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   سق تدریسواب 

 ساعت تدریس:-نفر   هزار 40بیش از 

ف
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ر
 

دزمان دمیزبان دمکان ددوره

د1401اسفماددا سبکادآنال ندداکسپد قا بتا 146
د1401 هدندوداسفماددوالاد ب ابنادد-ددکب گزا یدآگبهدشهردقاسدداکسپدیوشریرپ 147

د1401آذ دوددیددوالاد ب ابنادد-ددکب گزا یدآگبهدشهردقاسدداکسپد قا بتا 146

د1401 هدنددهلا مگد ببد-دانرشب ا درولادسبزدتهرابد قا بتااکسپد 145

د1401دیدود هدنددگروهددومد-ددکب گزا یدآگبهدکرجدداکسپدیوشریرپ 144

د1401دیدود هدنددگروهداو د-ددکب گزا یدآگبهدکرجدداکسپدیوشریرپ 143

د1401دیدود هدنددهلا مگدآوادکرببدتهرابد4گروهد-اکسپد قا بتا 142

د1401دیدود هدنددهلا مگدآوادکرببدتهرابد5گروهد-یوشریرپاکسپد 141

د1401دیدود هدنددهلا مگدآوادکرببدتهرابد4گروهد-اکسپدیوشریرپ 140

د1401دیدود هدنددهلا مگدآوادکرببدتهرابد3گروهد-اکسپدیوشریرپ 139

د1401 هدندوداسفماددا سبکاددتهرابد6گروهد-اکسپدکب  ردی 138

د1401 هدندوداسفماددا سبکاددتهرابد5گروهد-اکسپدکب  ردی 137

د1401آذ دوددیددا سبکاددتهرابد4گروهد-اکسپدکب  ردی 136

د1401آذ دوددیددا سبکاددتهرابد3گروهد-اکسپدکب  ردی 135

د1401دیدتبداسفماددکب گزا یدربرگببدآنال ندداکسپدد100صفردتبد 134

د1401دیدتبداسفمادد بخا رکزددآنال ندداکسپدد100صفردتبد 133
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د1401دیدود هدندد ا رابدراد ودآنال ندداکسپد قا بتا 132

د1401دیدود هدنددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد4گروهد-یوشریرپاکسپد 131

د1401دیدود هدنددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد4گروهد-اکسپد قا بتا 130

د1401دیدود هدنددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد3گروهد-یوشریرپاکسپد 129

د1401دیدود هدنددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد3گروهدد-اکسپد قا بتا 128

د1401آ ببدودآذ ددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد2گروهد-اکسپدیوشریرپ 127

د1401آ ببدودآذ ددیمبو یدیرروشودادشرکددیژوهشدوددتهرابد1گروهد-اکسپد قا بتا 126

د1401آ ببدودآذ ددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد2گروهد-اکسپدیوشریرپ 125

د1401آ ببدودآذ ددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد1گروهد-اکسپد قا بتا 124

د1401آ ببد هردوددشرکددیژوهشدودیمبو یدیرروشوداددتهرابد1گروهد-اکسپدیوشریرپ 123

د1401 هردودآ ببددهلا مگدآوادکرببدتهرابد2گروهد-اکسپدیوشریرپ 122

د1401 هردودآ ببددهلا مگدآوادکرببدتهرابد1گروهد-اکسپدیوشریرپ 121

د1401 هردودآ ببددهلا مگدآوادکرببدتهرابد3گروهدد-اکسپد قا بتا 120

د1401آ ببد هردوددهلا مگدآوادکرببدتهرابد2گروهد-اکسپد قا بتا 119

د1401 هردودآ ببددهلا مگدآوادکرببدتهرابد1گروهد-اکسپد قا بتا 118

د1401 هردودآ ببددا سبکاددتهرابداکسپدکب  ردی 117

د1401 هردودآ ببددا سبکاددتهرابداکسپدکب  ردی 116

د1401 هرددتتقوقب د اتا د-ا دتاددتهرابداکسپدیوشریرپ 115

د1401شهر ا ددا سبکاددتهرابد2گروهد-اکسپد قا بتا 114

د1401شهر ا ددا سبکاددتهرابد1گروهد-اکسپد قا بتا 113

د1401 ردادددگروهددوم-دکب گزا یدآگبهدکرجدداکسپد قا بتا 112



 

   www.Excelpedia.net @ExcelPedia 
 

    پدیا، برترین دانشنامه پارسی اکسل اکسل   
 

د1401تورددگروهداو -دکب گزا یدآگبهدکرجدداکسپد قا بتا 111

د1401توردتبدشهر ا دد رکزد بخادا رابدآنال نددصفردتبدصاد 110

د1401ررداددد360 ا دکدپدد- رکزد بخادا رابد ا سدتهرابد قا بتااکسپد 109

د1401ا د بهشددودرردادددWEP-داتبقد بل گبنادا رابدسائوردآنال ندداکسپد قا بتا 108

د1400 هدندوداسفمادد رکزد بخادا رابدآنال نددداشبا ددد داکسپد 107

د1400 هدندداکسپدیا بددآنال ند ددVBA  رنب پدنا سا 106

د1400 هدندد رکزد بخادا رابدآنال نددگاگپدشودد قا بتاد 105

د1400دیددWEP-داتبقد بل گبنادا رابدسائوردآنال ندداکسپد قا بتا 104

د1400آ ببدد همدبدکبخجددآنال ندداکسپد قا بتا 103

د1400 هدندد ا رابدراد ودگروهددومددد-آنال نداکسپدیوشریرپ 102

د1400دیدد ا رابدراد ودگروهداو دد-آنال نداکسپدیوشریرپ 101

د1400آذ دد ا رابدراد ودآنال ندداکسپد قا بتا 100

د1400آ ببددWEP-داتبقد بل گبنادا رابدسائوردآنال ندداکسپد قا بتا 99

د1400دتبدآ بب ردادددکا پددا وددآنال ندداکسپدیوشریرپ 98

د1400توردود رداددد ودپد هردا رابددآیال ندداکسپد قا بتا 97

د1400توردود ردادددولا  ددیبعدودیشروببناددآیال نددیوشریرپاکسپد 96

د1400توردود ردادددولا  ددیبعدودیشروببناددآیال ندداکسپد قا بتا 95 

د1400توردود رداددد ودپد هردا رابددآنال ندداکسپدیوشریرپ 94

د1400 رداددودشهر ا ددWEP-داتبقد بل گبنادا رابدسائوردآنال ندداکسپد قا بتا 93

د1400توردود رداددداکسپدیا بددآنال ندداکسپدنومجبد 92

د1400ا د بهشددودرردادددکب ربنپ-دیب سدلوب دا اخفوتر ددآنال ند اکسپدیوشریرپ 91
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د1400ا د بهشدددWEP-داتبقد بل گبنادا رابدسائوردآنال ند اکسپد قا بتا 90 

د1400ا د بهشددیرو د ندوددکب ربنپ-دیب سدلوب دا اخفوتر ددآنال ند اکسپد قا بتا 89

د1400یرو د ندودا د بهشدددکب ربنپ-دیب سدلوب دا اخفوتر ددآنال ند اکسپدیوشریرپ 86

85 VBA د99اسفماددشرکددیرتادآ ادآنال ند

د99اسفماد WEP-داتبقد بل گبنادا رابدسائوردآنال ند اکسپد قا بتا 84

د99دید WEP -داتبقد بل گبنادا رابدسائوردآنال ندداکسپد قا بتا 83

د99دیدود هدنددشرکددستاادآنال ندداکسپدیوشریرپ 82 

د99آ ببدودآذ دددیرردتهرابد-یب سدلوب دا اخفوتر ددآنال ندداکسپدیوشریرپ 81

د99آ ببدودآذ دددیرردتهرابد-یب سدلوب دا اخفوتر ددآنال ندداکسپد قا بتا 80

د99ا د بهشدددددیرردتهرابد-یب سدلوب دا اخفوتر ددآنال ندداکسپدیوشریرپ 79

د99ا د بهشدددددیرردتهرابد-یب سدلوب دا اخفوتر ددآنال ندداکسپد قا بتا 78

د98اسفمادداکسپدیا بددتهرابداکسپدنومجبد 77

د98 هدندددانشابهدتال پدطببطبب اددتهرابداکسپدیوشریرپ 76

د98اسفماددشرکددنفددیال دقب هدتهرابداکسپدد دکمرر دیروهه 75 

د98اسفماددا قبمدشرکددسبلگب ددتهرابداکسپد قا بتا 74

د98 هدندددانشابهدتال پدطببطبب اددتهرابداکسپدیوشریرپ 73

د98 هدنددشرکددداتونددتهرابداکسپد قا بتا 72

د98دیددشرکددسر ب پدگذا یداو اقد هبدا دتهرابداکسپدیوشریرپ 71

د98آذ ددد جادکبلددتهرابداکسپدیوشریرپ 70 

د98 هردداکسپدیا بددتهرابداکسپدنومجبد 69

د98آ ببددد جادکبلددتهرابداکسپدیوشریرپ 68
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د98 هردداکسپدیا بددتهرابد دVBA بکرونا ساداد 67

د98آ ببددیب سدلوب دا اخفوتر دلنجببداکسپدیوشریرپ 66

د98 هرددیب سدلوب دا اخفوتر دلنجببداکسپدیوشریرپ 65 

د98 هردداتبقد بل گبنادا رابدسائورددتهرابداکسپدیوشریرپ 64

د98شهر ا ددکب گزا یدآگبهددتهرابدیوشریرپاکسپد 63

د98 ردادددجهببدیب سددتهرابداکسپدیوشریرپ 62

د98توردداکسپدیا بددتهرابد دVBA بکرونا ساداد 61

د98توردود ردادددجهببدیب سددتهرابد دVBA بکرونا ساداد 60 

د98توردود رداددددخربدتهرابداکسپد قا بتا 59

د98تورددگز مپددودتهرابداکسپدیوشریرپ 58

د98ا د بهشددودرردادددوا رب واتترددتهرابداکسپد قا بتا 57

د98یرو د ندودا د بهشددداکسپدیا بددتهرابداکسپدنومجبد 56

د98ا د بهشددودرردادددگز مپددودتهرابداکسپد قا بتا 55

د1397اسفماددشرکددیوا تاددتهرابد دVBA بکرونا ساداد 54

د1397 هدندداکسپدیا بددتهرابداکسپدنومجبد 53

د1397دیدود هدند شرکددتستبکادتهرابداکسپد قا بتا 52

د1397دیدود هدنددگروهداو - اسسپدگز مپددودتهرابداکسپد قا بتا 51

د1397دیدود هدنددا رابدسائورد-شرکدداکربو دتهرابداکسپد قا بتا 50

د1397آذ دداکسپدیا بددتهرابدVBA رنب پدنا ساد 49

د1397 هردودآ ببددیا بداکسپددتهرابداکسپدنومجبد 48

د1397شهر ا دداکسپدیا بددتهرابداکسپدنومجبد 47
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د1397شهر ا ددشرکدداشررو ندسائورددتهرابداکسپد قا بتا 46

د1397شهر ا ددشرکدداشررو ندسائورددتهرابداکسپد قا بتا 45

د1397 ردادددشرکددکا پددا ودتهرابداکسپدنومجبد 44

د1397تورددشرکدد  ورددتهرابداکسپد قا بتا 43

د1397توردداکسپدیا بددتهرابدVBA رنب پدنا ساد 42

د1397تورددشرکددکا پددا ودتهرابداکسپد قا بتا 41

د1397رردادددسائورد–اتبقد بل گبنادا رابددتهرابداکسپد قا بتا 40

د1397ا د بهشددداکسپدیا بددتهرابداکسپدنومجبد 39

د1396اسفماددشرکدد  ورددتهرابداکسپد قا بتا 38

د1396دیددد جادکبلددتهرابداکسپدیوشریرپ 37

د1396آذ دداکسپدیا بددتهرابدنومجبداکسپد 36

35 VBAد1396 هردداکسپدیا بددتهرابدد داکسپد

د1396 هرددشرکددسب سانگداختررونوتزددتهرابداکسپدیوشریرپ 34

د1396شهر ا ددشرکددسب سانگداختررونوتزددتهرابداکسپدیوشریرپ 33

 قا بتاداتتددداکسپد 32
دخوماکر 

د1396 ردادددJTIشرکدددتهراب

اکسپد قا بتاداتتددد 31
دخوماکر 

د1396 ردادددJTIشرکدددتهراب

د1396د ردادداکسپدیا بددتهرابدنومجبداکسپد 30

اکسپد قا بتاداتتددد 29
دخوماکر 

د1396تورددJTIشرکدددتهراب

د1396رردادددشرکددسب سانگداختررونوتزددتهرابداکسپدیوشریرپ 28

د1396ا د بهشددد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپدیوشریرپ 27
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د1395 هدندوداسفمادد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپد قا بتا 26

د1395 هدندداکسپدیا بددتهرابدنومجبداکسپد 25

د1395آ ببدداکسپدیا بددتهرابدنومجبداکسپد 24

د1395 هردداکسپدیا بددتهرابدنومجبداکسپد 23

22 VBAد1395 رداددداکسپدیا بددتهرابد قا بتاد

دودررداد1395ا د بهشددد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادکرجدداکسپد قا بتا 21

د1395ا د بهشددودررداددد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپد قا بتا 20

د1395ا د بهشددد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپد قا بتا 19

د1395ا د بهشددد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپدیوشریرپ 18

د1395یرو د ندودا د بهشددد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپد قا بتا 17

د1395یرو د ندودا د بهشددد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپدیوشریرپ 16

د95دیرو د ندودد94اسفماددشرکدد هماسادسب وکدتهرابداکسپدیوشریرپ 15

د1394آذ د بهدد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپدیوشریرپ 14

د1394آ ببد بهدد دNAKشرکددنقشداو دکوفوددادتهرابداکسپدیوشریرپ 13

د1394 هب ددادا هدکپد مبد دودد  بنا دیدرالسرببد ما د بهشهردداکسپدیوشریرپ 12

د1393ل سرببددشرکددیب سدهمابمددتهرابداکسپدیوشریرپ 11

د1393ل سرببددشرکددتاجببدادیررد رکزی دتهرابداکسپد قا بتا 10

د1393یبییزددشرکددتاجببدادیررد رکزی دتهرابداکسپدیوشریرپ 9

شهرکدد-سبوهداکسپدیوشریرپ 8
دصمترادکبوهد

د1393یبییزددکب ربنپدقاطادسبلید

شهرکدد-سبوهداکسپدیوشریرپ 7
دصمترادکبوهد

د1393تب سرببددکب ربنپدقاطادسبلید
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د1393تب سرببدددانشتاهدیماددانشابهدآلاددقمدقمدداکسپدیوشریرپ 6

5 VBAد1392ل سرببدددانشابهدتر ودد ا سددتهرابد قا بتاد

د1392ل سرببدددانشابهدتر ودد ا سددتهرابداکسپدیوشریرپ 4

د1392 هب دددانشابهدشهواد بهمردکر ببددکر ببداکسپدیوشریرپ 3

د1391ل سرببددشرکددیرشوندسائوچددتهرابدیوشریرپاکسپد 2

د1390 هب ددوالادا ب ددانشتاهدتلامدیزشتاد شهادد شهادداکسپدیوشریرپ 1
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