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با تهیه  1388 سی اکسل، فعالیت خود را از سالا هدف ایجاد برترین دانشنامه پارگروه اکسل پدیا ب

شی )الکترونیکی( و تهیه پروژهجزوه ستای های آموز سپس در را سل( آغاز نمود.  شجویی )تحت اک های دان

گستتترب بیشتتید  به دامنه فعالیت،  بوه بر تدریس و برگزاری دوره های آموزشتتی، اهداا به تالی  کتا  

نمود. پس از آ  ضمن تولید جزوات آموزشی تیصصی،  1391"آموزب اکسل پیشرفته" و چاپ آ  در سال 

های تیصصی اکسل ههای میتل  اکسل، بصورت گسترده اهداا به برگزاری دورای و کاربردی در زمینهحرفه

شیاص، گروه سا ت(-نفر 8000)بیش از  VBA پیشرفته و برنامه نویسی سازما برای ا شگاهها،  ها ها و دان

 (با ما بیشتر آشنا بشید ) نموده است.
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 چراغی  سامان مهندس
 ریزی و کنترل پروژهکارشناس ارشد برنامه

  فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
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 گزارشگیری نگهداری و تعمیرات 

 مدیریت منابع انسانی 
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 نرا افزار حسابداری 

  از آمار و اطب ات دانش آموزا  و نمرات آنهاگزارشگیری 
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