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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 مدلسازی مالی در اکسل

 
 

 

 

 

 
 ساعت 03 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر محل:

 های اقتصادی و مالیدکترای اقتصاد و مدرس حوزه؛ مالییدکتر سعید تقیآقای  مدرس:
 سایر نهادهای مالی؛ ای کارگزاری وهمدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 ها و موسسات؛شرکت مدیران و کارشناسان سایر

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه
 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 30 ظرفیت:

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

 ریال  000630،0،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  اعضا: شهریه
 ریال 000060،3، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 08/00/78 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

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

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

 

ل در میان افزار صفحه گستره اکسجمله نرم افزارهای مختلف ازدر حال حاضر با توسعه بازارهای مالی و نیز پیچیدگی حاکم بر این بازار نیاز به استفاده از نرم    
ه در افزار اکسل طراحی شده، در ابتدا با مروری بر مباحث پاینیاز آشنایی با نرمگذاری افزایش یافته است. در این دوره که با پیشفعاالن بازارهای مالی و سرمایه

گذاری خواهیم پرداخت و در طی دوره بسیاری از  ه این ابزارها در مباحث مالی و سرمایهاکسل عالوه بر آشنایی با ابزارها و کاربردهای عمومی اکسل با استفاد
کنندگان با توابع جستجو، محاسبات تسهیالت، اوراق قرضه، ارزش زمانی گردد. در انتهای دوره شرکتگذاری بیان میها، توابع و ابزارهای مالی و سرمایهفرمول

 آشنا خواهند شد. تحلیل حساسیتو  سازیسازی و بهینهتوابع و یا ابزارهای اکسل از جمله مدلپول، بازده داخلی و بسیاری از 

 فصلسر

ندی بطبقه –ها و لیست کردن گذاری سلولنام –دهی و برخی محاسبات مقدماتی آدرس :برخی از ابزارها و توابع مهم در اکسلآشنایی با 

 -رسم نمودار  – Filter، Sort،Data validation ،Conditional formatting کار با ابزارهای – Pivot Tableها با ابزار داده

 ...( VLOOKUP ،INDEX ،MATCH)معرفی برخی توابع مهم 
نحوه محاسبات اقساط تسهیالت و  –ارزش فعلی و آتی و نرخ موثر  –مفهوم نرخ بهره ساده و مرکب  :ارزش زمانی پول و نرخ بهره

 برخی محاسبات کاربردی -(Amortization)  مستهلک کردن

 Scenario Manager- Goal Seek – Data Table  :برخی امکانات کاربردی در تحلیل حساسیت

 Solverسازی مقید و کار با بهینه
 NPV – IRR – MIRRبندی سرمایه و معیارهای ارزیابی پروژه: بودجه

 ایهای سرمایهگذاری داراییمدل قیمت –سازی ای بر شبیهمقدمه –تحلیل رگرسیون در اکسل برخی کاربردهای مالی و آماری اکسل: 

(CAPM) 

 زمان کالس تاریخ روز ردیف 

 11الی  11ساعت  52/11/79 پنجشنبه 1

 11الی  11ساعت  97/15/79 پنجشنبه 5

 11الی  11ساعت  11/15/79 پنجشنبه 3
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