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پایدارپویشمؤسسه

اطالعاتفناوریوصنایعمهندسیهایدورهکنندهبرگزار

دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور



دورهمخاطبان

شغلیسمتهردراداراتوهاشرکتکارمندان.1

مهندسیهایرشتهالتحصیالنفارغودانشجویان.2

شخصیکارهایوکسبمدیران.3



آیا دوره اکسل پیشرفته پیش نیاز خاصی دارد؟

طالعاتاورودحددروایدکردهکاراکسلافزارنرمباقبالًشماکهصورتیدرگفتبایدسوالاینبهپاسخدر

اکسلبهAVERAGEوSUMتوابعاکسل،دراصلیعملچهارانجامجداول،ایجاداکسل،هایسلولدر

شدهذکرمواردبایاایدنکردهکاراکسلباتابحالاگراما.کنیدشرکتدورهایندرتوانیدمیدارید،آشنایی

.کنیدشرکتمقدماتیاکسلدورهدرشودمیپیشنهادنیستید،آشنا



کلیت مباحث دوره

توابع مهم 
اکسل

توابع جستجو و مرجع

توابع ریاضی

توابع متنی

توابع منطقی

توابع آماری

توابع اطالعاتی

توابع تاریخ و زمان



سرفصل های جلسه اول

اکسلمقدماتیدورهمباحثبرکوتاهمروری-1

اکسلدرپیشرفتهوگرافیکیجداولایجاد-2

3-SORTوFILTERپیشرفته

آنکاربردهایوSUBTOTALتابعمعرفی-4

آنکاربردهایوAGGREGATEتابعمعرفی-5

6-Slicer

7-TimeLine

8-SparkLines

وابعتازاستفادهباترکیبینویسیفرمول-9

نویسیفرمولدرعملگرهاتأخروتقدم-10



سرفصل های جلسه دوم

,IF)منطقیتوابعمعرفی-1 IFERROR, IFNA, NOT, AND, OR, XOR, TRUE, FALSE, SWITCH)

2-IFتودرتوهای

,FIND)متنیتوابعمعرفی-3 REPLACE, EXACT, CONCATENATE, FIXED, MID,

NUMBERVALUE, PROPER, REPT, SEARCH, SUBSTITUTE, TEXT, TRIM, VALUE)

,CELL)اطالعاتیتوابع-4 COUNTBLANK, ISBLANK, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA,

ISNONTEXT, ISNUMBER, ISREF, ISTEXT, N, NA,)

پیشرفتهنمودارهایانواعرسم-5



سرفصل های جلسه سوم

1-Pivot TableوPivot Chart

PIVOTازکاربردیهایمثالارائه-2 TABLE

,DAYS360)زمانوتاریختوابع-3 DATE, EDATE, TIME, WEEKDAY, MINUTE, HOUR, WEEKEND,

TODAY(), NOW()و…)

,EVEN)ریاضیتوابع-4 ODD, EXP, MOD, RAND, RANDBETWEEN, SUMIF, SUMIFS

SUBTOTAL, SUMPRODUCT)

(COUNTA،COUNTIF،COUNTIFS،COUNTBLANK،AVERAGEIF،AVERAGEIFS)آماریتوابع-5

ADVANCED)پیشرفتهشرطیبندیقالب-5 CONDITIONAL FORMATTING)



سرفصل های جلسه چهارم

 ,XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, ADDRESS, CHOOSE, COLUMN)مرجع و جستجو توابع -1

COLUMNS, ROW, ROWS MATCH, INDEX, INDIRECT, AREAS, FORMULATEXT)

HLOOKUPو VLOOKUPو XLOOKUPتوابع مثال های کاربردی از طرح -2

INDEXو MATCHتوابع ترکیب -3

PMTتابع -4

آرایه ای و فرمول نویسی آرایه ایتوابع -5

های سه بعدیفرمول -6

TEXT TO COLUMNSسازی داده ها و جداول با استفاده از مرتب -7



سرفصل های جلسه پنجم

OFFSETتابع معرفی -1

2-DEFINE NAME

3-NAME MANAGER

OFFSETمحدوده های پویا با استفاده از تابع ایجاد -4

نمودارهای پویاایجاد -5

6-DATA VALIDATION

7-CONSOLIDATE

8-WHAT IF ANALYSIS

9-SUBTOTAL TOOL



سرفصل های جلسه ششم

,DAVERAGE)اطالعاتیبانکتوابع-1 DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSUM)

:شاملDEVELOPERتب-2

اکسلدرماکروضبطوماکرونویسیاجمالیمعرفی•

مهمافزونهچندمعرفیوافزونهمفهوم•

,Button،ComboBox)سازیداینامیکابزارهایازاستفاده• CheckBox, SpinButton, ListBox,

OptionButtonو…)

VBAفضایمعرفی•

…وفاکتورهامحاسبهوایجاددستمزد،وحقوققبیلازکاربردیهایمسائلحل-3



اکسل پیشرفتهآموزش نرم افزار دورهمدرس 

یمهندس سهیل فتح صنایعمهندسیرشتهآموختهدانش-

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاهازارشدکارشناسیوکارشناسیمدرکدارای-

وهاسازمانها،دانشگاهدرپیشرفتهسطحتااکسلدوره100ازبیشتدریسسابقه-

عمرانی،بانکداری،خدماتدارویی،مخابرات،نیرو،صنایعدرمعتبرهایشرکت

...وپتروشیمی

معتبرهایسازمانبرایاکسلدرمدیریتیداشبوردهایطراح-

کارازاربمختصاکسلپیشرفتهاکسلکاربردیهایمثالوسرفصلتریننوینطراح-



محل برگزاری دوره

-انیکاشالهآیتبلوار-صادقیهدومفلکه-تهران:موسسهمحل.1

16واحد-4طبقه-بارمانساختمان-اولبوستانخیابان

یاشرکتیدرخواستصورتدر:شماسازمانیاشرکتمحل.2

ارائهبانظرمورددورهبرگزاریبهقادرموسسهاینسازمانی

.استشدهذکرامکاناتتمامی

صورتبهموسسهاینهایدورهکلیه:حضوریغیرهایدوره.3

.گرددمیبرگزارنیزآنالینوحضوریغیر



خدمات دوره

مدرس دورهو بروز توسط ارائه 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

ازارخودمشکالتوسواالتتوانندمیدانشجویاندوره،اتمامازپسماهسههمچنینودورهطولدر:یادگیریبیمه.5

.بودخواهدهاآنپاسخگویروزطولدرماتیموکردهمطرحپایدارپویشسایتتیکتسامانهطریق

جلسات دورهتمامی فیلم ضبط شده ارائه . 6

امکان شرکت مجدد در دوره های بعدی اکسل پیشرفتهبا یادگیری بیمه . 7

https://pooyeshpaydar.com/insert-ticket/


ه گواهینامه پایان دور

یعصنامدیریتهایرشتهدرکشورایحرفهوفنیسازمانازرسمیمجوزدارایپایدارپویشموسسه

موردورمعتبگواهینامهکنندگانشرکتبهشدهبرگزارهایدورهپایاندروباشدمیاطالعاتفناوریو

.نمایدمیاعطاایحرفهوفنیسازمانتایید

اخذوایحرفهوفنیسازمانبهآنهامعرفیامکاندانشپذیران،درخواستصورتدرهمچنین

هایگواهینامهمعتبرترینازیکیوترجمهقابلگواهینامهاین.داردوجودILOالمللیبینگواهینامه

.باشدمیآموزشی



تماس با ما

www.pooyeshpaydar.com

pooyesh_paydar

pooyeshpaydar
021-44019448

0939-1097666

pooyeshpaydar 021-44019488



«  اکسل پیشرفتهدوره نرم افزار »جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در 

. می توانید به سایت موسسه مراجعه و یا با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید

پویشی پایدار برای ارتقاء دانش و مهارت

WWW.POOYESHPAYDAR.COM


