت«، در خانه G3 سپس در خانه
عبارت »عرض«، در خانه L3 عبارت »طول« و در خانه M3 عبارت »متراژ« را تایپ کنید.
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تذکر

در مرحله آخر، با دستور Merge خانه های A1 تا M1 را انتخاب و یكی کنید.
همچنین A2 و A3 را یكی کنید و بقیه قسمت ها را نیز مانند شكل Merge نمایید.

طراحی بقیه قسمت های جدول: در مرحله بعد، باید اطالعات را در ردیف های 4 تا 12 جدول وارد نمایید. 
دقت کنید که چون باید ستون »مساحت« و »متراژ« نوار به صورت اتوماتیك و با توجه به فرمول داده شده 

محاسبه گردد، در این ستون ها چیزی ننویسید.
در ردیف 13 تا 15 نیز »جمع کل« و نوشته ها را به صورت شكل زیر وارد کرده و خانه های مورد نیاز را مرج 

نمایید.

حال برای تنظیم جدول و زیبایی ظاهری آن جدول مراحل زیر را انجام دهید:
الف( کل جدول را انتخاب کنید و فونت آن را به B mitra سایز 12 تغییر دهید )فونت های فارسی دیگر را 

نیز می توانید انتخاب نمایید(.
Home - > Font - > Font, Font Size

)برای متون فارسی(  از راست به چپ  را  انتخاب است، جهت متن  ب( همان طور که کل جدول در حال 
انتخاب نمایید و متن را وسط چین و چیدمان آن را »  تراز وسط« نمایید.

بهتر است ستون »  نام قطعه« و خانه مساحت کل و متراژ کل، چپ چین باشد.
Home - > Paragraph - >  کلیك بر روی آیكون  و  و
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ج( همان طور که کل جدول در حال انتخاب است، از قسمت Borders، جدول را خط کشی کنید.
Home - > Font - > All Borders

د( عرض ستون ها را با توجه به متن نوشته شده کم یا زیاد کنید.
 تبدیل نكته  به برای تغییر سایز ستون جدول، ماوس را بین عنوان دو ستون کنار هم برده تا عالمت 

شود حال با نگه داشتن کلیك ماوس و جابه جایی ماوس، اندازه های ستون را تغییر دهید. برای تغییر 
ارتفاع سطرها نیز همین روش را به کار ببرید.

هـ( سلول A2 تا M3 را انتخاب کرده و عنوان جدول ها را پررنگ نمایید.
Home - > Paragraph - >  کلیك بر روی آیكون 

رنگ سلول ها را نیز سبز کم رنگ انتخاب کنید.
Home - > Paragraph - > انتخاب سبز کم رنگ < - کلیك بر روی آیكون 

مرحله د را برای سلول A12 تا M15 )ردیف های مرتبط با جمع کل( تكرار نمایید.
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جدول نهایی باید مانند شكل زیر باشد:

ف
کد نام قطعهردی

تعدادرنگجنسقطعه
مساحت ابعاد قطعات به میلی متر

مترمربع
سمت و متراژ نوارکاری

متراژطولعرضطولعرضضخامت

بدنه )دیواره 1
2163981٧٧601سفید1MDFجانبی(

11639889621سفید3MDFسقف2

11639886801سفید2MDFکف3

1163٧886801سفید4MDFطبقه ثابت4

21635886٧01سفید5MDFطبقه متحرک5

216426٧4022کاین6MDFدرـ توکار6

قید عرضی+ ٧
3166886801کاین٧MDFپاسنگ

1169886801کاین8MDFقید پیشانی8

پشت بند ـ به 9
138841٧0600سفیدMDF 9صورت شیاری

جمع 
کل 

٠مساحت کل صفحات 1٦ میلی متری + 1٠ درصد دورریز )متر مربع(

٠مساحت کل صفحات 3 میلی متری + 1٠ درصد دورریز )متر مربع(

٠متراژ کل نوارکاری )متر طول(
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فرمول دهی برای ستون مساحت
 مساحت هر قطعه از ضرب طول در عرض آن به دست می آید و برای مساحت کل، باید جواب را در تعداد 

قطعات ضرب نمایید.

پس برای محاسبه مساحت بدنه ها )ردیف شماره 1 جدول( داریم:
1٧٧6×398= ٧06848 mm2                                                      مساحت یك بدنه= طول ×عرض
٧06848×2=1413696 mm2 مساحت تمام بدنه ها= مساحت یك بدنه × تعداد 

مساحت بر حسب مترمربع= مساحت بدنه ها÷ 1000000 
بار فرمول نویسی نیاز دارد که عالوه بر طوالنی بودن،  می بینید که فقط محاسبه ردیف اول جدول، به سه 

احتمال اشتباه نیز وجود دارد. برنامه اکسل این کار را برای محاسبه بسیار آسان کرده است.
برای محاسبه مساحت هر قطعه در اکسل، باید بدین طریق عمل کنید:

باید بدانید که مساحت بدنه برحسب متر مربع، از فرمول طول × عرض × تعداد ÷ بر 1 میلیون به دست می آید.
پس در خانه J4 عالمت = را تایپ کنید تا برنامه متوجه شود که قصد نوشتن فرمول را دارید، سپس خانه 

مرتبط با طول )I2( را با ماوس، کلیك نمایید. 

1.413696=1000000÷1،413،696m2

سپس عالمت ضرب )*( را از صفحه کلید انتخاب، سپس روی خانه مرتبط با عرض )H2( کلیك نمایید.

دوباره عالمت ضرب را تایپ کنید و روی خانه تعداد کلیك نمایید.

با توجه به اینكه عرض )ستون8( و طول )ستون 9( قطعات بر حسب میلی متر نوشته شده اند، پس از نكته
ضرب این دو، مساحت بر حسب میلی متر مربع )mm2( به دست می آید در حالی که در قسمت مساحت، 
واحد به متر مربع می باشد. پس باید میلی متر مربع را به متر مربع تبدیل نمود که جواب به دست آمده 

را باید بر 1000000 تقسیم کرد.
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در آخر عالمت تقسیم )/( را انتخاب و عدد 1000000 را وارد نمایید.

کلید اینتر را بفشارید. مساحت بر حسب مترمربع به صورت اتوماتیك نوشته می شود.

قابلیت جالبی که برنامه اکسل دارد این است که به صورت هوشمند عمل می کند. مثاًل برای ردیف های 
گوشه  به  را  ماوس  که  است  الزم  فقط  کنید.  طی  را  مراحل  این  همه  دوباره  که  نیست  نیاز  دیگر 
ـ     سمت چپ خانه ای که فرمول در آن نوشته شده است = )J4(بریده، تا عالمت ماوس از یك مثبت  پایین   
سفید ضخیم، به یك مثبت مشكی نازک تبدیل شود. )در( حال کلیك ماوس را نگه داشته و ماوس را 

به سمت پایین بكشید تا فرمول داده شده به خانه های زیرین هم انتقال داده شود.

نكته
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 Fill برای کپی کردن فرمول یك سلول در سایر سلول ها، باید نشانگر ماوس را روی دستگیره پرکن یا
handle ببرید.

Fill handle نقطه مربع شكلی است که در گوشه پایین سمت چپ سلول فعال ظاهر می شود.
بعد از بردن ماوس روی Fill handle، عالمت + ضخیم به + نازک تبدیل می شود. حال باید ماوس را به 
هر طرف که تمایل دارید Drag نمایید و پس از آن با رها کردن کلید ماوس در آخرین سلول مورد نظر، 

فرمول سلول را اول در تمام سلول ها کپی کنید.

فرمول دهی برای ستون متراژ
در قسمت نوارکاری، منظور از ستون »طول« تعداد طول های یك قطعه است که باید نوار شود یعنی اگر یك 
طول قطعه نوار داشت، عدد 1 و اگر دو طول قطعه نوار داشت، عدد 2 و اگر اصاًل نوار نداشت عدد 0 را وارد 

کنید، و منظور از عرض تعداد عرض های یك قطعه است که باید نوار شود.
مثال: با توجه به اینكه فقط یك طول طبقه جاکتابی نوار می شود

در ستون طول باید نوشت: 1
در ستون عرض باید نوشت: 0

نكته
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متراژ نوارکاری بدین صورت تعریف می شود که خانه های مربوطه زیر را باید در اکسل انتخاب نمایید:
))طول قطعه * تعداد سمت طول که نوارکاری می گردد( + )عرض قطعه * تعداد سمت عرض که نوارکاری 

می گردد(( * تعداد ÷ 1000

نكته

تذکر

تقسیم بر 1000 برای این است که متراژ به جای میلی متر بر حسب متر به دست بیاید.

پرانتزها را مثل توضیحات داده شده، در فرمول قرار دهید زیرا بدون پرانتز، جواب دیگری به دست می آید 
که حتماً غلط است.

متراژ نوارکاری بدنه با توجه به جدول ))1٧٧6*1(+)398*0((*2÷1000 می باشد که نتیجه: 3.552 متر 
خواهد بود.

حال همین فرمول را در اکسل وارد کنید:

و در انتها اینتر بزنید.

مانند فرمول دهی مساحت، فرمول را به خانه های زیرین کپی کنید تا متراژ نوارکاری سایر قطعات نیز محاسبه گردد.
فرمول دهی برای ردیف های مرتبط با جمع کل مساحت 

 ابتدا باید مساحت قطعاتی را که ضخامت یا رنگ مشابه دارند با هم جمع کنید.
با توجه به اینكه موقع برش مقداری دورریز یا پرت قطعات وجود دارد، این مقدار نیز باید در جمع کل مساحت 

محاسبه و اضافه گردد که جدول زیر بیانگر درصد دور ریز می باشد.
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درصد دورریزنوع ماده

5 تا 10زهوار و پروفیل

10صفحات چوبی )مانند ام دی اف، تخته خرده چوب، تخته الیه(

20برش صاف تخته یا الوار چوبی

30 تا 50برش منحنی تخته یا الوار چوبی

40 تبدیل گرده بینه به الوار

اپراتور نكته مهارت  و  نوع ماشین آالت  امكانات،  و همچنین  اولیه  مواد  ابعاد  و  نوع ، درجه بندی  به  توجه  با 
دستگاه برش، درصد دورریز می تواند متفاوت باشد.

در این مثال فقط قطعاتی که ضخامتي  یكسان دارند باید با هم جمع شوند و رنگ آنها تأثیر گذار نیست. پس 
فقط مساحت قطعات با ضخامت 16 و 3 میلی متر جداگانه جمع می شود و 10 درصد نیز به این عدد اضافه 

می گردد تا دورریز محاسبه شود. 

Sumif آموزش تابع
)Math &Trig( نوع تابع: ریاضی        نام تابع: جمع شرطی 

فرمول کلی:
SUMIF(Range;Ceritria;[Sum_range[(

 SUMIF )محدوده جمع کردن] ;شرط; محدوده چك کردن شرط[(
آرگومان ها:

RANGE: محدوده داده ای که قرار است شرطی روی آن اعمال کنید را وارد نمایید که در این مثال  
محدوده G4:G12 می باشد.

CRITERIA: شرطی که باید اعمال شود که در این مثال باید داده های موجود در رنج آرگومان اول 
برابر 16 باشد ) باید عدد 16 تایپ گردد(.

 J4:J12 محدوده ای که بعد از اعمال شرط باید جمع شود. در این مثال رنج :SUM_RANGE
باید انتخاب گردد.

برای جدا کردن آرگومان ها از هم باید از عالمت نقطه ویرگول ); ( استفاده کرد. همچنین در بعضی از نكته
نسخه های اکسل ممكن است فقط عالمت ویرگول برای جدا کردن به کار رود.
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برای جمع کل مساحت ضخامت قطعات با ضخامت 16 میلی متر باید مساحت ردیف 1 تا 9 را جمع کرد. برای 
این کار باید از تابع sumif استفاده نمایید.

به خانه J13 بروید و در این خانه عالمت = را قراردهید و سپس عبارت''(sumif'' را تایپ کنید.

جمع کل

= SUMIF )مساحت کل صفحات 16 میلی متری + 10 درصد دورریز )متر مربع

 SUMIF(Range;Critria;[Sum_range]) مساحت کل صفحات 3 میلی متری + 10 درصد دورریز

متراژ کل نوارکاری )متر طول(

اکنون  خانه G4  تا G12 را انتخاب  و '';16;'' را تایپ نمایید، حال خانه هایی که باید با هم جمع شوند را 
انتخاب  کنید. یعنی خانه های J4  تا J12   و در انتها عالمت پرانتز بسته '')'' را بنویسید و برای اینکه 10 
درصد دورریز را نیز محاسبه کنید  در انتها ''1.1*'' را نیز تایپ کنید. مساحت کل قطعات با ضخامت 16 

میلی متر = 3.96 متر مربع خواهد بود. )زمانی که در 1.1 ضرب نشود(. 
مساحت کل قطعات با ضخامت 16 میلی متر + 10 درصد دورریز = 4.35 متر مربع ؛که جواب نهایی باید این 

عدد بدست بیاید.
فرمول تابع به صورت زیر است:

=SUMIF)G4:G12;16;J4:J12(*1.1
همچنین در ردیف بعدی برای جمع کل مساحت صفحات 3 میلی متری در خانه J14 فرمول زیر را تایپ کنید:
=SUMIF)G4:G12;3;J4:J12(*1.1
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 فرمول دهی برای متراژ کل نوارکاری
آخرین مرحله کار، محاسبه متراژ کل نوارکاری است که با تابع Sum امكان پذیر مي باشد.

Sum آموزش تابع
)Math &Trig( نوع تابع: ریاضی         نام تابع: جمع 

فرمول کلی:
SUM (Number1;[Number2]; …)
SUM (1 [محدوده2]; محدوده; …)

 آرگومان ها:
Number1: محدوده اول اجباری بوده و باید حتما اتخاب شود

Number2: محدوده دوم الی آخر اختیاری بوده
شرح تابع:

می دانید که عملگر + در اکسل عمل جمع زدن را انجام می دهد ولی تابع sum برای جمع محدوده یا رنج 
مشخص شده در اکسل به کار رفته و کار را ساده تر می نماید و یكی از پرکاربردترین و ساده ترین توابع 

اکسل می باشد.

به خانه M15 رفته و چنین تایپ کنید: '')sum='' و در ادامه ستون متراژ را انتخاب نمایید )انتخاب محدوده
M4 تا M12 با ماوس( و درآخر کار اینتر بزنید.

تمرین
دو فرمول تابع صفحه قبل را با هم مقایسه کنید. چه اختالفی با هم دارند؟ این تفاوت چه چیزي را 

مشخص خواهد کرد؟
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پس از زدن اینتر عدد 16.9 در خانه M15  درج می گردد یعنی برای ساخت جاکتابی 16.9 متر نوار احتیاج 
است که البته با در نظر گرفتن دور ریز نوار، حدود 18 متر خواهد شد.

تمرین
جدول فهرست قطعات پودمان 2 و 3 و 4 کتاب مبلمان اداری را در اکسل بكشید و محاسبات آن را با 

فرمول و توابع الزم انجام دهید.
راهنمایی: سه شیت ایجاد کنید و جدول ساخته شده را در آنها کپی نمایید و سپس با توجه به تعداد 
ردیف های هر جدول، سطرهای جدیدی ایجاد کنید و در انتها فرمول آنها را چك نمایید و محدوده های 

انتخابی را تغییر دهید.

 ستون روش برآورد ابعاد:
در این ستون با توجه به اینكه قطعه چه جنسی دارد سه کلمه »طولی« یا »سطحی« یا »حجمی« نوشته 

می شود:
»طولی« برای قطعاتی مانند پروفیل یا زهوار آماده که برحسب مترطول بفروش می رسد.

»سطحی« برای قطعاتی مانند MDF، تخته خرده چوب و تخته الیه که برحسب ورق )مترمربع(  به فروش 
می رسد.

»حجمی« برای چوب ماسیو که بر حسب مترمكعب به فروش می رسد.
 ستون طول 

در این ستون طول قطعاتی مانند زهوار برحسب متر نوشته می شود.
 ستون مساحت 

در این ستون مساحت قطعاتی مانند MDF برحسب مترمربع نوشته می شود.
 ستون حجم 

در این ستون حجم قطعاتی مانند چوب ماسیو برحسب مترمكعب نوشته می شود.
طراحی جدول فهرست قطعات 

جدول صفحه بعد را در اکسل طراحی کنید و ردیف های آن را تكمیل نموده ، و شكل آن را شبیه جدول 
میز   ناهارخوری صفحه بعد درآورید.

طراحی جدول قطعات یا فهرست برش)مخصوص چوب ماسیو(

این جدول  تفاوت دارد.  با جدول فهرست قطعات صفحه ای  برای محصوالت چوبي  جدول فهرست قطعات 
دارای عناوین زیر است:
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محاسبه طول یا مساحت یا حجم قطعات جدول
برای محاسبه این سه ستون ابتدا باید متن ستون »روش برآورد ابعاد« را چك کنید. و با توجه به آن، یكی از 
این سه خانه را فرمول دهید و دو خانه دیگر را خالی بگذارید. برای اینكه مجبور نباشید هر ردیف را جداگانه 

فرمول نویسی نمایید، برنامه اکسل راه حلی دارد و آن تابع If است. 

If آموزش تابع
)Logical( نوع تابع: منطقی         نام تابع: عبارت شرطی 

فرمول کلی:
IF(Logical_Test;[Value_is_True];[Value_is_False])
IF(مقدار درصورت برقرار نبودن شرط];[مقدار در صورت برقرار بودن شرط];شرط[(

آرگومان ها:
Logical_Test: عبارت شرط )شرطی که می خواهید بررسی نمایید(.

]value_if_True]: کاری را که می خواهید اگر شرط برقرار بود انجام شود )خروجی فرمول درصورتی 
که شرط برقرار باشد(.

]value_if_False]: کاری را که می خواهید اگر شرط برقرار نبود انجام شود )خروجی فرمول درصورتی 
که شرط برقرار نباشد(.

شرح تابع:
ساختار تابع if در اکسل به صورتی است که یك شرط در آن چك می شود که دو مقدار بیشتر ندارد 
یادرست یا غلط و کاربر در ساختار تابع if تعیین می کند که در صورت درست یا نادرست بودن شرط چه 

خروجی در سلول قرار بگیرد.

اگر قصد دارید به جای عدد، متن انتخاب نمایید یا در پاسخ تابع به جای عدد، متنی درج شود باید متن   تذکر
بین دو عالمت گفتاورد یا نقل قول )” ”( قرار گیرد.



135

پودمان4: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

الف( محاسبه ستون طول )متر(: حال باید در خانه J4 فرمولی بنویسید که اگر در خانه I4 عبارت »طولی« نوشته 
شده باشد، طول قطعه را ضربدر تعداد و تقسیم بر 1000 کند و در این خانه بنویسد و اگر عبارت دیگری نوشته 

شده است عالمت خط تیره )-( قرار دهد پس خانه J4 را انتخاب نمایید و تابع If را مانند زیر اجرا کنید:

 =IF)I4=” طولی ”;H4*E4/1000;”-”(

جواب تا یك رقم اعشار 3/0 متر به دست می آید.

در ادامه به گوشه سمت چپ و پایین خانه I4 بروید تا عالمت ماوس به یك مثبت سیاه رنگ تبدیل شود و 
فرمول این خانه را تا انتهای ردیف 10 کپی کنید. )مانند شكل زیر(:



136

 I4 خانه در  اگر  که  بنویسید  فرمولی   K4 خانه در  باید  حال  )مترمربع(:  ب( محاسبه ستون مساحت 
اگر  و  تعداد/1000000   × نمایید: طول× عرض  این طریق عمل  به  باشد،  نوشته شده  عبارت »سطحی« 
عبارت دیگری نوشته بود عالمت خط تیره )-( قرار دهد. مسلماً با توجه به توضیحات چون در خانه I4  کلمه 
 »طولی« نوشته شده، پس شرط ما رد می شود و در خانه مربوط به مساحت عالمت خط تیره )-( قرار می گیرد.

خانه K4 را انتخاب نمایید و تابع If را مانند زیر اجرا کنید: 
=IF)I4=”سطحی”;H4*G4*E4/1000000;”-”(

نتیجه محاسبه اکسل:

در ادامه، فرمول این خانه را به سطرهای زیرین کپي کنید.
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ج( محاسبه ستون حجم )مترمكعب(: اکنون باید در خانه L4 فرمولی بنویسید که اگر در خانه I4 عبارت »حجمی« 
نوشته شده باشد، به این طریق عمل نماید: طول× عرض × ضخامت × تعداد/1000000000 و اگر عبارت دیگری نوشته 
بود عالمت خط تیره )-( قرار دهد. مسلماً با توجه به توضیحات چون در خانه I4  کلمه »طولی« نوشته شده، پس شرط 

ما رد می شود و در خانه مربوط به حجم عالمت ''-'' قرار می گیرد. خانه L4 را انتخاب و تابع If را مانند زیر اجرا کنید:
=IF)I4=”حجمی”;H4*G4*F4*E4/1000000000;”-”(

در ادامه فرمول را با درگ کردن به خانه های زیری انتقال دهید و تا سه رقم اعشار محاسبات را به دست بیاورید.

محاسبه جمع کل
محاسبه جمع کل اطالعات خوبی ارائه می دهد؛ اینكه برای ساخت یك محصول چوبی ؛ به چه مقدار مواد 

اولیه اصلی مانند چوب وصفحه نیاز است.
با فرمول هایی که در این قسمت وارد می شود، مي توان ابعاد کل قطعات چوبی را به تفكیك جنس، نوع ماده 

و حتی براساس رنگ یا ضخامت تفكیك کرد.
در ضمن با وارد کردن درصد دور ریز در فرمول، نتایج به دست آمده دقیق تر محاسبه می گردد.

فرمول های محاسبه طول و مساحت و حجم هر قطعه را بنویسید. سپس باهم بحث کنید که اعداد هزار  بحث کالسی
میلیون و میلیارد در هر فرمول از کجا آمده است ؟!
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با توجه به مثال باال، جمع کل شامل سه بخش خواهد بود:
طول کل زهوار چوبی از جنس راش با ضخامت 10 میل+ 5 درصد دورریز

مساحت کل ام دی اف با ضخامت 16 میل+ 10 درصد دورریز
حجم کل چوب نراد + 40 درصد دورریز

که به ترتیب در ردیف های جمع کل وارد می نمایید. 
الف( در خانه J14 باید ستون طول را جمع،  و در 1/05 )براي  دورریز( ضرب کنید.

ب( در خانه K15 باید ستون مساحت را جمع ، و با توجه به درصد دورریز در عدد مناسب ضرب کنید )ضرب 
در 1/1(. 
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ج( در خانه L16 باید ستون حجم را جمع  و با توجه به درصد دورریز در عدد مناسب ضرب کنید )ضرب 
در 1/4(. 
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جدول نهایی به شكل زیر خواهد شد:

برای برآورد قیمت تمام شده یك محصول چوبی یا صفحه ای ، باید سه مرحله را انجام داد :
مرحله 1- تكمیل جدول فهرست برش
مرحله 2- تكمیل جدول مواد مصرفی

مرحله 3- تكمیل جدول قیمت تمام شده
مرحله1 در قسمت قبل به طور کامل توضیح داده شد ، و با توجه به جدول مربوطه، مقدار مصرف مواد اصلی 
که همان چوب یا صفحات چوبی است برآورد گردید. اکنون باید در جدولی دیگر که »جدول مواد مصرفی« 
و  میزان مصرف  به همراه  را  است  و کمكی  اصلی  مواد  اولیه( که شامل  مواد   ( مواد مصرفی  تمامی   است، 

قیمت شان ثبت کرد تا با استفاده از این جدول، قیمت تمام شده هر محصول محاسبه شود.

محاسبه مواد مصرفی مبلمان
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»جدول مواد مصرفی« برای هر محصول مشابه جدول زیر می باشد که شامل ٧ ستون می باشد.

نكته
مواد مصرفی =  مواد اصلی + مواد کمكی

اطالعات ستون هاي ردیف، شرح، مقدار و واحد این جدول ، از جدول لیست موادي که در صفحه 2٧ کتاب 
»طراحی و ساخت مبلمان اداری« موجود است برداشته شده و »قیمت واحد« با توجه به قیمت بازار نوشته 

شده است. 
تا قیمت کل هر ماده مصرفی  باید مقدار هر ماده در قیمت واحد آن ضرب گردد  در ستون »قیمت کل« 
مشخص شود ؛ که برای این کار باید در اکسل، سلول F3 را انتخاب و C3*E3= را تایپ کنید )یا ابتدا یك = 
بنویسید و بعد خانه  C3را انتخاب و بعد از آن * و در انتها خانه E3 را انتخاب نمایید( و در انتها اینتر بزنید. 
به صورت اتوماتیك اکسل در خانه F3 مقدار کل را 1.522.500 درج می کند؛ یعنی قیمتMDF مالمینه 16 
میلی متر مصرفی برای جاکفشی 1.522.500ریال می باشد. برای بقیه خانه های ستون قیمت کل فقط کافی 
است  مانند روش های قبل، ماوس را به گوشه پایین و سمت راست )یا چپ( خانه F3 برده و با نگه داشتن 

کلیك، به سمت خانه های پایین درگ نمایید. 
برای محاسبات ستون آخر )جمع کل( باید سه بار از تابع Sum استفاده کنید. 
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  =Sum)F3:F4(نوشته می شود و از فرمول G5 بار اول برای جمع قیمت کل دو ردیف 1 و 2 که در خانه
استفاده می گردد و جمع کل قیمت یا هزینه مواد اصلی را نشان می دهد.

  =Sum)F6:F13( نوشته می شود و از فرمول G 14 بار دوم برای جمع قیمت کل ردیف 3 تا 10 که در خانه
استفاده می گردد و جمع کل قیمت یا هزینه مواد کمكی را نشان می دهد.

تذکر: در ساخت بیشتر محصوالت چوبی، موادی مانند چسب چوب یا چسب کاغذی یا میخ وجود دارد که 
ارزش پایینی داشته یا میزان مصرف آنها بسیار کم است به همین دلیل در آخر فهرست جدول، گزینه ای با 
عنوان »سایر مواد کمكی« درج می شود ،که با توجه به میزان مصرف قیمت کل برای آن مشخص می گردد. 

در این مثال 10 درصد قیمت کل مواد کمكی به عنوان »سایر مواد کمكی« آورده شده است.
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بار سوم ، از جمع کل هزینه مواد اصلی + مواد کمكی، جمع کل هزینه مصرفی برآورد می گردد که باید جمع 
این دو خانه را، در خانه G15  بنویسید.

تمرین
جدول صفحه قبل را در اکسل طراحی کنید، و فرمول مناسبی برای قیمت »سایر مواد کمكی« در جلوی 
آن بنویسید. همچنین جدول را طوری طراحی کنید که برای سایر محصوالت مبلمان قابل استفاده باشد.

با توجه به جدول باال متوجه خواهید شد که ساخت این جاکتابی در حدود 300 هزار تومان هزینه مواد 
مصرفی دارد.

تذکر: »جدول مواد مصرفی« برای محصوالت چوبی یا صفحه ای کاربرد داشته و به طراحی دو جدول 
مجزا یكی برای کارهای صفحه ای و یكی برای کارهای چوبی نیازي نیست.

نكته

تحقیق

وقتي چند سلول با هم ادغام )Merge( شوند، اولین سلول از باال به عنوان مرجع آدرس دهی در اکسل 
انتخاب می گردد. به همین دلیل در تصویر باال چون بعضی از سلول ها ادغام شده اند، سلول G3 به عنوان 

مرجع جمع کل مواد اصلی و G٧ به عنوان مرجع جمع کل مواد کمكی انتخاب شده است.

با مراجعه به بازار و همچنین از طریق اینترنت، قیمت به روز مواد مصرفی مانند چوب های رایج، انواع 
MDF و تخته خرده چوب، یراق آالت مرتبط با مبلمان و ... را به دست آورید و در جدولی مانند زیر وارد 

کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید. ) سه ردیف اول برای نمونه تكمیل شده است.(

در مرحله آخر باید اطالعات موجود در »جدول مواد مصرفی« را در »جدول برآورد قیمت« وارد کنید و با 
اطالعات سایر قسمت ها )که اغلب نتیجه تجربه یا آزمون است(. قیمت تمام شده، قیمت فروش و میزان سود 

حاصله را به دست آورید.

قیمت )ریال(واحدمشخصاتماده مصرفیردیف

16000000متر مكعبالوار- درجه 1 خشكچوب نراد1

28000000متر مكعباسلب- خشك نشدهچوب راش2

2000000ورقایرانی- ابعاد 366*183 سانتی مترMDF دو رو مالمینه 16 میل3

4

برآورد قیمت تمام شده مبلمان
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منظور از قیمت تمام شده همان هزینه کل است، و برای برآورد آن باید فرمول زیر را استفاده کنید:
قیمت تمام شده= قیمت مواد مصرفی+ هزینه ماشین کاری+ هزینه دستمزد+ سایر هزینه ها 

)مخارج عمومی یا هزینه های سربار(
با اضافه کردن سود به قیمت تمام شده، قیمت فروش محصول به دست می آید که قیمت فروش یا درآمد از 

فرمول زیر محاسبه می گردد:
قیمت فروش )درآمد(= قیمت تمام شده )هزینه کل(+ سود 

مخارج عمومی در اصل همان هزینه های غیر مستقیم است که به روش های مختلفی برآورد می گردد و در سطوح 
دانشگاهی آموزش داده می شود و به هزینه هایی اطالق می شود که در موارد باال اشاره نشده و شامل هزینه اجاره 
فضا، تبلیغات، مالیات، هزینه آب، برق و گاز و .... که با توجه به هر کارگاه یا کارخانه ای مختلف می باشد. در این 

کتاب مخارج عمومی )سایر هزینه ها( معادل با 80 درصد جمع هزینه ماشین کاری + دستمزد می باشد.
تمامی این هزینه ها در »جدول برآورد قیمت« آورده شده است که بتوان بدون فراموش کردن نكات خاصی 

موارد اشاره شده باال را در نظر گرفت و  بدون خطا محاسبه نمود.
برای نمونه »جدول برآورد قیمت« جاکتابی در زیر آورده شده است:

جدول برآورد قیمت جاکتابي یا قفسه اداری

قیمت واحد واحدمقدارشرحردیف
)ریال(

قیمت کل 
جمع کل)ریال()ریال(

2.181.900جمع مواد مصرفی1

2

25.000108.٧50متر مربع4.35برشكاری صفحه

41٧.950

30.0000متر طولCNC0 کاری

8.000135.200متر16.9نوارکاری1
40.0001٧4.000متر مربع4.35سوراخ کاری

2.000.0000مترمكعب0برش کاری چوب
2.000.0000متر مكعب0رنده و گندگی چوب

جمع هزینه ماشین کاری

3

100.0000ساعتی0پرداخت

600.000
100.000400.000ساعتی4مونتاژ کاری

200.000200.000ساعتی1استاد کاری 
250.0000ساعتی0رنگ کاری

جمع دستمزد

814.360سایر هزینه ها )8٠ % کل ماشین کاری +  دستمزد(4
4.٠14.٢1٠قیمت تمام شده )کل هزینه ها(
802.842 سود )20 درصد قیمت تمام شده(

4.817.٠5٢قیمت فروش

1ـ در این قسمت فقط اجرت نوارکاری )لبه چسبانی( محاسبه شده و قیمت خود نوار در جدول قبل لحاظ شده است.
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پودمان4: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

توضیح عناوین »جدول برآورد قیمت«
 این جدول نیز مانند »جدول مواد مصرفی«، ٧ ستون داشته و دقیقاً عناوینی مشابه با همان جدول دارد. 

ردیف 1، از جدول مواد مصرفی به دست آمده و در اینجا نیز تكرار شده است.
ردیف ٢، مربوط به هزینه ماشین کاری است که برای صفحه و چوب قابلیت استفاده دارد. در ساخت جاکتابی 
چون چوبی استفاده نشده، در دو ردیف »برش کاری چوب« و »رنده و گندگی چوب« عدد صفر )0( درج شده 
است و چون کتابخانه برش منحنی نداشته  و در کارگاه هنرستان ها باید ساخته شود به CNC احتیاج ندارد 

و این هزینه نیز صفر در نظر گرفته شده است.
ردیف 3، مربوط به اجرت کار دستی است که بر اساس میزان ساعتی که مونتاژ یا سایر کارهای دستی زمان 

می برد سنجیده می شود.
پرداخت ، بیشتر با کارهای چوبی ماسیو مرتبط می باشد که چون برای کتابخانه کار چوبی وجود ندارد صفر 

درنظر گرفته شده است.
استادکاری ، قسمتی از کار ساخت یا مونتاژ است که توسط کارگر ماهر یا استادکار باید انجام بگیرد و در توان 

کارگر ساده نمی باشد.
رنگ کاری نیز مخصوص کارهای چوبی یا صفحه ای خام یا ورق با روکش طبیعی است.

ردیف 4، مرتبط با سایر هزینه ها است که در این جدول با توجه به برآوردهای صورت گرفته 80 درصد 
مجموع هزینه ماشین کاری + دستمزد درنظر گرفته می شود ؛ البته با توجه به شرایط هر کارگاهی ، ممكن 

است این هزینه متغیر باشد.
قیمت تمام شده، از مجموع 4 ردیف باال به دست می آید.

سود، معموالً درصدی از قیمت تمام شده است که با توجه به رعایت اخالق حرفه ای در کار، سود 20 درصد 
منصفانه می باشد.

قیمت فروش، از مجموعه قیمت تمام شده + سود به دست آمده است.
و  مصرفی  مواد  تومان  هزار  حدود 300  کتابی  جا  نوع  این  جدول،  در  آمده  به دست  ات  اطالع به  توجه  با 
حدود180 هزار تومان هزینه های متفرقه دارد که با احتساب سود 96 هزار تومانی در کل قیمت فروش آن5٧6 
هزار تومان برآورد گردید. این اطالعات به شما کمك می کند تا درک مناسبی از قیمت ها و هزینه های ساخت 
و تولید مبلمان داشته باشید و با تمرین و تكرار و محاسبات محصوالت مختلف، بتوانید از روی هزینه مواد 

مصرفی، به سرعت قیمت فروش آن را برآورد نمایید.

طراحی »جدول برآورد قیمت«
 اگر جدول مواد مصرفی را در اکسل ترسیم کرده باشید به راحتی می توانید این جدول را نیز ترسیم نمایید؛  
همچنین با یك روش ساده copy و paste می توانید جدول مواد مصرفی را Copy کرده و در یك شیت یا 
کاربرگ جدید پیست نمایید و با تغییرات اندکی در عنوان و ردیف های آن، جدول برآورد قیمت را استخراج 

کنید.
به مانند جدول قبل، باید در ستون »جمع کل)ریال(« هزینه های مرتبط را با تابع SUM در قسمت های 

مانند شكل استفاده کنید. = ) G4+G11( *0.8 مرتبط درج و فقط برای »سایر هزینه ها« باید از فرمول
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تمرین
 با تابع SUM فرمولی در خانه G16 بنویسید که جوابش مشابه فرمول باال باشد.
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پودمان4: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

قیمت تمام شده نیز از مجموع 4 ردیف به دست می آید که با جمع ساده یا از دستور SUM مانند شكل 
زیر محاسبه می گردد.

سود نیز با فرمول 0/2*G1٧= به دست می آید.

با فرمول G18+G1٧= به دست  از جمع»قیمت تمام شده« + »سود« یعنی  نهایت قیمت تمام شده  و در 
می آید که باید در خانه G19 درج گردد.
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تمرین

تمرین

»جدول مواد مصرفی« و »جدول برآورد قیمت« برای میز ناهارخوری 6 نفره ـ که در این پودمان آورده 
شده است ـ را در نرم افزار اکسل به کمك هنرآموز خود ترسیم کنید و قیمت آن  را محاسبه نمایید.

برای تمرین بیشتر، حداقل 3 تا از پروژه های کتاب های سال 10 یا 11 یا 12 را انتخاب نموده و برای هر 
کدام سه جدول لیست برش، جدول مواد مصرفی و جدول برآورد قیمت را در یك فایل اکسل که دارای 

سه شیت باشد تكمیل کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.
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پودمان4: محاسبه و برآورد قیمت در صنایع چوب با کمک نرم افزار

ارزشیابی 
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر )از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان 
)نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان ها در 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان)٤( محاسبه و برآورد قیمت 

تكالیف عملكردی
نتایجاستاندارد عملكرد)شایستگی ها(

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

ـ وارد کردن اطالعات و طراحی جدول در نرم افزار 
اکسل

ـ فرمول نویسی مطلق در نرم افزار اکسل
ـ فرمول نویسی نسبی در نرم افزار اکسل

محاسبۀ مواد اصلی، 
ـ کارهای صفحه ای و کارهای چوبی 

ـ محاسبه مواد مصرفی 
ـ محاسبه برآورد قیمت در جدول

ـ محاسبه مواد اصلی کارهای صفحه ای در نرم افزار 
اکسل

ـ محاسبه مواد اصلی کارهای چوبی در نرم افزار اکسل
ـ محاسبه جدول مواد مصرفی در نرم افزار اکسل

طراحی و محاسبۀ 
جدول های مواد 

اولیه، مواد مصرفی و 
جدول برآورد قیمت 

در نرم افزار اکسل

باالتر از حد انتظار

1ـ وارد کردن اطالعات و 
طراحی جدول در نرم افزار 

اکسل
2ـ فرمول نویسی مطلق و نسبی 

در نرم افزار اکسل
3ـ طراحی جدول لیست مواد 
اصلی، مواد مصرفی و جدول 
برآورد قیمت در نرم افزار اکسل
4ـ فرمول نویسی صحیح در 
جدول مواد اصلی، مصرفی و 
برآورد قیمت در نرم افزار اکسل

3

ـ محاسبۀ برآورد قیمت در نرم افزار اکسل 

در حد انتظار
)کسب شایستگی(

1ـ وارد کردن اطالعات و 
طراحی جدول در نرم افزار 

اکسل
2ـ فرمول نویسی مطلق و نسبی 

در نرم افزار اکسل
3ـ طراحی جدول لیست مواد 
اصلی، مواد مصرفی و جدول 
برآورد قیمت در نرم افزار اکسل

2

پایین تر از حد انتظار 
)عدم احراز شایستگی(

ـ عدم توانایی در طراحی و 
محاسبۀ جدول های فهرست 
برش، مواد مصرفی و برآورد 

قیمت در نرم افزار اکسل

1
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