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 2010آموزش جامع و پیشرفته اكسل  : کتاب اليفت

 مدیر جامعه اكسل ایرانیان      -پکیج در زمینه كاربرد تخصصي اكسل  8تالبف 

 همایش ها و سمينارهای برگزار شده 

 (  تهران قاتيتحق علوم دانشگاه هیپا علوم دانشکده) اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش 

 دوره  3( مشهد یفردوس دانشگاه)  مهندسي رشته در اكسل امکانات از استفاده همایش برگزاری 

 ( قم آزاد دانشگاه یمهندس یفن دانشکده) اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری  

 ( خراسان یآور فن یعلم پارک)  اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری  

  (یرضو خراسان یا حرفه و یفن کل اداره)كاربرد اكسل در فرآیندهای حسابداری  كارگاه دو روزه برگزاری 

 (رضوی خراسان استاندارد کل اداره) سازمان فرایندهای بهبود در اكسل امکانات از استفاده همایش 

 ( سجاد یعال موزشآ مرکز) صنایع مهندسي رشته در اكسل امکانات از استفاده همایش برگزاری  

 (مشهد آزاد دانشگاه یمهندس یفن دانشکده)  مهندسي رشته در اكسل امکانات از استفاده همایش 

 ( شابورين آزاد  دانشگاه) يمحاسبات رشته در اكسل شرفتهیپ  امکانات از استفاده همایش برگزاری  

 (خراسان رضوی کشاورزی بانک سرپرستی) سازمان فرایندهای بهبود در اكسل امکانات از استفاده همایش 

 (رضوی خراسان استان بدنی تربيت اداره) سازمان فرایندهای بهبود در اكسل امکانات از استفاده همایش  

 ( یرضو خراسان یاجتماع امور و کار اداره)  اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری  



 

 

 (یغذائ عیصنا یفناور شهرک) يمهندس یها رشته در اكسل امکانات از استفاده همایش   

 هرانت فنی مجتمع اداری محاسباتي فرایندهای در اكسل شرفتهیپ  امکانات از استفاده همایش برگزاری 

  ( سجاد یعال موزشآ مرکز) صنایع مهندسي رشته در اكسل امکانات از استفاده همایش برگزاری  

 (یرضو خراسان یا حرفه و یفن کل اداره) اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری  

 ( مشهد) نور اميپ دانشگاه اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری 

 ( یمحور قطعات شرکت) يصنعت یواحدها در اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری   

 ( مشهد یساز پارت) يصنعت یواحدها در اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری  

 (مشهد یفردوس دانشگاه) عیصنا يمهندس رشته ی هایتوانائ و كار بازار يمعرف   

 (سجاد  یعال اموزش مرکز) عیصنا يمهندس رشته ی هایتوانائ و كار بازار يمعرف    

 ( مشهد فرش کارخانه) يصنعت یواحدها در اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری  

 (مشهد کارتن کارخانه) سازمان فرایندهای بهبود در اكسل امکانات از استفاده همایش  

 ( مشهد فرش یمرکز دفتر ها یندگینما مجموعه)  اكسل شرفتهیپ امکانات بر نو ينگرش همایش برگزاری 

 (سجاد  یعال اموزش مرکز) عیصنا يمهندس رشته در پروژه كنترل و تیریمد گاهیجا   

  مجتمع فنی تهران(حسابداری فرایندهای در گیری گزارش كاربردی و مهم نکات روزه 2كارگاه( 

  سازمان کار و امور اجتماعی( موختگانآهمایش راهکارهای اشتغال دانش( 

 اداره تعاون استان یزد( همایش كاربرد امکانات اكسل در فرآیندهای مالي( 

 دانشگاه یزد( –)پارک علمی فن آوری  همایش نگرشي نو بر امکانات پیشرفته اكسل 

  روزه مالي ویژه مدیران مالي  2كارگاه آموزشي 

  مهندسی صنایع دانشگاه فردوسیهمایش معیارهای انتخاب هدف جهت دانشجویان رشته 

 مرکز آموزش عالی سجاد مهندسی صنایعانتخاب هدف تا كسب اشتغال در  سمینار  



 

 

  مرکز آموزش عالی خراسانسمینار ناگفته های اكسل  

  مرکز تحقيقات شهيد آغاسی زاده  معرفي توانائي های نرم افزار اكسلسمینار  

  دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی اكسل افزار نرم یها ناشناخته يمعرفسمینار 

  دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسیمحاسبه در وقت اضافه  

  جهاد دانشگاهی مشهد اكسل افزار نرم یها ناشناخته يمعرفسمینار 

  دوره  2 -دانشگاه صنعتی بيرجند اكسل افزار نرم یها ناشناخته يمعرفسمینار 

 (دانشگاه همایش معیارهای انتخاب هدف و راهکارهای انتخاب تخصص)صنعتی بيرجند 

 (دانشگاه همایش معیارهای انتخاب هدف و راهکارهای انتخاب تخصص)پيام نور مشهد 

  اپنی ژشرکت  اكسل افزار نرم یها ناشناخته يمعرفسمینارnicco  نمایندگی ایران 

 (دانشگاه همایش معیارهای انتخاب هدف و راهکارهای انتخاب تخصص)فردوسی مشهد 

 دانشگاه خيام مشهد "نرم افزاری كه نه نمیگوید "سمینار اكسل 

 (صنعتی دانشگاه همایش معیارهای انتخاب هدف و راهکارهای انتخاب تخصص)بيرجند 

 (دانشگاه همایش معیارهای انتخاب هدف و راهکارهای انتخاب تخصص)خيام مشهد 

 دانشگاه خاوران مشهد "نرم افزاری كه نه نمیگوید "سمینار اكسل 

 (دانشگاه همایش معیارهای انتخاب هدف و راهکارهای انتخاب تخصص)تربت حيدریه 

 آموزش عالی اسرار موسسه "آچار فرانسه نرم افزارها اكسل  "سمینار اكسل 

 موسسه آموزش عالی تابران "اكسل سرزمین ناشناخته ها   "سمینار اكسل 

 دانشگاه سناباد گلبهار " چرا اكسل ؟ "سمینار اكسل 

  سازمان ثبت احوال خراسان رضویمعرفي امکانات پیشرفته نرم افزار اكسل 

  ریزی خراسان رضوی() سازمان مدیریت و برنامه سمینار معرفي امکانات پیشرفته اكسل 

  (وزارت نفت) سمینار معرفي امکانات پیشرفته اكسل 



 

 

 ساعت نرم افزار اکسل در دانشگاهها و مراکز آموزشی  10000آموزش بيش از : آموزشی قسواب

  وره خانه عمران د دو- كنترل پروژه برای دانشجویان ارشد دانشگاه مدیریت صنعتي شرق ترم دوره  10آموزش-  

 توس سامان پارس شركت-دانشگاه خاوران -(ساعت30) خراسان صنعت امداد شركت 

  دوره (2)   "واحد آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد "ساعته فرآیندهای آماری  32آموزش 

 ( 120آموزش برنامه نویسي با امکانات نرم افزار  اكسل، مجتمع فني تهران )مشهد-ساعت 

  ساعت( 52صنایع خراسان )آموزش اكسل پیشرفته، انجمن مهندسي 

 ساعت( 30)، سرپرستي بانک كشاورزی خراسان رضویآموزش اكسل پیشرفته 

 دوره( 7ساعت) 114 تعاون و رفاه اجتماعي  آموزش كاركنان اداره كار 

 (ساعت30) یعاصن اداره ،اكسل موزشآ 

 (ساعت 70) سرخس خانگیران گاز پرسنل ،اكسل موزشآ       

 (ساعت54) محوری قطعات شركت ،پیشرفته  اكسل موزشآ       

 آموزشpower point، (ساعت30) سرخس گاز شركت      

 آموزش اكسل پیشرفته فرآیندهای مالي  شركت ارقام پویا  

  دوره 3مشهد-روزه برنامه نویسي با امکانات پیشرفته اكسل )مجتمع فني تهران( 2كارگاههای آموزشي 

  آموزش اكسل پیشرفته هیئت علمي دانشکده فني دانشگاه آزاد مشهد 

 ( 25آموزش اكسل پیشرفته آموزشگاه پژوهان )ساعت 

  دوره 2 آموزش اكسل بنیاد مسکن خراسان 

  ساعت  20آموزش اكسل پیشرفته اساتید دانشگاه آزاد دانشکده مهندسي 

  ساعت ( 25فردوسي )آموزش اكسل پیشرفته دانشجویان مهندسي صنایع دانشگاه 

  (زاگرسشركت  –آموزش كاربرد اكسل در مدیریت و كنترل پروژه ) دانشگاه فردوسي 

  ساعت ( 24)دانشگاه تربت حیدریه پیشرفته اموزش اكسل 



 

 

 (24آموزش اكسل پیشرفته دانشگاه قوچان ) ساعت 

 ( 24آموزش اكسل پیشرفته دانشگاه آزاد قم ) ساعت 

  دوره  2 -انشگاه خوارزمي  ده عمران دانشجویان رشت -آموزش اكسل 

  ساعت  24 –دانشجویان رشته مهندسي صنایع دانشگاه بجنورد  –آموزش اكسل 

  ( 40آموزش اكسل پیشرفته كارشناسان دانشگاه ازاد تهران جنوب ) ساعت 

  دانشجویان رشته پروژه دانشگاه خاوران -آموزش مدیریت و كنترل پروژه 

  دوره ( 2)آموزش اكسل پیشرفته شركت آب و فاضالب خراسان رضوی 

  ساعته ( 24دوره 4)آموزش اكسل پیشرفته شركت همکاران سیستم 

 ساعته ( 24)دوره آموزش اكسل برای مدیران پروژه شركت زاگرس 

  دوره  2 –آموزش اكسل پیشرفته شركت توس آب 

  ساعته ( 24آزمون )دوره آموزش اكسل پیشرفته برنامه نویسي شركت توس 

 ( 24دوره  4آموزش اكسل پیشرفته برنامه نویسي مجموعه آبان در تهران ) ساعته 

  ساعته ( 18آموزش اكسل پیشرفته پرسنل شركت نفت خرم آباد )دوره 

  ساعت 24تامین اجتماعي خراسان رضوی  با اكسلآموزش تهیه داشبوردهای مدیریتي 

  ساعت( 24چای شاهسوند )آموزش اكسل پیشرفته كارخانه 

 ( 24آموزش اكسل پیشرفته شركت گرین وب )ساعت 

 )آموزش اكسل شركت نصب نیرو ) نیروگاه فردوسي مشهد 

 ) دوره آموزش اكسل پیشرفته ) دفتر جمعیت و نیروی كار و سرشماری مركز آمار ایران 

  مشهد  4آموزش اكسل پیشرفته شركت گار منطقه 

 نفت تهران آموزش اكسل پیشرفته  وزارت 

  ( 3آموزش اكسل برای پرسنل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ) دوره 



 

 

     : سوابق برنامه نویسی

 یرضو خراسان اجتماعي امور و كار اداره، بازده زود های بنگاه طرح در اطالعات گیری گزارش افزار نرم تهیه  

 مشهد فرمانداری، ششم دوره مجلس انتخابات جهت افزار نرم تهیه 

 اشتغال مجدد ، بودجه بندی ، حضور غیاب ،رتبه بندی  ،يخارج اتباع شامل ) یریگ گزارشهای  افزار نرم هیته

    ي خراسان رضوی اجتماع رفاه و كارتعاون  اداره شاخص ها (

 تهیه نرم افزار سیستم تعمیرات نگهداری، كارخانه پارت سازی مشهد 

 )تهیه نرم افزار تعیین شاخصهای دانش اموزی و اساتید در مجموعه اموزشي امام رضا )ع  

  افزار برنامه ریزی تولید، شركت فرافن توستهیه نرم   

 محوری قطعات شركت، زمانسنجي و االت ماشین جانمائي افزار نرمه یهت     

 علمي كامال پشتوانه با فعالیتها شکست ساختار جهت افزار نرم تهیه  

 )تهیه نرم افزار محاسباتي پرداخت خسارت ) شركت مرغداران توس    

 ورید سازی سرنگ و سرم شركت، پروژه كنترل سیستم ایجاد حلیلت      

 محوری قطعات شركت ،پروژه كنترل سیستم توسعه بهبود  

 و بانک های اطالعاتي  مشاوره پروژه های نرم افزاری با اكسل جهت نرم افزارهای مالي 

  دفتر آمار اطالعات استانداری خراسان نرم افزار گزارش گیری طرحهای آمارگیری صنعتي 

   نرم افزار گزارش گیری نرخ بیکاری و تورم ) مركز آمار ایران (تهیه دو 


