
 شرفته یاکسل پ  ییدئویو سرفصل بسته جامع آموزش 5از  1صفحه  

 ی ا بغدادیس پوریبا تدر
 

 

 ی رحضور یشرفته غیاکسل پ   یق درس هایفهرست دق 
رد

ی
 ف

 مدت  حجم  جلسه  عنوان درس 

 17:05 تیمگابا 46 اول (Vlookupج از یق )استفاده رای در حالت تطابق دق Vlookupفرمول  1

 10:55 تیمگابا 28 اول (Approximate)  یبازه ا یدر حال جستجو Vlookupفرمول  2

 07:31 تیمگابا 19 اول Vlookupن فرمول یتمر 3

 30:59 تیمگابا 99 اول Matchبا استفاده از فرمول  Vlookupفرمول   یخودکار ساز 4

 07:43 تیمگابا 29 اول Vlookup  ی برا یو چند نکته کاربرد یمرتب ساز 5

 11:07 تیمگابا 33 اول Double Quotationدر مورد  یو نکات IFErrorرمول ف 6

 07:51 تیمگابا 29 اول Indexفرمول  یمعرف 7

 01:33:15 تیمگابا  279 جمع:  جلسه اول  

 14:00 تیمگابا 41 دوم نات جلسه اولیتمر یحل برخ 8

 25:06 تیمگابا 82 دوم MID, Left, Right, Choose یو فرمول ها Flash Fillت یقابل 9

 09:18 تیمگابا 36 دوم Vlookupالت متن به عدد و کاربرد آن در یو تبد Valueفرمول  10

 03:29 تیمگابا 19 دوم Vlookup( و کاربرد آن در  Edit Linksگر )ید  یل های اتصال به فا 11

 20:13 تیمگابا 69 دوم ل()قسمت او  Matchب آن با یو ترک Indexفرمول  12

 06:54 تیمگابا 37 دوم )قسمت دوم( Matchب آن با یو ترک Indexفرمول  13

 01:07 تیمگابا 5 دوم Matchنکات فرمول  14

 11:03 تیمگابا 38 دوم Tableمهم   یها یژگیو و  Tableل محدوده ها به یتبد 15

 04:14 تیمگابا 15 دوم Vlookupدر فرمول  Tableکاربرد   16

 06:36 تیمگابا 32 دوم Indexاز فرمول  یگریمثال د 17

 01:42:05 تیمگابا  370 جمع:  جلسه دوم  

 15:43 تیمگابا 69 سوم در اکسل  یریو گزارش گ Pivot Tableبر  یمقدمه ا 18

 04:25 تیمگابا 17 سوم یو فرمت ده یمرتب ساز :Pivot Tableدرس اول  19

 13:33 تیمگابا 17 سوم لتر کردنیانواع ف :Pivot Tableدرس دوم  20

 06:36 تیمگابا 28 سوم Pivot Table دومدرس   یلینکته تکم 21

 04:02 تیمگابا 21 سوم مات جمع کل ین ها در گزارش و تنظیبرتر :Pivot Tableدرس سوم   22

 03:42 تیمگابا 15 ومس جاد سلسله مراتب در گزارش ها یا :Pivot Tableدرس چهارم و پنجم  23

 00:43 تیمگابا 2 سوم Pivot Tableل درس پنجم ینکته و تکم 24
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 ف

 مدت  حجم  جلسه  عنوان درس 

 06:37 تیمگابا 27 سوم ی سفارش یمرتب ساز  :Pivot Tableدرسم ششم   25

 06:08 تیمگابا 19 سوم ر فرمول و شرطییتغ :Pivot Tableدرس هفتم   26

 06:10 تیمگابا 20 سوم نرخ رشد  :Pivot Tableدرس هشتم  27

 08:41 تیمگابا 26 سوم ی عدد یلدهایف یگروه بند :Pivot Tableدرس نهم   28

 07:11 تیمگابا 41 سوم یو محاسبات تجمع Textفرمول  :Pivot Tableازدهم  یدرس دهم و  29

 05:20 تیمگابا 20 سوم Slicer: استفاده از Pivot Tableدرس دوازدهم  30

 01:28:57 تیمگابا  386 جمع:  جلسه سوم 

 37:05 ت یمگابا  131 چهارم  یمحاسبات شرط یبرا Sumifsو  Sumif یفرمول ها 31

 11:02 تیمگابا 46 چهارم  Isnumberو  Searchو  IF یفرمول ها 32

 34:59 ت یمگابا  156 چهارم  Power Queryتا با ید یو آماده ساز یپاکساز 33

 04:31 تیمگابا 16 چهارم  Power Queryدر  Mergeجدول ها با  یادغام افق 34

 05:09 تیمگابا 23 چهارم  Mergeبا  یدوشرط یجستجو 35

 01:09 تیمگابا 5 چهارم  به اکسل  Power Queryارسال داده ها از   36

 06:11 تیمگابا 31 چهارم  Power Queryدر   Appendبا  یهم خانواده بصورت عمود  یادغام جدول ها 37

 02:26 تیمگابا 10 چهارم  جداول یجداساز 38

 05:05 تیمگابا 17 چهارم  ی لد محاسباتی: افزودن فPivot Tableزدهم یدرس س 39

 17:11 تیمکابا 48 چهارم  Wingdingsفونت  یو کاربردها  IF, Or, And یتوابع منطق 40

 02:04:56 تیمگابا  475 جمع:  جلسه چهارم  

 31:22 ت یمگابا  117 پنجم  Power Query یمرور متفاوت بر رو  41

 11:01 تیمگابا 33 پنجم  Power Queryدر  سه جداولیمقا 42

 01:08 تیمگابا 4 پنجم  Power Queryدر  Conditional Columnجاد یا 43

 00:52 تیمگابا 4 پنجم  (Expand, Collapse: جمع و باز کردن گزارش ها )Pivot Tableدر چهاردهم  44

 00:23 تیمگابا 2 پنجم  ست فرمول ها یلمرور  45

 03:39 تیمگابا 9 پنجم  Averageaفرمول  46

 09:00 تیمگابا 24 پنجم  ست فرمول ها یو مرور ل Powerفرمول  47

 17:48 تیمگابا 46 پنجم  Mod, Hlookup, Search, Clean یفرمول ها 48

 23:10 ت یمگابا  102 پنجم  Subtotalو  Aggregate یفرمول ها 49
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 07:03 تیمگابا 26 پنجم  IF, Search, Isnumberب یمتن ها با ترک یجستجو 50

 09:04 تیمگابا 31 پنجم  Upper, Lower, Proper, Exact یفرمول ها 51

 01:34 تیمگابا 6 پنجم  ست فرمول ها یمرور ل 52

 06:37 تیمگابا 17 پنجم  Round, Roundup, RoundDown, Int, Trunc یفرمول ها 53

 06:38 تیمگابا 21 پنجم  ی ه ایبه شکل آرا Vlookup, & , Chooseب یبا ترک یدو شرط یجستجو 54

 02:09:26 تیمگابا  440 جمع  جلسه پنجم:  

 19:00 تیمگابا 69 ششم  GetPivotData, Hyperlink, Concatenate, Files یفرمول ها 55

 14:08 تیمگابا 36 ششم  Large, Small, Mround, Rank یفرمول ها 56

 12:18 تیمگابا 47 ششم  IF, Len, Concatenate, Text-to-Columnsنامرتب با    یشمس  ی خ هایتار  یپاکساز 57

 18:23 تیمگابا 53 ششم  بخش اول: آموزش  Offsetفرمول  58

 09:27 تیمگابا 28 ششم  بخش دوم: کاربردها  Offsetفرمول  59

 تیمگابا 36 تیمگابا 99 ششم  Data Validationداده ها با  یاعتبارسنج 60

 16:02 تیمگابا 50 ششم  اکسل   یخطاهاانواع  61

 14:19 تیمگابا 44 ششم  ت ها و محدوده ها(یل ها و شیفا یرو  یت در اکسل )رمز گذاریامن 62

 06:21 تیمگابا 23 ششم  آن ی و کاربردها Macroمات یضبط و تنظ 63

 02:26:14 تیمگابا  442 جمع  جلسه ششم:  

 04:55 تیمگابا 17 هفتم Templateفرمت  یمعرف 64

 01:55 تیمگابا 5 هفتم انبر مربوطهیم  ید هایت ها و کلین شیحرکت ب 65

 28:58 تیمگابا 89 هفتم ANDبا  بیتو در تو و ترک IFفرمول  66

 15:35 تیمگابا 69 هفتم Tableو  Power Queryبا  یر تکراریغ  یست هایاستخراج ل 67

 05:33 تیمگابا 37 هفتم جداول یبرگشت به حالت اول مرتب ساز 68

 08:50 تیمگابا 41 هفتم VLookupبدون افزونه و با کمک  یخ شمسیالت تاریتبد 69

 18:46 تیمگابا 91 هفتم Pivot Tableبر اساس نام و کد کاال در  یریم: گزارش گدرس چهارده  70

 04:21 تیمگابا 13 هفتم ی بازه ا یلترهای: فPivot Tableدرس پانزدهم  71

 14:37 تیمگابا 40 هفتم م؟ یه کنیرا ته Pivot: چگونه گزارش  Pivot Tableن یقوان 72

 05:20 تیمگابا 21 هفتم Pivot Tableدر  Pivot Table :Trendدرس شانزدهم  73

 04:32 تیمگابا 10 هفتم Pivot Tableدر  Countو  Sum: تفاوت Pivot Tableدرس هفدهم  74
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 04:13 تیمگابا 13 هفتم IFErrorو  Sumifو  Vlookupو  IFب ین متفاوت از ترکیتمر 75

 20:47 تیمگابا 85 هفتم 1سطح   یه ایآرا یسیفرمول نو 76

 20:02 تیمگابا 50 هفتم 1سطح  ی ه ایآرا یسیفرمول نو ین کالسیتمر 77

 03:58 تیمگابا 12 هفتم 2سطح   یه ایآرا یسیفرمول نو 78

 01:00 تیمگابا 3 هفتم 2سطح  ی ه ایآرا یسیفرمول نو ین کالسیتمر 79

 13:52 تیمگابا 38 هفتم 3سطح   یه ایآرا یسیفرمول نو 80

 17:57 تیمگابا 52 هفتم 4سطح   یه ایآرا یسیفرمول نو 81

 06:38 تیمگابا 21 هفتم 5سطح   یه ایآرا یسیفرمول نو 82

 03:21:29 تیمگابا  699 جمع  جلسه هفتم:  

 16:54 تیمگابا 50 هشتم (Operatorsعملگرها در اکسل ) 83

 20:03 تیمگابا 78 هشتم بخش اول  یشرط یفرمت ده 84

 20:13 تیمگابا 64 هشتم بخش دوم  یشرط یهفرمت د 85

 04:54 تیمگابا 18 هشتم بخش دوم  یشرط یفرمت ده 86

 05:21 تیمگابا 8 هشتم داده ها بخش اول  یاعتبار سنج 87

 12:09 تیمگابا 47 هشتم داده ها بخش دوم  یاعتبار سنج 88

 08:33 تیمگابا 19 هشتم داده ها بخش سوم  یاعتبار سنج 89

 02:36 تیمگابا 8 هشتم داده ها بخش چهارم  یار سنجاعتب 90

 07:28 تیمگابا 27 هشتم Columnنمودار  91

 04:52 تیمگابا 15 هشتم Pieنمودار  92

 02:28 تیمگابا 10 هشتم Lineنمودار  93

 02:59 تیمگابا 12 هشتم Barنمودار  94

 01:48:38 تیمگابا  353 جمع  جلسه هشتم:  

 07:05 تیمگابا 27 نهم در اکسل  سه دو ستونیمقا 95

 11:36 تیمگابا 32 نهم VBAدر  یساخت تابع سفارش 96

 11:37 تیمگابا 37 نهم IFفرمت سلول با فرمول  97

 12:06 تیمگابا 45 نهم چندرنگ  ینمودار خط 98

 09:10 تیمگابا 32 نهم (Outlierپَرت ) یص داده هایتشخ 99
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 08:06 تیمگابا 42 نهم ها ت یانبر کار با شیم  یدهایکل 100

 09:12 تیمگابا 29 نهم Data Validationو  Power Queryبا  ی بدون تکرار و دائم یست هایاستخراج ل 101

 04:26 تیمگابا 16 نهم جداول یسلول ها یانتخاب و کپ 102

 05:04 تیمگابا 20 نهم Sparkline ینمودار سلول 103

 04:26 تیمگابا 18 نهم Trace Arrowsبا  ی فرمول ها یابیرد 104

 02:53 تیمگابا 11 نهم Watch Windowکاربرد   105

 01:01 تیمگابا 2 نهم ر سلول ها یکردن مقاد یمخف 106

 01:01 تیمگابا 2 نهم یمل یفرمت دادن به کدها 107

 02:01 تیمگابا 3 نهم ارد و ... با فرمت سل یلیون و میلیل به میحذف صفر و تبد 108

 02:01 تیمگابا 3 نهم Textارد و ... با فرمول یلیون و میلیل به میحذف صفر و تبد 109

 01:55 تیمگابا 5 نهم ت یدر ش ییجابجا یبرا Enterد یر عملکرد کلییتغ 110

 01:33:46 تیمگابا  325 جمع:  جلسه نهم  

 


