موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ()ITECC

دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (سطح متوسط)
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.
مدت دوره  16 :ساعت در  4جلسه

مدرس :جناب آقای حامد قاسمی
شروع دوره از  3آبان ماه  ،روزهای دوشنبه ،سه شنبه از ساعت  15:00لغایت 19:00
شهریه کارگاه  8/480/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 -1اصول پایه ای مصور سازی داده ها در اکسل

ل انتخابِ صحیحِ نمودار ،متناسب با دادههای موجود و هدف گزارشدهی
الف) اصو ِ
ب) ترسیم و تهیه نمودارهای مشهور و پرکاربرد در تهیه گزارشات مدیریتی
ت المانهای مختلفِ نمودارها در اکسل
ج) شرحِ نحوهی انجامِ تنظیما ِ
د) اصول زیبایی شناختی و جنبههای هنری ترسیم نمودارها ،انتخاب و ترکیب رنگ ،انتخاب قالب و ساختار و نحوهی چیدمان صحیح
چند نمودار در کنار هم)
ه) ساخت نمودارهای خالقانه و پرکاربرد در ساخت داشبوردهای مدیریتی (نمودارهای عقربهای ،آدمک ،دماسنجی و )...

 -2توابع و ابزارهای پرکاربرد اکسل مورد استفاده در ساختن نمودارهای پویا
الف) شرح توابع پرکاربرد VLOOKUP :و  XLOOKUPدر ساخت نمودارهای پویا
ب) کاربرد تابع  MATCHو  INDEXدر ساختن داشبوردهای مدیریتی

ج) تابع  GETPIVOT DATAدر ساختن داشبوردها با استفاده از PIVOT TABLE
د)کاربرد تابع  OFFSETو بخش  Name Managerدر ساختن نمودارهای پویا
ه) کاربرد و نقش ابزار قدرتمند  POWER QUERYدر ساخت داشبوردهای مدیریتی

و) ساخت داشبورد با استفاده از PIVOT TABLE
ر) کاربرد ابزار  Conditional Formattingدر ساخت داشبوردهای مدیریتی

 -3اصول ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل
محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید 09025445159( .خانم ساالرکیا)

فرم ثبت نام دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (متوسط)

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

محل برگزاری :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  88107723تماس حاصل نمایید 09025445159( .خانم ساالرکیا)

