هَسسِ آهَصش ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی اتاق تاصسگاًی تْشاى ()ITECC

دوره آموزشی  EXCELمقدماتی تا متوسط
دٍسُ تِ صَست حضَسی ٍ هجاصی تشگضاس هی گشدد.
هذت دٍسُ  12 :ساػت دس  4جلسِ

هذسس :جٌاب آلای ػلیشضا همشتی
ششٍع دٍسُ اص  3آرسهاُ اص ساػت  15:00لغایت 18:00
شْشیِ کاسگاُ  597/000تَهاى هیثاشذ
(اػضای اتاق تاصسگاًی تْشاى اص  %20تخفیف تشخَسداس ّستٌذ)
سرفصلهای آموزشی :


ششح اتضاس تسیاس پشکاستشد



هفاّین همذهاتی دس اکسل



تٌظیوات اٍلیِ Pivot Table



هفاّین آدسس سلَل ،آدسس هحذٍدًُ ،اهگزاسی



ًحَُ تْیِ  Pivot Tableاص جذاٍل



تٌظیوات تة ّای Analyze, Design, Pivot Table



هفاّین پایِ ای



ششح اتضاسّای پشکاستشد اکسل



آدسس دّی هطلك ٍ ًسثی



ششح ًحَُ افضٍدى اًَاع چاست ٍ تٌظیوات هشتَط تِ آى



ػولگشّای سیاضی ،هٌطمی ٍ هتٌی



اسصیاتی ٍ کٌتشل دادُ ّای ٍسٍدی کاستش Data Validation



ششٍع فشهَل ًَیسی تا تَاتغ سادُ



هشتة ساصی چٌذسطحی ٍ فیلتش پیششفتِ

هحذٍدُ ٍ ...


ششح لالة تٌذی اطالػات دس اکسل



هشتة ساصی ٍ فیلتشیٌگ حشفِ ای دادُ ّا ،فیلتش
چٌذسطحی ،فیلتش پیششفتِ

هحل تشگضاسی :ساختواى شواره  2اتاق بازرگانی تهراى به نشانی خیاباى خالد اسالهبولی ،خیاباى بیست و یکن ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
جْت دسیافت اطالػات تا شواسُ تلفيّای  88107723 ٍ 88107732تواس حاصل ًواییذٍ( .اتس اج)09306016054 :

فرم ثبت نام دوره آموزشی  EXCELمقدماتی تا متوسط

ًام ٍ ًام خاًَادگی .............................................................. :

کذ هلی ................. .................................... :

سشتِ تحصیلی................................................................... :

همطغ تحصیلی ......................................... :

ًام ششکت  /ساصهاى ..................... ........................................ :

سوت........................................................ :

آدسس.......................................... ........................................................................................................................... :
تلفي ثاتت ٍ ّوشاُ .................... ....................................................................... :فکس..................................... :
آدسس ایویل........................................................... .............................................................................................. :
تاصسگاًی...........................................................................................................................
:
شواسُ ػضَیت  /کاست
تاسیخ  .......................................................... :اهضاء............................................................................................. :

دس صَست ػذم دستشسی تِ سایت جْت ثثت ًام آًالیي
لطفا شهریه دوره را به شواره حساب سیبا به شواره  0111349206007نسد بانک هلی ایراى شعبه آزادگاى به نام هوسسه آهوزش اتاق
بازرگانی تهراى واریس کرده و به هوراه فرم ثبت نام خود از طریك نوابر  88107762یا ایویل  edu@tccim.irارسال نوایید.

هحل تشگضاسی :ساختواى شواره  2اتاق بازرگانی تهراى به نشانی خیاباى خالد اسالهبولی ،خیاباى بیست و یکن ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
جْت دسیافت اطالػات تا شواسُ تلفيّای  88107723 ٍ 88107732تواس حاصل ًواییذٍ( .اتس اج)09306016054 :

