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هفت مرحله آموزش اکسل  ،مهمترین نرم افزار برای ورود
به بازار کار مختص دانشجویان مهندسی

همین حاال مهمترین گام استخدام شدن را بردارید

آغاز سفر پر رمز و راز من

سالم بزارید براتون بگم که چی شد تا من تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم
من هم مثل خیلی های دیگه در دوران دانشجویی خودمو با نرم افزار های دیگه آشنا میکردم که بعد از فارغ
.التحصیل شدن با رزومه قوی برم و دنبال کار باشم و شانس پیدا کردن کار رو برای خودم باال ببرم
در کالس های مختلف شرکت میکردم با هزینه های زیاد با کتاب های قطور

بعد از دانشگاه و شناختن غول
بعد از دانشگاه خداراشکر من سربازی نداشتم و رفتم دنبال کار ولی یک چیز خیلی جالب بود و من اصال
.انتظارش نداشتم
اکسل
اکسل
هر کاری که برای انجام دادنش میرفتم یا فقط خود اکسل باید بلد میبودم یا عالوره بر اکسل باید نرم افزار
دیگه بلد میبودم ولی نرم افزار اصلی اکسل بود

سد محکم در مقابل من برای شاغل شدن

آموزش ها ای که من برای اکسل پیشرفته دیده بودم  ,اون توابع
فقط الفبا اکسل بود و در عمل هرچی از من میپرسیدن در تست ها نمیتونستم جواب بدم و جمله ای
تکراری هم بود که میگفتن چون سابقه کار نداری
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قدرت غول را درک کردم
فهمیدم که اکسل تئوری که من بلدم با اکسلی که باید بلد باشم متقاوته و اگر بخوام کار خوبی داشته باشم
.باید یاد بگیرم

من را شکستن سپس قبول کردن
با پافشاری و صبر طوالنی من را در کاری به مراتب پایینتر با حقوق ناچیز قبول کردن(کار یدی هم گاهی
)باید انجام میدادم
.ولی هدف من این کاری نبود که انجام میدادم هدف من بودن در سیستم و یاد گرفتن نرم افزار بود

 -ماموریت واقعی من -

ماموریت من این است که  1،000 +مهندس جوان کمک کنم تا اولین گام
 .های ورودشان به بازار کار را بردارند
این  1،000 +نفر قادر خواهند بود آینده مالی دلخواهشان را بسازند و
همچنین به کشور عزیزمان و مردم خوبمان
خدمتی بزرگ ارائه کنند و دنیا را تغییر دهند و آن را به جایی بهتر برای
.زندگی کردن تبدیل کنند
آیا دوست داری یکی از این  1،000نفر باشی؟
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چشم تو چشم با غول برای رسیدن به گنج
یک سال به همون کار ادامه دادم و یکسال سر کار خوابگاه با مهندسینی که دوست شده بودم نرم افزار
و کارهای مختلف را یاد گرفتم حتی از شانس من چون شرکت ما کارفرما بود و شرکت بزرگی بود دوره
.تکمیلی آموزش اکسل برگزار شد
من میدونستم که این آموزش که قراره برگذار بشه از گنج هم با ارزشتره و من هم باید شرکت کنم ولی
.تعداد محدود بود و برای مهندسین رده باال برگدار میشد و من را قبول نمیکردن
موضوع را به سرپرست خودم گفتم تا شاید کمکم کنه ولی گفت این کالسا روزی چند ساعت برگذار میشه
!و چون در ساعت کاری هست اگر مسئوالن برگزاری قبول میکردن من قبول نمیکردم

هم اکنون بیش از  90درصد مشاغل نیاز به یاد گیری اکسل دارد و در
این بین  70درصد نیاز به اکسل تخصصی
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فدا کاری برای خودم
!ماهی ده روز مرخصی داشتم و دوره کالس ها یک هفته بود
شاید شما هم بودید همین کار را میکردید
ده روز مرخصی گرفتم ولی به خونه نرفتم
وقتی سرپرستم منو اینجور مستعد دید باالخره قدمی برداشت و موضوع را به مسئوالن برگزاری گفت و آن
ها قبول کردن که من هم باشم

غول کامپیوتر را رام کردم
جو کالس خیلی سنگین بود مهندسینی که من جرات سالم کردن نداشتم حاال هم کالس شده بودم
!باهاشون
بعد از این دوره کالس ها و بعد از آزمونی که گرفته شد من جز  3نفر اول بودم .مطمئن بودم که شانس
نیست و نتیجه تالش خودم در یاد گرفتن بود ولی نمره آزمون به درد نمیخورد و آرزوی من چیز دیگه بود
نه نمره آزمون

النچ شدن من
!باالخره یاد گرفته بودم و اثبات هم کردم و اینجا بود که غرور شکسته من بعد از یک سال درمان شد
 .خود شرکت به من پیشنهاد داد که در قسمت کنترل پروره که آرزوی من بود مشغول به کار بشم
 .واینو فهمیدم که شاید کمی درست باشه که برای کار همه میگن پارتی ولی این توجیح هست
شاید روز های اول من اگر اکسل را کاربردی بلد بودم منو قبول میکردن
.با منطق هم سازگاره شرکت قراره به من حقوق بده و چرا باید منی که بلد نیستم را قبول کنه
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سه سال از اون روز میگذره و تجربه های به مراتب بیشتر کسب کردم
این کتاب را برای دانشجویان مهندسی عزیزی نوشتم که در وقت و هزینه صرفه جویی کنند و اکسل را یاد
بگیرند و بتوانند استفاده کنند و اینگونه برایشان نباشه که کتاب  600صفحهای یا هزینههای باالیی برای
 .یادگرفتن اکسل بپردازند تا فقط کنار اکسل تیک زده باشند

دانلود % 100رایگان مهم ترین فرمول های اکسل
روی همین مستطیل زرد رنگ کلیک کنید تا
بالفاصله صفحه دانلود در اختیار شما قرار بگیرد
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