مرجع آموزش ،مشاوره و اجرا
براساس جدیدتــــرین روشها و
ابزارهای مدیریتی دنیا
w w w . k a r o k a s b . o r g

درباره مـا
کار و کســب ،مرجع آموزش و مشــاوره

در حــوزه مدیریــت ،بــا بیــش از  ۱۰ســال

برخی از سازمانهایی که افتخار همکاری و
ارائه خدمات آموزش و مشاوره داشتهایم:

ســابقه آمــوزش و مشــاوره و پیادهســازی
سیســتمهای مدیریتــی ،از ابتــدای ســال
 ۱۳۹۷بــا هویــت مســتقل و بــا هــدف ارائه

خدمــات آمــوزش ،مشــاوره و پیادهســازی
در حوزههــای مدیریــت کار خــود را آغــاز

نمــود.

کار و کســب بــا وجــود جمعــی از نخبــگان

و اســاتید دانشــگاههای معتبــر کشــور در
حــوزه مدیریــت و ســالها تجربــه اجرایــی

مدیریتــی ،توانســته اســت دورههــای
آموزشــی متفــاوت و کاربــردی در حــوزه

هــای مختلــف مدیریتــی و کســب و کار
ارائــه دهــد کــه بــا اســتقبال خوبــی از

ســوی مدیــران و فعــاالن حــوزه صنعــت

روبــرو شــده اســت.

عــاوه بــر برگــزاری دههــا دوره آموزشــی

عمومــی ،از افتخــارات کار و کســب

همــکاری بــا ســازمانهای معتبــر ،جهــت

آموزشهــای درون ســازمانی و مشــاوره
مدیریــت اســت.

اصــل مهــم در کار و کســب ،ارائــه محتــوای
آموزشــی بــه روز و مطابــق بــا برتریــن

اســتانداردهای بینالمللــی بــه منظــور
ارتقــا ســطح دانــش مدیریــت در کشــور

و توانمندســازی مدیــران و ســازمانهای
ایرانــی میباشــد
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خدمات کار و کسب
مشاوره و آموزش سازمانی

مزیتهای دورههای آموزش
سازمانی کاروکسب

کاروکس ــب ب ــا تکی ــه ب ــر تی ــم مج ــرب خ ــود
تاکنـــون افتخـــار ارائـــه خدمـــات آموزشـــی
و مشـــاوره متعـــددی بـــه ســـازمانهای
بــزرگ در داخــل و خــارج از کشــور را داشــته
اســـت .ارائـــه ســـرفصلهای متناســـب
صنعـــت و نیـــاز ســـازمانها و برگـــزاری
طبـــق تقویـــم و برنامهریـــزی ســـازمان،
از جملـــه مزایـــای دورههـــای آموزشـــی
درونســـازمانی کاروکســـب اســـت.
آمـوزش سـازمانی فرآینـد ایجـاد ،حفـظ و
انتقـال دانـش در درون سـازمان اسـت.
هدف از آموزش سـازمانی توسعه مهارتها
و دانـش افـراد اسـت تـا بتواننـد نقشهای
خـود را بطـور مؤثـر و کارآمـد انجـام دهنـد.
آمـوزش سـازمانی شـامل آموزشهایـی
برای حمایت از اهداف اسـتراتژیک مشاغل
سـازمانی و برآوردن نیازهای آموزشی است.
همچنیـن ارائـه خدمـات مشـاوره مدیریت،
از جملـه حوزههـای اصلـی فعالیـت
کاروکسـب اسـت کـه بـا هـدف ارتقـای
بهـرهوری سـازمانها انجـام میشـود.
رویکـرد کاروکسـب ،ارائه خدمات مشـاوره و
پیادهسـازی راهکارهـای مدیریتـی اسـت که
بـا شـناخت دقیـق عارضههـای سـازمانی،
طراحـی میشـود تـا بتوانـد نتایجـی
اثربخـش بـرای سـازمان بـه همـراه داشـته
باشـد.

مدرسـین مجـرب ،متخصصیـن حرفـهای
و دانشآموختـه بهتریـن دانشـگاههای
کشـور
سـرفصلهای متناسـب صنعـت و نیـاز
سـازما نها
برگـزاری دورهها طبق تقویم و برنامهریزی
سازمان
تیمپشتیبانی
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دورههای آموزشی و خدمات کار و کسب
تحلیل داده

تحلیل کسب و کار
دوره معماری سازمانی TOGAF

دوره اکسل

دوره تحلیل کسب و کار BABOK

دوره هوش تجاری با Power BI

کارگاه عملی تحلیل کسب و کار

دوره زبان  DAXدر Power BI
کارگاه عملی  OKRو KPI

مدیریت فرایند
مشاوره و آموزش سازمانی

دوره مدیریت فرایندهای کسبوکار
دوره فرایندکاوی

کاروکسـب بـا تکیه بر تیـم مجرب خود
تاکنـون افتخـار ارائه خدمات آموزشـی
و مشـاوره متعـددی بـه سـازمانهای
بـزرگ در داخـل و خـارج از کشـور را
داشـته اسـت .ارائـه سـرفصلهای
متناسـب صنعـت و نیـاز سـازمانها و
برگـزاری طبـق تقویـم و برنامهریـزی
سـازمان ،از جملـه مزایـای دورههـای
آموزشـی درونسـازمانی کاروکسـب
اسـت.

دوره چارچوب فرایندهای APQC
دوره ITIL

مدیریت چابک
دوره مدیریت پروژه چابک
دوره چارچوب چابک SAFe
دوره جیرا Jira
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دوره معماری سازمانی TOGAF
معماری سازمانی؛

( )Enterprise Architectureرویکـــردی
جامـــع بـــه تحلیـــل ،طراحـــی ،برنامهریـــزی
و پیادهســـازی عناصـــر مختلـــف کســـبوکار

و فنـــاوری اطالعـــات در جهـــت اجـــرای
اســـتراتژیها و نیـــل بـــه اهـــداف ســـازمانی

اســـت .در ایـــن رویکـــرد ،یـــک ســـازمان
در الیههـــای مختلـــف عملیاتـــی نظیـــر

مخاطبان دوره:

اهـــداف و اســـتراتژیها ،فرآیندهـــا و

وظایـــف ،سیســـتمها و منابـــع اطالعاتـــی

مدیران و سرپرستان برای تحلیل بهتر

و زیرســـاختها و ســـختافزارها بـــه طـــور

وضعیت کسب و کار

هماهنـــگ مدلســـازی ،تحلیـــل و طراحـــی

اعضای واحد سیستمها و روشها ،مدیریت

میشـــو د .

از معمـــاری ســـازمانی از جملـــه در اجـــرای

استراتژیک ،مدیریت راهبردی ،تحقیق و

طرحهـــای زیـــر در ســـازمانها اســـتفاده

توسعه ،مارکتینگ و … در سازمانها

میشـــو د :

دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

برنامهریزی فناوری اطالعات

مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت صنعتی،

یکپارچهســـازیاطالعات ،سیســـتمهای

مدیریت سیستمهای اطالعاتی ،مهندسی

اطالعاتـــی و ســـرویسها

صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات و …

بازطراحی و بهبود فرآیندها و ساختار

کلیه عالقهمندان به مباحث تحلیل کسب و

مدیریت تغییر (تحوالت سازمانی)

کار

همراستاسازی فناوری اطالعات
وکسبوکار
مدیریت سبد پروژهها
و…
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سرفصلهای دوره  ۱۶ساعته معماری سازمانی TOGAF
•درآمدی بر معماری سازمانی
•ضرورت توجه به معماری سازمانی
•کاربردهای معماری سازمانی
•آشنایی با مدلهای معماری سازمانی
•نحوه انتخاب مدلها در معماری سازمانی
•متامدل توصیفات معماری مطابق با ISO/IEC/IEEE
•آشنایی با چارچوب  TOGAFو متدولوژیADM
•کلیات متدولوژیهای توسعه معماری سازمانی
• مدیریت و راهبری معماری
•راهبری معماری سازمانی و ارتباط با سایر فرآیندهای کسب و کار
•برنامهریزی برمبنای قابلیتها CBP
•مدلسازی قابلیتهای کسب و کار
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دوره کاربردی تحلیل کسب و کار BABOK
تحلیـــل کســـب و کار جـــزو حوزههـــای رو بـــه
رش ــد و ج ــذاب در دنی ــا و کش ــورمان اس ــت.

تحلیلگـــران کســـب و کار بـــه ســـازمانها

کمـــک میکننـــد مســـائل و فرصتهـــا را
شناس ــایی ک ــرده و ب ــرای آنه ــا راهکاره ــای

ارزشـــمند ارائـــه دهنـــد .راهنمـــای BABOK
در ای ــن مس ــیر حوزهه ــای دانش ــی ،وظای ــف

و تکنیکهـــای الزم بـــرای ایـــن امـــر را بیـــان

میکنـــد.

مخاطبان دوره:

چارچـــوب پیکـــره دانـــش تحلیـــل کســـب و
کار( )BABOKچارچوب ــی جهان ــی و ش ــناخته

مدیران و سرپرستان برای تحلیل بهتر

شـــده در تحلیـــل کســـبوکار اســـت.

وضعیت کسب و کار

راهنمـــای  BABOKمنعکـــس کننـــده ایـــن

اعضای واحد سیستمها و روشها ،مدیریت

واقعیـــت اســـت کـــه تحلیـــل کســـب و کار

پیوســـته در حـــال تکامـــل و نزدیـــک شـــدن

استراتژیک ،مدیریت راهبردی ،تحقیق و

بـــه کاربـــری عملـــی در بســـیاری از جنبههـــا

توسعه ،مارکتینگ و … در سازمانها

و حـــوزه هاســـت.

دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

ب ــا دوره تحلی ــل کس ــب و کار BABOKش ــما

مدیریت کسب وکار ( ،)MBAمدیریت صنعتی،

آمادگـــی جهـــت شـــرکت در آزمونهـــای
ECBA/CCBA/CBAP

مدیریت سیستمهای اطالعاتی ،مهندسی

نیـــز خواهیـــد

داشـــت .از لحـــاظ کاربـــرد نیـــز ایـــن دوره

صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات و …

بـــه شـــما کمـــک میکنـــد در ســـازمانتان یـــا

کلیه عالقهمندان به مباحث تحلیل

واحدتـــان وضعیـــت فعلـــی و مطلـــوب را

کسبوکار

تحلیـــل و ترســـیم و گامهـــای عملـــی بـــرای
رســـیدن بـــه آن را اجـــرا کنیـــد.
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سرفصلهای دوره  ۳۲ساعته تحلیل کسب و کار BABOK
•آشنایی با تحلیل کسب و کار
• آشنایی با BABOK
•مدل مفاهیم کلیدی تحلیل کسب و کار
•تحلیل استراتژی
•برنامهریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار
•احصا و استخراج الزامات و نیازمندیها
•مدیریت چرخه حیات نیازمندیها
•تحلیل نیازمندیها و تعریف طراحی
•ارزیابی راهکار
•زوایای دید و شایستگیها
•مدارک تحلیل کسب و کار
•جمعبندی و پرسش و پاسخ
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دوره مدیریت فرایندهای کسبو کار
مدیریـــت فرایندهـــای کســـبوکار روش

بهب ــود فراینده ــای ی ــک کس ــب و کار از ابت ــدا

ت ــا انته ــای آن اس ــت BPM .ب ــا آنالی ــز کس ــب
و کار ،چگونگـــی کار کـــردن آنرا مدلســـازی

و فعالیتهـــای بهبـــود را اجـــرا میکنـــد،
همچنیـــن بـــر فرایندهـــای بهبودیافتـــه

نظـــارت میکنـــد و بـــه طـــور مرتـــب آن را
بهینـــه میســـازد.

بـــا اســـتفاده از خروجیهـــای مدیریـــت

مخاطبان دوره:

فراینـــد ،مزایـــای متعـــددی ماننـــد کاهـــش
هزینههـــا ،حـــذف دوبارهکاریهـــا ،بهبـــود

مدیران و سرپرستان برای مدیریت موثر

کیفیـــت خدمـــات و افزایـــش ســـرعت کـــه

فرایندها و افزایش بهرهوری

نهایتـــا همگـــی منجـــر بـــه افزایـــش رضایـــت

اعضای واحد سیستمها و روشها در

مشـــتریان و افزایـــش ســـودآوری میشـــوند،

سازمانها

بـــه دســـت میآیـــد.

در ایـــن دوره بـــا دیـــد سیســـتمی بـــه ســـراغ

دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

فرایندهـــا میرویـــم .نـــگاه مـــا در ایـــن دوره

مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت

هـــم مدیریتـــی اســـت ،هـــم مهندســـی و هـــم

صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،

کامپیوتـــری .از تعریـــف و طراحـــی عملـــی

مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری

فراینـــد در حوزههـــای بازاریابـــی و فـــروش،

اطالعات و …

پشـــتیبانی و خدمـــات پـــس از فـــروش،

منابـــع انســـانی ،لجســـتیک ،مالـــی ،تولیـــد،

کلیه عالقهمندان به مباحث سیستمها و

عملیـــات و … براســـاس  BPMN 2.0شـــروع

فرایندها

میکنی ــم ت ــا برس ــیم ب ــه راهکاره ــای مقابل ــه

بـــا چالـــش همیشـــگی تحـــول ســـازمانی و

اجـــرای آن.
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سرفصلهای دوره  ۳۲ساعته مدیریت فرایند های کسب و کار
•معرفی و ضرورت مدیریت فرایندها
•شناسایی فرایندها
•مدلسازی فرایند با  – BPMNقسمت اول ،دوم و سوم
•تهیه شناسنامه فرآیند با Visual Paradigm
•اتوماسیون و هوشمندی فرایندها
•معرفی سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب و کار ()BPMS
•بررسی یک فرآیند اجرایی
•تحلیل فرایند
•استفاده از مدلهای مرجع
•آشنایی با  APQCو استفاده از آن
•جاریسازی فرایندها در سازمان
•جمعبندی آموزشها و پرسش و پاسخ

9

دوره فرایندکاوی
فراینـــدکاوی علمـــی نویـــن و مجموعـــهای از
تکنیکهاســـت کـــه هـــر تحلیلگـــر فراینـــدی

بـــرای رقابـــت در بـــازار امـــروز بایـــد بدانـــد و
مســـلط باشـــد.

برتری ــن س ــازمانهای دنی ــا نظی ــر زیمن ــس،
بـــیامو ،اوبـــر ،لوفتهانـــزا و ودافـــون از

فراینــدکاوی بــرای شــناخت بهتــر فرایندهــای

خـــود و بهبـــود آن اســـتفاده میکننـــد.

مخاطبان دوره:

تلفی ــق عل ــم فراین ــد و عل ــم داده ب ــه ظه ــور
فراینـــدکاوی منجـــر شـــده اســـت.

بـــا

کمـــک

فرآینـــدکاوی

مدیران و سرپرستان برای مدیریت موثر

میتـــوان

شـــاخصهای فرآینـــدی را اندازهگیـــری

فرایندها و افزایش بهرهوری

نمـــود و حتـــی میتـــوان شـــاخصهای

اعضای واحد سیستمها و روشها در

جدیـــد بـــرای ارزیابـــی عملکـــرد فرآینـــد

سازمانها

طراحـــی و بـــا کمـــک ابزارهـــای موجـــود در

دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

ایـــن حـــوزه ،میتـــوان بـــرای بررســـی آن از

مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت

داشـــبورد اســـتفاده نمـــود.

صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،

در دوره فراینـــدکاوی( )Process Miningبـــا

برتریـــن نرمافزارهـــای فراینـــدکاوی در دنیـــا

مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات

ب ــه ص ــورت کارب ــردی آش ــنا ش ــده و از آنه ــا

و…

اســـتفاده میکنیـــد.

کلیه عالقهمندان به مباحث سیستمها و
فرایندها

توجــه:

پیشنیــاز ایــن دوره ،آشــنایی بــا

مفاهیــم مدیریــت فراینــد میباشــد.
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سرفصلهای دوره  ۲۴ساعته فرایندکاوی
•تحلیل و مدلسازی فرآیند
•دادهکاوی در فرایند
•جمعآوری داده
•کشف فرایند
•روشهای کشف فرایند پیشرفته
•بررسی تطبیقی
•کاوش دیدگاههای بیشتر
•حمایت عملیاتی
•ابزارهای پشتیبانی
•تحلیل فرایندهای الزانیا
•تحلیل فرایندهای اسپاگتی
•نقشهنگاری و جهتیابی
•آموزش نرم افزار Prom
•آموزش نرم افزار Discovery
•آموزش نرم افزار Celonis
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دوره چارچوب فرایندهای APQC
مـــا در ســـازمان بـــا فرایندهـــای مختلفـــی

مواجهیـــم .از فرایندهـــای خدمترســـانی
بـــه مشـــتری ،مارکتینـــگ ،تولیـــد و … گرفتـــه

ت ــا فراینده ــای مال ــی و مناب ــع انس ــانی .ام ــا
بـــرای افزایـــش بهـــرهوری بایـــد بدانیـــم کـــه

ایــن فرایندهــا چقــدر بهینــه هســتند .یکــی از
راههـــای مهـــم بـــرای بهینهســـازی فرایندهـــا،

اســـتفاده از مدلهـــای مرجـــع میباشـــد.

مخاطبان دوره:

 APQC PCFپرکاربردتریـــن مـــدل مرجـــع

فراین ــدی در جه ــان میباش ــد .اهمی ــت ای ــن

مدیران و سرپرستان برای مدیریت عملکرد،

مـــدل فراینـــدی ،در ایـــن اســـت کـــه زبـــان

افزایش بهرهوری و مدیریت موثر فرایندها

مشـــترکی بیـــن ســـازمانها ایجـــاد میکنـــد

اعضای واحد سیستمها و روشها در

تـــا بتواننـــد فرایندهـــای کاری را بـــه خوبـــی

سازمانها

تعریـــف کـــرده و از دوبـــارهکاری جلوگیـــری

دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

کننـــد .ســـازمانها از  APQCاســـتفاده
میکننـــد تـــا خـــود را بـــا یـــک مـــدل مرجـــع

مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت

اســـتاندارد تطبیـــق دهنـــد ،بهـــرهوری را

صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،

افزای ــش دهن ــد و بتوانن ــد مدیری ــت عملک ــرد

مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات

مناســـبی داشـــته باشـــند.

و..

ایـــن دوره بـــه شـــما کمـــک میکنـــد

کلیه عالقهمندان به مباحث سیستمها و

ســـازمانتان یـــا واحدتـــان را از بهینهســـازی

فرایندها

فرایندهـــا طبـــق  APQCبهرهمنـــد کنیـــد ،و

اگ ــر دانش ــجو هس ــتید در ای ــن دوره مهارت ــی
را بـــه دســـت میآوریـــد کـــه بتوانیـــد بـــا آن
بـــه ســـازمانها کمـــک بزرگـــی کنیـــد.
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سرفصل های دوره  ۱۵ساعته چارچوب فرایندهای APQC
•آشنایی با مفاهیم کلی در استفاده از چارچوبهای فرایندی و مدلهای مرجع
•منظور از  PCFچیست؟ ()Process Classification Framework
•چارچوب فرایندهای  APQCچیست؟ کاربرد آن در سازمان چیست؟
•چگونه فرایندهای سازمانی خود را با  APQCتطبیق دهیم؟ مزایای تطبیق با
 APQCچیست؟
•بررسی مفصل و با جزئیات  ۷اصل مدیریت فرایند براساس APQC
•بررسی مفصل و با جزئیات سنجش بلوغ فرایند براساس APQC
•چگونه از اهداف و استراتژیهای سازمانی به فرایندها طبق  APQCبرسیم؟
•طراحی عملیاتی و کاربردی دیاگرامهای فرایندی براساس APQC
•ارائه حداقل  ۵مثال کاربردی و طراحی عملی فرایندی براساس APQC
•ارائه قالبها و فرمتهای موردنیاز برای طراحی فرایندها و مستندات براساس
 APQCدر فرمت Word
•رابطه بین مدیریت فرایندها طبق  APQCبا استراتژی ،کارت امتیازی
متوازن ( )BSCفرایندها و هوش تجاری
•معرفی و بهکارگیری مهمترین و رایجترین شاخصهای
کلیدی عملکرد ( )KPIطبق مدل مرجع  APQCدر
حوزههای مختلف (مارکتینگ ،فروش ،منابع
انسانی ،تولید ،عملیات ،پروژه ،مالی و…)
•پرسش و پاسخ و جمع بندی

دوره ITIL
 ITILمخفـــف Information Technology

Infrastructure Library

مجموعـــهای

از روشهـــا بـــرای مدیریـــت خدمـــات

فنـــاوری اطالعـــات اســـت کـــه بـــه دنبـــال
همراستاســـازی نیازمندیهـــای کســـب و

کار و فنـــاوری اطالعـــات میباشـــد.

جدیدتریـــن ویرایـــش چارچـــوب  ITILبـــا
ن ــام  4 ITILعرض ــه ش ــده اس ــت ک ــه از نظ ــر
ســـاختار بـــه طـــور کلـــی بـــا ویرایشهـــای

مخاطبان دوره:

قبلـــی متفـــاوت بـــوده و همـــگام بـــا دیگـــر
چارچوبهـــای امـــروزی بـــهروز شـــده اســـت.

مدیران و سرپرستان برای مدیریت موثر

شـــما از ایـــن آموزشهـــا بـــرای یادگیـــری

فرایندها و افزایش بهرهوری

و پیادهســـازی (اجـــرا) فرایندهـــای ITIL

اعضای واحد سیستمها و روشها در

میتوانیـــد اســـتفاده کنیـــد .آموزشهـــای

ایـــن دوره ،کلیـــه ایـــن مباحـــث را پوشـــش
خواهـــد داد.

چارچـــوب ITIL

سازمانها
دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

فقـــط منحصـــر بـــه

مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت

ســـازمانهای  ITمحـــور نیســـت ،امـــروزه

صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،

 ٪۷۷از برتریـــن ســـازمانهای بینالمللـــی

مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات

بـــرای مدیریـــت بهتـــر عملیـــات ،اجتنـــاب از

دوبارهکاریهـــا ،کاهـــش هزینههـــا ،کاهـــش

و…

زم ــان و نهایت ــا افزای ــش به ــرهوری و رضای ــت

کلیه عالقهمندان به مباحث سیستمها و

مشـــتریان ،از  ITILاســـتفاده میکننـــد.

فراینده

در ایــن دوره مفاهیــم ،مفاهیــم و فرایندهــای
 ITILبراســـاس ســـرفصلهای بینالمللـــی

و طب ــق مناب ــع موردتائی ــد  AXELOSآم ــوزش
داده میشـــود.

14

برخی از سرفصل های دوره  ۲۴ساعته ITIL
•آشنایی با مفاهیم مدیریت خدمات
•آشنایی با  ITILو ساختار آن
•ارزش و مفاهیم مرتبط با آن
•معرفی ابعاد مدیریت خدمات
•سیستم جریان ارزش
•روشها و فرایندهای عمومی
•روشها و فرایندهای سرویس
•روشها و فرایندهای فنی ITIL4
•ابزارهای پیادهسازی ITIL
•مدارک بینالمللی ITIL
•جمعبندی و پرسش و پاسخ
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دوره مدیریت پروژه چابک Agile
مدیریـــت چابـــک ،رویکـــردی اســـت نویـــن و
بـــه روز؛ جهـــت اجـــرای عملیـــات ،خدمـــات
و پروژههـــا در کمتریـــن زمـــان و هزینـــه.
مدیـــران ســـازمانهای حرفـــهای ،بـــه نقـــش
و توانمنـــدی ایـــن حـــوزه جدیـــد مدیریـــت
پـــی بردهانـــد و آن را فرصتـــی بکـــر جهـــت
پاســـخگوئی بـــه نیازمندیهـــای پیـــدا و

مخاطبان دوره:

پنهـــان مشـــتری ،تغییـــرات و ریســـکهای

مدیران عامل و مدیران استارتاپ ها

شناختهشـــده و ناشـــناخته مـــی داننـــد.

مدیران و کارشناسان واحد PMOو برنامهریزی و

در ایـــن دوره ،ضمـــن تبییـــن کامـــل اصـــول

کنترل پروژه

مدیریـــت پـــروژه بـــه روش چابـــک (Agile
،)Projec Management

مدیران ،سرپرستان و کارشناسان سیستمها و

فرایندهـــا و

روشها

تکنیکهـــای کلیـــدی ایـــن متدولـــوژی

مدیران ،سرپرستان و کارشناسان سیستمها و

آمـــوزش داده مـــی شـــود.

روشها

شما پس از این دوره توانمندیهای الزم برای

مدیران و مهندسان واحدIT

جایگاههایی مانند مدیر/کارشناس دفتر

مدیران ،کارشناسان ،تحلیلگران و توسعه

مدیریت پروژه ( )PMOمدیر/کارشناس واحد

دهندگان نرم افزار

برنامه ریزی و کنترل پـــروژه ،کــارشنــاس/

معماران نرمافزار ،توسعهدهندگان نرمافزار،

مــربی چــابــــک ( ،)Agile Coachاسکرام

تحلیلگران سیستم

مستر ()Scrum Masterو صاحب محصول

مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی

( )Product Ownerرا به دست میآورید.

(تعمیرات و نگهداری و …)
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سرفصل های دوره  ۲۴ساعته مدیریت فرایند چابک Agile
•بررسی شباهتها و تفاوتهای مدیریت پروژه به روش چابک و
سنتی
•بررسی مدل  Cynefinو تشریح حوزه پیچیده
•اجایل چیست؟
•مانیفست توسعه نرمافزار چابک
•آشنایی با چارچوبهای مختلف در متدولوژی چابک (XP-
)Kanban-Scrumban-Lean-Crystal-DFDM-FDD
•معرفی چارچوب اسکرام
•بررسی پایهها و ارزشهای اسکرام
•بررسی نقشهای اسکرام و تبیین مسئولیتهای هر نقش
•بررسی تمامی رویدادهای اسکرام
•معرفی مصنوعات اسکرام
•برنامهریزی چندسطحی چابک (برنامهریزی سبد محصول،
برنامهریزی محصول ،برنامهریزی انتشار ،برنامهریزی اسپرینت،
برنامهریزی روزانه)
•ایجاد بک الگ محصول با کیفیت و کاربردی
•تخمین و برآورد با استفاده از تکنیکهای مختلف
•بررسی نمونه کاربردی طی دوره
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دوره چارچوب چابک SAFe
 SAFeدر س ــال  ۲۰۱۱معرف ــی ش ــد و در ابت ــدا

بـــه آن “تصویـــر بـــزرگ ســـازمان چابـــک”

گفتـــه میشـــد.

ایـــن چارچـــوب نحـــوه بهرهبـــردن از

متدهایـــی ماننـــد کانبـــان ،نـــاب ،اســـکرام و

مخاطبان دوره:

 XPدر تیمهـــا ،برنامههـــا و پورتلفولیوهـــا

را توضیـــح مـــیدهـــد.

در نمـــودار معمـــاری کلـــی  SAFeســـه

مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان

ســـطح اصلـــی در ســـه ردیـــف مشـــاهده

مدیران و کارشناسان واحد  PMOو برنامه

میشـــود ،ســـطح الزامـــات ()Essentials

ریزی و کنترل پروژه

کـــه پاییـــن ســـطح از ایـــن معمـــاری اســـت

مدیران پروژه

بیشـــتر بـــه حـــوزه عملیاتـــی و برنامهریـــزی
عملیات ــی میپ ــردازد .س ــطح بع ــدی در ای ــن

مدیران ،سرپرستان و کارشناسان مدیریت

چهارچـــوب ســـطح راهحـــل کالن اســـت ،در

چابک

ای ــن س ــطح ه ــم مفهوم ــی ب ــا ن ــام Solution

مدیران و مهندسان واحد IT

 Backlogوجــود دارد کــه مطابــق بــا آن یــک

مدیران ،کارشناسان ،تحلیلگران و توسعه

 Solution trainیـــا قطـــار راهحـــل شـــامل

دهندگان نرم افزار

تامینکننـــده و ســـایر عوامـــل مـــورد نیـــاز
بـــرای پیادهســـازی قابلیـــت وجـــود دارنـــد.

معماران نرمافزار ،توسعهدهندگان نرمافزار،

باالتری ــن س ــطح در چهارچ ــوب  SAFeس ــطح

تحلیلگران سیستم

پورتفولیـــو اســـت .در ایـــن ســـبد مطابـــق

معماران نرمافزار و توسعه دهندگان

بـــا ماموریـــت ســـازمان و ســـایر عوامـــل

اپلیکیشن ها

تاثیرگـــذار در تصمیمگیریهـــای کالن،
اســـتراتژی کلـــی تعییـــن میشـــود.

مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی

توجــه :پیشنیــاز شــرکت در ایــن دوره،
گذرانــدن دوره مدیریــت چابک میباشــد.
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سرفصلهای دوره چارچوب چابک SAFe
•معرفی SAFe
•طرز فکر (مایندست) چابک
•مفاهیم ،نقشها و تیمها در SAFe
•جریانهای ارزش
•توصیف چشمانداز
•ایجاد ویژگیهای مفید
•مدیریت برنامهها و بکالگ
•جلسات
•مدیریت ریسک
•داستانهای کاربر ()User Story
• DevOpsو Release on Demand
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دوره جیرا Jira
جیـــرا یکـــى از ابزارهـــاى شـــرکت اطلســـیان

مىباشـــد کـــه از ســـال  ٢٠٠٢در اســـترالیا

ش ــروع ب ــه کار ک ــرده اس ــت .ای ــن ن ــرم اف ــزار
امـــروزه بیـــش از  ۶٠٠٠٠مشـــترى جهانـــى
دارد کـــه ویژگیهـــاى آن در ســـه شـــاخه

مدیریـــت کار ،مدیریـــت پـــروژه و مدیریـــت

فرآینـــد مىباشـــد.

جیــرا بــا اتــکا بــه افزونههــاى بیشــمار

مخاطبان دوره:

خــود (کــه بیــش از  ٣٠٠٠افزونــه مــى باشــد)

توانســته یکــى از اصلىتریــن ابزارهــاى

تمام مدیران ارشد ،مدیران و کارشناسان

پیادهســازى فرآیندهــا در ســازمان و بــه

سیستمهای سازمانی و واحدهای

طــور مشــخص  ITILباشــد؛ و طــى گزارشــى

تصمیمساز سازمانها؛ مانند واحد های

کــه Version Oneدر ســال  ٢٠١٨ارائــه

برنامهریزی ،فناوری اطالعات ،واحد  MISو

کردهاســت برتریــن ابــزار در پیادهســازى

مدیریــت پــروژه بــر اســاس رویکــرد چابــک

 BIو …

( )Agileمىباشــد.

نکت ــه جال ــب دیگ ــر ای ــن ک ــه محی ــط جی ــرا و
مفاهیـــم مـــورد اســـتفاده آن بســـیار نزدیـــک
بـــه شـــبکههاى اجتماعـــى مىباشـــد تـــا
افـــراد عالقهمنـــد بـــه کار بـــا آن شـــوند و از

طرفـــى توســـط بروزتریـــن اپلیکیشـــنهاى

موبایـــل مىتواننـــد دسترســـی بـــه لیســـت
کارهـــاى خـــود داشـــته باشـــند.
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برخی از سرفصل های دوره  ۲۴ساعته جیرا Jira
•مدیریت پروژه
•مدیریت مسئله ها
•مدیریت فیلدها
•مدیریت فرمها
•گردش کاری و فرایندهای کسب و کار
•پست الکترونیکی و اطالع رسانی
•ایمن سازی جیرا
•جستجو ،گزارش گیری و تحلیل گزارشات
•رابط کاربری جستجو و گزینههای موجود در جیرا
•مدیریت عمومی جیرا
•پشتیبان گیری و بازگردانی اطالعات در جیرا
•قابلیت های پیشرفته جیرا
•معرفی پالگین های کاربردی JIRA
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دوره مدیریت محصول
ایـــن دوره بـــه مدیـــران و مالـــکان
محصـــول کمـــک میکنـــد تـــا چگونگـــی

ایجـــاد چشـــمانداز و اســـتراتژی یـــک

محصـــول موفـــق را بیاموزنـــد و نقشـــه
راه عملیاتـــی شـــدن آن را ترســـیم کننـــد.

همچنیـــن مخاطبیـــن بـــا مهارتهـــای یـــک
مالـــک محصـــول اســـکرامی آشـــنا شـــده و

تکنیکه ــای نوش ــتن ی ــوزر اس ــتوری ،مدیری ــت

مخاطبان دوره:

و اولویتبنـــدی فیچرهـــای بـــکالگ
محصـــول و برنامهریـــزی بـــرای انتشـــار

کارآفرینان شرکتی و فردی

محصـــول را میآموزنـــد .رهبـــری مدیریـــت

بنیانگذاران استارتاپها

محص ــول و نح ــوه تعام ــل درس ــت ب ــا اف ــراد

مدیران و مالکان محصول

تی ــم محص ــول ،نح ــوه درس ــت مذاک ــره و ب ــا

دانشجویان و دانشآموخگان رشتههای:

ذینفع ــان محص ــول و روش برخ ــورد صحی ــح
بـــا تعارضـــات از دیگـــر دســـتاوردهای ایـــن

مدیریت کسبوکار ( ،)MBAمدیریت

دوره اســـت.

صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،
مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات
و...
کلیه عالقهمندان به مباحث مدیریت
محصول چابک

22

سرفصلهای دوره  ۲۴ساعته مدیریت محصول
•مدیر محصول یا مدیر پروژه؟
•از ایده تا چشمانداز محصول
•استراتژی محصول و نوآوری در آن
•تابلوی چشمانداز
•شاخصهای موفقیت عملکرد محصول
•روشهای بخش بندی بازار
•بوم مدل کسب و کار
•مدل کانو برای متمایزسازی محصول
•آزمون ایدههای محصول :مطلوبیت ،امکانپذیری ،تداومپذیری
•چرخش در استراتژی محصول
•نقشه راه محصول و انواع آن
•از نقشه راه تا بکالگ محصول
•مروری بر چارچوب اسکرام ،جلسات و نقشهای آن
•بکالگ محصول و یوزر استوری
•شرایط پذیرش و DoD
•تخمین یوزراستوریها
•روشهای اولویتبندی بکالگ
•برنامهریزی انتشار
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دوره طراحی محصول و طراحی تجربه
کاربری ()UI/UX

در دنیـــای امـــروزی ،نـــوآوری در محصـــول

ممکـــن اســـت هـــر جایـــی اتفـــاق بیافتـــد و

باعـــث تغییـــر در زندگـــی مـــردم شـــود .در

اینجاســـت کـــه تجربـــه کاربـــری یـــا User

 Experienceوجـــه تمایـــز محصـــوالت
مختلـــف خواهـــد بـــود و متمایـــز کننـــده

محصــوالت عالــی از محصــوالت خــوب اســت.

اصـــول تفکـــر طراحـــی نشـــان میدهـــد کـــه

مخاطبان دوره:

ن ــوآوری در محص ــول زمان ــی اتف ــاق میافت ــد
کـــه تیمهـــا بطـــور خالقانـــه در کنـــار هـــم

مدیران و مالکان محصول

بکوشـــند تـــا چالشهـــای مشـــتریان را

طراحان محصول

برطـــرف ســـازند .در ایـــن دوره میآموزیـــد

مدیران و مالکان محصول

کـــه طـــراح محصـــول کیســـت و چـــه

طراحان تجربه کاربری

وظایف ــی دارد؛ همدل ــی ب ــا مش ــتری چگون ــه
اســـت و چگونـــه میتـــوان پرســـونای او را

دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

اس ــتخراج ک ــرد؛ س ــودمندی ،کاربردپذی ــری و

مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت

دســـترسپذیری محصـــول چگونـــه حاصـــل

صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،

میشـــود؛ نقـــش روانشناســـی و فرهنـــگ

مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات

در طراحـــی محصـــول چیســـت؛ و چگونـــه

و…

میتـــوان مســـیر رضایتمنـــدی مشـــتری را

کلیه عالقهمندان به مباحث طراحی محصول

ترســـیم کـــرد.

و طراحی تجربه کاربری ()UI/UX
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سرفصلهای دوره  ۲۴ساعته طراحی محصول و طراحی تجربه کاربری
•اصول طراحی محصول
•اصول تجربه کاربری
•فرایند طراحی تجربه
•پژوهش تجربه کاربری
•اعتبارسنجی محصول
•طراحی تجربه کاربری
•آشنایی با طراحی رابط کاربر و طراحی تعامل
•نگارش تجربه کاربری
•ارزیابی تجربه کاربری
•تست کاربری
•مهارتهای نرم یک طراح محصول
•گیمیفیکیشن
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دوره دواپس DevOps
دواپ ــس مجموعــهای از روش ــها ،فراینده ــا و

ابزارهـــا اســـت کـــه بـــا تمرکـــز بـــر ارتباطـــات،

همـــکاری و یکپارچگـــی بیـــن تیمهـــای

توســـعه نرمافـــزار و عملیـــات فنـــاوری
اطالع ــات ،ارزشه ــای تولی ــد ش ــده را بهط ــور

ســـریع و مـــداوم بـــه مشـــتریان نهایـــی
میرســـاند .دوره اصـــول و مبانـــی ،DevOps

ترکیب ــی از مفاهی ــم چاب ــک در کن ــار مفاهی ــم

مخاطبان دوره:

مدیری ــت خدم ــات اس ــت و یادگی ــری اص ــول
و قواعـــد  ،DevOpsبـــه ارتقـــای قابلیـــت

مدیران و مالکان محصول

ارائـــه خدمـــات ســـازمانهای فنـــاوری

مدیران فنی

اطالعـــات کمـــک شـــایانی مینمایـــد.

برنامهنویسان

دوره اصـــول و مبانـــی  ،DevOpsدر تـــاش

کارشناسان استقرار محصول

اســـت تـــا فرهنـــگ کاری مشـــترک بیـــن تیـــم
توس ــعه ( )Developmentو تی ــم پش ــتیبانی

متخصصین دواپس

و عملیـــات ( )Operationایجـــاد نمایـــد

تـــا همـــکاری موثـــر ایـــن دو تیـــم بـــه خلـــق

محص ــوالت و خدم ــات جدی ــد و نوآوران ــه ب ــه
هم ــراه پش ــتیبانی عملی ــات و بهب ــود مس ــتمر

و مســـئوالنه در قبـــال مشـــتری بیانجامـــد.
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برخی از سرفصلهای دوره  ۳۲ساعته دواپس DevOps
•تضاد بین تیم توسعه و تیم عملیات و نقش دواپس
•دواپس و استحکام سازمانی
•اصول بنیادین دواپس
•بدهی فنی ،بهبود مستمر و اصول تفکر کایزن
•فرهنگ Safe to Fail
•مدل سازمانی دواپس :تیمهای مستقل و خودسازمانده
•فرایندهای چابک در دواپس
•اصول کانبان در دواپس
•استارتاپ ناب و Story Mapping
•مفهوم خودکارسازی در عرضه نرم افزار
•خودکارسازی تست و مفاهیم  TDDو BDD
•استراتژیهای  Deploymentخودکار
• Provisioningخودکار دیتاسنتر
• Containerizationو میکروسرویسها
•مروری بر دستورات لینوکس
•معرفی چند ابزار تست خودکار
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دوره جامع اکسل
نـــرم افـــزار اکســـل قدرتمندتریـــن و
پرکاربردتریـــن نـــرم افـــزار مجموعـــه آفیـــس
میباشـــد و در زمینـــه دســـتهبندی  ،آنالیـــز
و تجزیـــه و تحلیـــل اطالعـــات و ســـاخت
گزارشـــات پیشـــرفته کاربـــرد فـــراوان دارد.
آیـــا باورتـــان میشـــود کـــه تنهـــا بـــا کلیـــک
کـــردن روی عکـــس یکـــی از محصـــوالت

مخاطبان دوره:

و عکـــس یکـــی از پرســـنل واحـــد فـــروش
ش ــرکت (دق ــت کنی ــد عک ــس و ن ــه نوش ــته!)

تمام مدیران و واحد های تصمیمساز

و جابجـــا کـــردن نـــوار زمانـــی ،روی چندیـــن

سازمانها و شرکتها؛ علیالخصوص

نمـــودار مختلـــف بتوانیـــم عملکـــرد ایـــن

واحدهای برنامهریزی ،بازرگانی ،مدیریت

شـــخص در فـــروش آن محصـــول را در بـــازه

ارشد سازمان ها ،شرکتهای فناوری

زمانـــی مشـــخص شـــده ببینیـــم؟!

اطالعات ،واحد پردازش شرکتها ،واحدMIS

در ایـــن دوره ویژگیهـــای نـــرم افـــزار اکســـل

و BIشرکتها.

از مقدماتـــی تـــا پیشـــرفته آمـــوزش داده
میشـــود و در نهایـــت شـــما میتوانیـــد
بـــا اســـتفاده از یکـــی از پرکاربردتریـــن
نرمافزارهـــای روز دنیـــا داده خـــود را
مدیریــت کنیــد و ســواالت خــود و ســازمانتان
را در مـــورد اطالعـــات در کمتریـــن زمـــان
ممکـــن پاســـخ دهیـــد.
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برخی از سرفصل های دوره  ۲۴ساعته اکسل
•معرفی
•آشنایی با سطرها و ستون ها و سلول ها
•فرمت دهی سلول ها
•فرمول نویسی ساده
• Tableو خاصیت جدولی
•توابع
•فرمول نویسی پیشرفته
• فرمت دهی شرطی ()Conditional Formatting
• چارت ها
•  Relational Databaseو ارتباط بین جداول
•مهم ترین توابع Dax
•Power View
•و .....
در این دوره ،فراتر از تمامی این موارد به شما آموزش داده خواهد
شد.
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دوره هوش تجاری با Power BI
هـــوش تجـــاری یـــا هوشـــمندی کســـب و کار،
در یـــک کالم تبدیـــل داده بـــه ثـــروت اســـت.

امــروزه بــدون هــوش تجــاری هیــچ ســازمانی
نمیتوانـــد

تصمیمگیـــری

دادهمحـــور

داش ــته باش ــد؛ و یک ــی از بهتری ــن ابزاره ــا در

ای ــن ح ــوزه ،اب ــزاری اس ــت ک ــه مایکروس ــافت
بـــا نـــام Power BIارائـــه کـــرده اســـت.

ش ــما در ای ــن دوره ضم ــن آش ــنایی ب ــا اص ــول

مخاطبان دوره:

و مفاهی ــم ه ــوش تج ــاری ،ب ــا نح ــوه س ــاخت

گزارشهـــا و داشـــبوردهای مدیریتـــی در

مدیران و سرپرستان برای استفاده از

 Power BIآشـــنا خواهیـــد شـــد .نـــگاه مـــا

داشبوردها و گزارشهای مدیریتی ،مدیریت

در ایـــن دوره هـــم مدیریتـــی اســـت ،هـــم

موثر فرایندها و افزایش بهرهوری

مهندســـی و هـــم کامپیوتـــری .از تعریـــف

اعضای واحد سیستمها و روشها در

هـــوش تجـــاری در حوزههـــای بازاریابـــی

و فـــروش ،پشـــتیبانی و خدمـــات پـــس از

سازمانها

ف ــروش ،مناب ــع انس ــانی ،لجس ــتیک ،مال ــی،

اعضای واحد تحلیل داده در سازمانها

تولیـــد ،عملیـــات و … شـــروع میکنیـــم تـــا

دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:

برس ــیم ب ــه ارزیاب ــی و تفس ــیر داده و اج ــرای

مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت

پروژهه ــای بهب ــود آن .در ای ــن راه از بهتری ــن

صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،

و کاربردیتریـــن ابـــزار حـــال حاضـــر دنیـــا

مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات

یعنـــی پـــاور بـــی آی( )Power BIمحصـــول

و…

شـــرکت مایکروســـافت اســـتفاده میکنیـــم.

کلیه عالقهمندان به مباحث هوش تجاری،
سیستمها و فرایندها
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برخی از سرفصل های دوره  ۳۲ساعته هوش تجاری با Power BI
•آشنایی با مفاهیم کلی در هوش تجاری ،تحلیل و تصویرسازی
دادهها
•معرفی پایگاه داده و انبار داده و ویژگی های آنها
•معرفی انواع طراحی مدل داده و نحوه ایجاد آن در نرم افزار
Power BI
•معرفی کلی نرم افزار Power BI Desktop
•ایجاد ویژوال های مختلف
•ایجاد سلسله مراتب در ویژوال ها ()Drill Down
•مدیریت ارتباط بین ویژوالها
•ایجاد ستون و  Measureمحاسباتی با استفاده از فرمول DAX
•معرفی زبان  DAXو فرمولهای پرکاربرد آن
•انتشار داشبورد و گزارشها در سرویس تحت وب مایکروسافت و
اپلیکیشن موبایل
•معرفی  Power BI Report Serverجهت انتشار دادهها در سرور
مخصوص سازمان
•انجام پروژه پایانی دوره
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OKR & KPI
 OKRبـــه معنـــی اهـــداف و نتایـــج کلیـــدی،

یـــک چارچـــوب مدیریتـــی اســـت کـــه بـــرای

تدویـــن اهـــداف و نتایـــج کلیـــدی ســـازمان

مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد .درOKR
اهـــداف بـــه شـــما میگوینـــد بـــه کجـــا

برویـــد ،و نتایـــج کلیـــدی میگوینـــد چگونـــه

عملکــرد خــود را راســتای رســیدن بــه مقصــد
اندازهگیـــری و مدیریـــت کنیـــد.

عـــاوه بـــر ایـــن ســـازمانها بـــرای مدیریـــت

مخاطبان دوره:

عملک ــرد خ ــود هم ــواره نی ــاز دارن ــد ،عملک ــرد
خـــود را انـــدازه بگیرنـــد .یکـــی از ابزارهایـــی

این کارگاه دوره جامعی برای رهبران ،مدیران

کـــه در اندازهگیـــری عملکـــرد ســـازمان

و تحلیلگرانی است که به دنبال:

میتوانـــد موثـــر و مفیـــد باشـــد  KPIیـــا

پیاده سازی  OKRبرای هدف گذاری در

شـــاخص کلیـــدی عملکـــرد اســـت.

مـــا در ایـــن کارگاه ســـعی داریـــم بعـــد از

سازمان و تیم خود هستند.

معرفـــی مفهـــوم  OKRو  KPIو ویژگیهـــای

یادگیری چگونگی ایجاد ،استقرار و بهبود

هـــر یـــک ،بـــه طـــور عملـــی مســـیر صفـــر تـــا

شاخصهای کلیدی عملکرد برای بهبود

صـــد تدویـــن آنهـــا را بـــا هـــم طـــی کنیـــم .در

علملکرد استراتژیک سازمان خود هستند.

ایـــن مســـیر نمونـــه OKRهـــا و KPIهـــای

ش ــرکت ه ــای موف ــق در جه ــان و در ای ــران را
بررســـی میکنیـــم ،اهـــداف ،نتایـــج کلیـــدی

و شـــاخصهای کلیـــدی عملکـــرد تیـــم یـــا

ســـازمانتان را تدویـــن میکنیـــد و در نهایـــت
در مـــورد نحـــوه اســـتفاده از شـــاخصهای
کلی ــدی عملک ــرد در نظ ــام حق ــوق و پ ــاداش
صحبـــت خواهیـــم کـــرد.
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برخی از سرفصل های کارگاه عملی  ۱۸ساعته  OKRو KPI
•بخش اولOKR :
•تاریخچه  OKRو چرایی نیاز سازمانها به آن
•معرفی چارچوب OKR
•معرفی انواع مختلف OKR
•تعریف اهداف در OKR
•بخش دومKPI :
•تعریف KPI
•ویژگیهای یک  KPIاستاندارد
•معرفی شناسنامه KPI
•مزایا و معایب استفاده از KPI
•بخش سوم :جمعبندی
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دوره زبان  DAXدر Power BI
زبـــان DAXیـــا همـــان Data Analysis

 Expressionزبـــان تحلیـــل داده در
نرمافـــزار پـــاور بـــی آی اســـت .دکـــس بـــه
مـــا کمـــک میکنـــد بـــا تحلیـــل عمیقتـــر

دادههـــا گزارشهـــای حرفـــهای تـــری در

نـــرم افـــزار  Power BIایجـــاد کنیـــم .بـــا
آموزشه ــای عموم ــی ن ــرم اف ــزار پ ــاور بــیآی

شـــما نـــکات الزم جهـــت ایجـــاد و انتشـــار
گـــزارش را فـــرا میگیـــرد .امـــا حتمـــا بســـیار

پیـــش آمـــده بـــا امکانـــات عمومـــی ایـــن
نرمافـــزار قـــادر بـــه انجـــام تحلیلهـــای
مـــورد نظرتـــان نشـــدهاید .در ایـــن مواقـــع

نیـــاز اســـت بـــر زبـــان نـــرم افـــزار مســـلط

باشـــید تـــا بتوانیـــد از تمـــام امکانـــات آن
اســـتفاده کنیـــد.

در دوره زبـــان دکـــس در پـــاور بـــی آی

مـــی آموزیـــد چگونـــه میتوانیـــد بـــا ایـــن

زبـــان مـــدل داده خـــود را آمـــاده ایجـــاد
گزارشهـــای تحلیـــل کنیـــد و از تمامـــی

ابزاره ــای ای ــن ن ــرم اف ــزار در س ــطح باالت ــری
بهـــره منـــد شـــوید.

مخاطبان دوره:
مدیران و سرپرستان برای استفاده از
داشبوردها و گزارشهای مدیریتی ،مدیریت
موثر فرایندها و افزایش بهرهوری
اعضای واحد سیستمها و روشها در
سازمانها
اعضای واحد تحلیل داده در سازمانها
دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای:
مدیریت کسب و کار ( ،)MBAمدیریت
صنعتی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی،
مهندسی صنایع ،مهندسی فناوری اطالعات
و…
کلیه عالقهمندان به مباحث هوش تجاری،
سیستمها و فرایندها
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برخی از سرفصلهای دوره  ۱۶ساعته زبان  DAXدر Power BI
•آشنایی با تعریف ،کاربردها و مزایای زبان DAX
•کاربرد زبان  DAXدر نرم افزار پاور بی آی ()Power BI
•آشنایی با  Calculated Columnو  Calculated Measureو
تفاوتهای آنها
•آشنایی با مفهوم  Filter Contextو Filter Row
•ایجاد جدول ،ستون و سنجه محاسباتی
•آموزش بیش از  ۱۰۰فرمول کاربردی زبان DAX
•ایجاد  Measureهای نرخ رشد و مقادیر تجمعی
•آموزش توابع مختلف برای اعمال شرط و فیلتر
•آموزش ایجاد توابع مختلف جهت ایجاد جداول پرکاربرد در
تحلیل داده
•ایجاد گزارشهای پویا که متناسب با انتخابهای مختلف عنوان
ویژوال ،فیلد ویژوال و نوع ویژوال تغییر میکند
•آشنایی با بسیاری از توابع دیگر که شما را در تحلیل داده با پاور
بی آی قدرتمندتر میکند
•انجام پروژه پایانی
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تلفن021- ۹۱۰۲۳۵۴۶ :
واتس اپ۰۹۳۳۹۵۵۷۵۹ :
ایمیلinfo@Karokasb.org :
نشانی :خیابان کارگر شمالی ،باالتر از بزرگراه جالل آل احمد،
خیابان پنجم ،پالک ۲
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