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 مقدمه

همان  ای Business intelligence) یهوش تجار
BI )برنامه  یادیاست که به تعداد ز یاصطالح کل کی

 لیپردازش و تحل یافزار مورد استفاده براو نرم
. هوش کسب و شودیشرکت اطالق م کیاطالعات خام 

 یهاتیفعال یوستهیکار در واقع از نظام به هم پ
 یلیتحل شپرداز ،یچون داده کاو یمرتبط با هم

شده است.  لیو گزارش تشک قیتحق ن،یآنال
 ها،یریگمیبهبود تصم یبرا BIها از شرکت
 یتجار یهاو کشف فرصت هانهیدر هز ییجوصرفه

 یآورفراتر از جمع یزیچ BI. کنندیاستفاده م دیجد
از ابزارها  یااز مجموعه شتریب یزیگزارشات و چ

 یتجار یهاستمیس یهوشمندانه یریکارگبه یبرا
و کار  بها از هوش کسشرکت یفناور رانیاست. مد

 توانندیکه م یناقص یِتجار اتیعمل ییشناسا یبرا
 . کنندیباشند استفاده م یمهندسباز یبرا یبستر خوب

 اهداف دوره

نقشه راه هدف این دوره ی آموزشی آشنایی با 
 ابزار هوشمندسازی کسب و کار با

 

 
 

 
 
 
 

 Microsoft Power BI  منطبق بر آخرین
می  2018سرفصلهای شرکت مایکروسافت در سال 

 باشد

POWER BI Road Map: 

 POWER BI Level 1 
 POWER BI Level 2 
 Professional Modeling in 

Microsoft Power BI-DAX Formula 
 Professional Modeling in 

Microsoft Power BI-DAX 
Mastering 

 Professional Modeling in 
Microsoft Power BI-DAX 
Optimization 

 DATA Qulaity in Data Cleaning M 
Query 

 R Studio 
 DATA Mining Analysis in R Mining 

Visualization 
 Create IIIustration & Dashboard 

in Advance Visualization 

 

 



 

  

 
 
 

 
 

 IT HOUSE  درباره ی
پس از  راهکار نوآوران فرتاکاطالعات  یمؤسسه فناور

کانرادا  NIS CERTسال همکاری موفق و مستمر شررکت  7
بره عنروان  یمریالد 2011با سازمان هرای ایرانری، در سرال 

 نیرر( اSBU) کیکسررب و کررار اسررترات  یاز واحرردها یکرری
ظهررور  یپررا برره عرصرره  NISICTبررا نررام تجرراری شرررکت، 
سررال پررس از همکرراری  8ایررن مجموعرره در طرری  گذاشررت.

سرازمان برر ترر ایرانری، از ابتردای  200موفق  برا بریا از 
میالدی با توجه به راه اندازی مراکز تخصصری  2019سال 

پیشرفته با همکاری شبکه ی گسترده ای از شرکای معتبرر 
داخلرری و بررین المللرری در طیررف وسرریعی از بهررروش هررا و 

لی با هدف ارائه راهکار های جامع استاندارد های بین المل
مدیریتی در حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیرت تجراری خرود 

در  IT HOUSE)برنررد( را تیییررر داده  و از نشرران تجرراری 
 IT حوزه ی محصوالت و خدمات خود استفاده خواهد نمود.

HOUSE  از جملره  یمؤسسرات یانحصار یا همکاربQuint 
تحرت )مرراکا(  POWER ACT(، یرلنرد)ا NTT)هلنرد(، 

 tmforumانجمررن جهررانی همچررون  یاعتبررار مراجررع جهرران
 AXELOSآمریکرا،  ISACAآمریکرا،  PCI Councilآمریکا، 

انگلستان قادر به ارائه خردمات در ترزار اسرتاندارد هرای 
 بین المللی  به سازمان های ایرانی می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  IT House  تماس با

 
 آدرس:

 7واحد  6تهران، سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، پالک 
 + 98( 0) 21 88731466                        تلفن:
 + 98( 0) 21 86031447                      فکس:

 www.it-house.me                              وبسایت:
 crm@it-house.me                              ایمیل:

 ن دورهمخاطبا
عالقه به یرادگیری این دوره برای تمامی افرادی که 

در مباحث هروش تجراری داشرته و یرا مردیران پایگراه 
 های داده  و کارشناسان تحلیل کسب و کار می باشرند

 جذاب است. 

 مدت زمان دوره
 ساعت(  40) حضوری -روز 5
 آنالین تعاملی  –ساعت  30

 سرفصل های دوره
  تجاری، معرفی تحلیل کسب و کار و هوش

هوش تجاری و معرفی متدولوژی 
 هوشمندسازی کسب و کار

  ( نقشه راهRoadmap هوشمندسازی )
تبدیل شدن به یک تحلیلگر  –کسب و کار 

 حرفه ای هوشمندسازی کسب و کار 

 پیاده ( سازی منظرPerspective )
هوشمندسازی کسب و کار در استاندارد 

 IIBAموسسه  BABOKبین المللی 

 ی هوش تجاری، ارزیابی بلوغ و میزان معمار
  و Maturity Model  آمادگی سازمان

Readiness 

  (نظام تعامالت هوش تجاری BPM  ،
Strategy ،Performance  ).. و 

  برترین تجارب بین المللی در انتخاب و
 Best Fitطراحی داشبوردها 

 کارگاه طراحی شاخص KPI  و شناسنامه
 & McKinsey شاخص مبتنی بر روش

Company  

 کارگاه پیاده سازی گزارشات و داشبورد در 

Power BI 

 های واکشی و تحلیل  دادهExcel 

 های واکشی و تحلیل دادهFlat file 

 های واکشی و تحلیل دادهDatabase 

 های واکشی و تحلیل دادهWeb and 

Social Media 

  طراحیERD  )ارتباطات و مدلسازی ( 

  طراحی مدلStar   و Snowflake  در
Power BI 

  مدلسازی، و بهبود  2و سطح  1کارگاه سطح
 و Power BI: M Query ها درکیفیت داده

DAX 

 های تحلیل عمیق سازمان سازی تکنیکپیاده
 Scenarioبرترین متدوهای جهانی) 

Planning ،Ranking )... و 

 سازی در داده و طراحی و پیادهانواع مدل
Power BI 

 دوره پیا نیازهای
آشنایی با مفاهیم اولیه فرآیندی و همچنین مباحث 

 مرتبط با پایگاه داده مورد نیاز می باشد

 تعداد شرکت کنندگان
 نفر 20الی  6

 درباره ی مدرک
 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
  .شد خواهد اعطا IT HOUSE شرکت یسو از حضور

 


