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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 ”گذاریکاربرد نرم افزار اکسل در مالی و سرمایه“

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی دوره:
افزار صفحه گستره اکسل در افزارهای مختلف از جمله نرمبازار نیاز به استفاده از نرمدر حال حاضر با توسعه بازارهای مالی و نیز پیچیدگی حاکم بر این        

افزار اکسل طراحی شده، در ابتدا با مروری بر نیاز آشنایی با نرمگذاری افزایش یافته است. در این دوره که با پیشمیان فعاالن بازارهای مالی و سرمایه
گذاری خواهیم پرداخت و در طی یی با ابزارها و کاربردهای عمومی اکسل با استفاده این ابزارها در مباحث مالی و سرمایهمباحث پایه در اکسل عالوه بر آشنا

کنندگان با توابع جستجو، محاسبات تسهیالت، اوراق گردد. در انتهای دوره شرکتگذاری بیان میها، توابع و ابزارهای مالی و سرمایهدوره بسیاری از  فرمول
های سازی، تحلیل حساسیت، تجزیه و تحلیل دادهسازی و بهینهرضه، ارزش زمانی پول، بازده داخلی و بسیاری از توابع و یا ابزارهای اکسل از جمله مدلق

 بزرگ آشنا خواهند شد.

 

 های دورهسرفصل 

0 
 معرفی برخی ابزارها و توابعمرور و 

SUMIFS, COUNTIFS, Conditional Formatting, Data Validation, Paste Special, Referencing, Name Manager 

 VLOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET, Controllers :                                                      آشنایی با توابع جستجو و برخی از توابع آماری 3

2 

 اقساط، استهالک و بازده اوراق قرضه()تسهیالت و  در اکسل مالیکاربردی توابع 

FV, PV, PMT, PPMT, IPMT, CUMPRINC, CUMIPMT, 

SLN, SYD, DB, DDB, VDB, 

YIELD, DURATION, MDURATION, ACCRINT, ACCRINTM    

 Table, Pivot Table, Pivot Charts در اکسل:                                       BI (Business Intelligence)تجزیه و تحلیل اطالعات و آشنایی با  8

   Average, Harmean, Geomean, Aedev, Stdev  :                                                                                               محاسبه ریسک و بازده 1

 NPV, IRR, MIRR, XNPV, XIRR, RATE, EFFECT, NOMINAL:                ها با استفاده از ابزار و توابع مالیگذاری و ارزیابی پروژهسرمایه 6

    What if Analysis:                  Goal Seek,  Data Table, Scenario Managerر با استفاده از ابزاگذاری در مالی و سرمایه تحلیل حساسیت 8

 SOLVER                                                                                      :Capital Budgetingدر اکسل با استفاده از ابزار  های مالیمدل سازیبهینه 4

7 
 (یابی سبد سهامو بهینه مونت کارلو سازیشبیه، ایهای سرمایهگذاری داراییقیمتمالی در اکسل )و حل مسائل سازی مدل

CAPM, Mont Carlo, Markowitz 

 Macro:                                                                                                          در اکسل VBAو آشنایی با محیط  پایگاه دادهو کار با ضبط ماکرو  00

 بندی دوره:زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

01الی  11ساعت  11/11/79 دوشنبه 1  

01الی  11ساعت  19/11/79 دوشنبه 0  

01الی  11ساعت  02/11/79 دوشنبه 3  

01الی  11ساعت  11/11/79 دوشنبه 2  

01الی  11ساعت  10/11/79 دوشنبه 5  
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 ساعت 01 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار30افروز، پالک خیابان بهشتی، کوچه دل، باالتر از (عج)خیابان ولیعصر :کانم
 گر  بازار سرمایهمدرس و تحلیل؛ فرزاد میدانیقای آ مدرس:
 ؛های کارگزاری و سایر نهادهای مالی مدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 ؛ها و موسساتشرکت های سایرمدیران و کارشناسان رشته

 مندان به حضور در این دورهعالقهسایر 

 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 01 ظرفیت دوره:

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت

 باشد*تاپ الزامی می*با توجه به محتوای دوره به همراه داشتن لپ

 ریال 3،111،111معادل  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر آزاد: شهریه

 ریال 0،911،111با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:
 17/11/79 شنبهیک تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می اعطاء کانون گواهینامه شرکت در دوره کنندگان از سویبه شرکت دوره پایان در مدرک:

 


