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آیا دوره اکسل پیشرفته پیش نیاز خاصی دارد؟

.ددار رایانهمقدماتوویندوزبااولیهآشناییبهنیازتنهاونداردخاصینیازپیشدورهاین



برگزاری کالسزمان

هاچهارشنبهوهادوشنبه:برگزاریروزهای

(ساعت20جمعا  )جلسه5:جلساتتعداد

13:30تا9:برگزاریساعت

زمانسازمانی،درونهایدورهبرای)

(شودمیتعیینقبلیهماهنگیبابرگزاری



سرفصل های جلسه اول

نرم افزار اکسل و تفاوت نسخه های آنمعرفی -1
رهای با محیط نرم افزار شامل معرفی زبانه ها و ابزاآشنایی -2

نرم افزار اکسل
نامگذاری سلول هاطریقه -3
طریقه های انتخاب سلول هاانواع -4
کاربرگ جدید و جابجایی بین کاربرگ هاساخت -5
جهت کاربرگ هاتغییر -6
:شامل Homeابزارهای زبانه معرفی -7
8-Cut،Copy،Paste،Format Painter
(…رنگ بندی، نوع قلم و )بندی سلول ها قالب-9

Wrap،کردنMerge)هاسلولترازبندی-10 Text،Text
Direction،Orientation،IndentوAlignments)

،General،Number،Currency)هاسلولفرمت-11
Accounting،Date،Time،Percentage،Fraction،

Scientific،Text،Special،Custom)
Conditional)مقدماتیشرطیبندیقالب-12 Formatting)
Insert)هاستونکردناضافهوحذف-13 & Delete Cells)
Row)هاستونعرضوهاردیفارتفاعتغییر-14 Height &

Column Width)وAutoFit)
،AutoSum،AutoAverage)خودکارریاضیهایعملیات-15

AutoMin،AutoMax،AutoCountو…)



دومسرفصل های جلسه 

Replaceو Findابزار معرفی -1

(…و  Transpose،Value) Pasteانواع معرفی -2

(Filter)و فیلتر کردن آن ها (Sort)سازی داده ها مرتب -3

(Custom List)لیست های دلخواه ایجاد -4

(Hide & Unhide)کردن ردیف ها و ستون ها مخفی -5

کلیدهای میانبر مهم در اکسلمعرفی -6

(…میله ای، دایره ای، خطی، نقطه ای، رادار و )انواع نمودار در اکسل رسم -7

(جمع، تفریق، ضرب و تقسیم داده ها)اولیه فرمول نویسی در اکسل مبانی -8



سومسرفصل های جلسه 

(داده های خودکار متوالی، زوج و فرد یا با الگوی دلخواهساخت )AutoFillقابلیتمعرفی -1

AutoFillچند مثال کاربردی با استفاده از فرمول نویسی اولیه و قابلیت حل -2

(Arrange)کردن اشکال و نمودارها در اکسل مرتب -3

و طریقه انتخاب محدوده چاپ( …و  Margins،Size،Orientation،Print Area،Breaks،Header & Footer)چاپ کاربرگ های اکسل تنظیمات -4

دهی نسبی و مطلق سلول هاآدرس -5

با توابع در اکسل و مفهوم آرگومان در توابعآشنایی -6

انواع توابع در اکسلمعرفی -7

Min،Max،Countآماریتوابع معرفی -8

Sum ،Average،ABS،INT،Power،Round،SQRTتوابع ریاضی معرفی -9



چهارمسرفصل های جلسه 

در اکسلشرط ها -1

IFتابع منطقی معرفی -2

مثال کاربردی از مباحث جلسه اول، دوم و سوم و حل گروهیارائه -3

(Protect Workbooks)و رمزگذاری از کاربرگ ها و فایل اکسل محافظت -4

(Comments)های اکسل سلول گذاری بر روی کامنت -5

(Name،#Value،#Null،#Ref،#Div/0،#NA،#Num#)انواع خطا در اکسل معرفی -6

ارائه مثال کاربردیو Right،Concatenate،Lenو Leftتوابع متنی معرفی -7

Evaluate Formulaابزار کاربرد -8



پنجمسرفصل های جلسه 

(…و  ()Now()،Today()،Year) توابع تاریخ و زمان معرفی -1
2-Freeze وUnfreezeکردن سلول ها
(HyperLink)لینک گذاری بر روی سلول ها نحوه -3
Fileدر زبانه  Optionقسمت معرفی -4
(Group & Ungroup)بندی داده ها در اکسل گروه -5
6-Trace Dependents & Trace Precendents
7-Exportاز نرم افزار اکسل
Excelبه نرم افزار Wordداده ها از نرم افزار انتقال -8
داده های برابر در چند سلولحذف -9

با تاریخ و ساعت در اکسلکار -10
مثال کاربردی از مباحث جلسه چهارم، پنجم و حل گروهیارائه -11



مدرس دوره اکسل پیشرفته

مهندس سهیل فتحی

صنایعمهندسیرشتهآموختهدانش

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاهازارشدکارشناسیوکارشناسیمدرکدارای

ازتبرمعهایشرکتوهاسازماندرپیشرفتهسطحتااکسلتدریسسابقه

سار،گرمدانشگاهطوسی،نصیرالدینخواجهدانشگاهتهران،دانشگاه:جمله

،دانمارکپناهندگانانجمندارو،سبحانایران،مخابراتشرکتمپنا،گروه

وبنااهر چاوشعمرانیشرکتخیبر،شرکتتکنو،شاپور،توسنجندیشرکت

...



محل برگزاری دوره

تآیبلوار-صادقیهدومفلکه-تهران:آموزشگاهمحل.1

-4طبقه-بارمانساختمان-اولبوستانخیابان-کاشانیاله

16واحد

درخواستصورتدر:شماسازمانیاشرکتمحل.2

نظردمور دورهبرگزاریبهقادرآموزشگاهاینسازمانییاشرکتی

.استشدهذکرامکاناتتمامیارائهبا



خدمات دوره

و بروز توسط استادارائه جزوه تدوین شده . 2

از سازمان فنی و حرفه ایارائه مدرک معتبر . 3

مبحثپس از تدریس هر حل تمرین های کاربردی . 4

(EXCEL)در نرم افزار اکسل تدریس مباحث به روز . 1

ضورحآندرنیزاستادکهشوندمیعضوگروهیدردانشجویاندوره،اتمامازپس:یادگیریبیمه.5
.ازندبپردخوداشکالرفعبهتوانندمیکالس،درشدهمطرحمباحثدربارهسؤالوجودصورتدردارد؛



تعرفه دوره

.در سایت قرار داده شده است:هزینه ثبت نام به ازای هر نفر
.نفر می باشد که در محل آموزشگاه برگزار می گردد12ظرفیت دوره های ثبت نامی 

.برای استعالم قیمت نیاز به اطالع از شرایط دوره درخواستی است: هزینه ثبت نام به صورت درون سازمانی

عهدههبپذیراندانشازپذیراییازاعمدورهبرگزاریتدارکاتوگرددمیبرگزارشماسازمانمحلدرسازمانیهایدوره
پذیراندانشتعدادکهصورتیدروباشدمینفر20سازمانیهایدورهظرفیت.باشدمیکنندهدرخواستسازمان
نامثبتدافرامابقیبرایدیگربندیزماندردیگریدورهتدریس،کیفیتحفظبرایباشد،نفر20ازباالترشماسازمان

.شودمی
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