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               حسن کاشی مدرس : دکتر حمید 

 شرایط  ثبت انم :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1

ــم ملت شعبه میدان ه ت  41/17618043حساب جاری شماره    خالص هزار ریال ( نهصد میلیون و  سه )  ريال 000/900/3مبلغ ( ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به   2 بانـ
 به اندیش رهاورد یاد .شرکت سامان به نام    IR250120000000001761804341شبا 63594تیر کد 

 تخ یف در نظر گرفته خواهد شد . %15ن ر    8 و بیش از % 10ن ر  8تا  6، %5ن ر  5تا  3هدورثبت نام گروهی در توجه :
 تبصره: تخ یف مشمول افرادی خواهد شد که یم ه ته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.

گردد و در صورت تـا یم ه ته قبـل از برگـزاری  برنامه پذیرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می کتبـی( انصـراف فقط به صورت  3
 پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.

ـن مستقیم       خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر  ـماره تل  ـصاصی در محل با ش ـورت اخت  88318550 و یا شماره تل ن های  88841411در خصوص شرایط برگزاری به ص
 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر   107داخلی   خط (  10)

 .مراجعه نمايید .irwww.sbaco به آدرس سايت شرکت 99سالجهت اطالع از تقويم آموزشی دوره ها و سمینارهای ويژه 

 .در پایان، به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید

 

 نحوه برگزاری به صورت آنالين   -  12:30الی  9:00، از ساعت 1399 بهمن ماه 15و  14 سه شنبه و چهارشنبه زمان:

 

 عنوان دوره : کاربرد اکسل در حسابداری 

 آشنايی با مدرس :
 دکتری کامپیوتر

 مدرس دانشگاه در رشته های برنامه نویسی و سخت افزار
و کاربرد اکسل در حسابداری در بسیاری از  ICDLمدرس دوره های 

سازمان ها و شرکت ها از جمله سازمان حسابرسی، مجتمع فنی 

 تهران، مدیران مالی فرودگاه های کشور و ....

 محتوای کارگاه:
 شمارشی توابع
 شرطی توابع

What if analysis  مجموعه 

 (conditional formatting) فرمت شرطی
 Data validation تعیین داده های مجاز

 کار روی رشته ها
 توابع جستجو

 محاسباتی با تعداد شرایط زیادتوابع 
 پایگاه داده
 ایجاد جدول

  جداول محوری
 Array functionتوابع آرایه ای 

 Chartنمودار 

 توابع مالی

 ماکرو نویسی
 


