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مرجع آموزش، مشاوره و اجرا

براساس جدیدتــــرین روش ها و

ابزارهای مدیریتی دنیا



درباره مـا

و  همکاری  افتخار  که  سازمان هایی  از  برخی 
ارائه خدمات آموزش و مشاوره داشته ایم:           کار و کســب، مرجع آموزش و مشــاوره 

در حــوزه مدیریــت، بــا بیــش از ۱۰ ســال 
ــازی  ــاوره و پیاده س ــوزش و مش ــابقه آم س
ــال  ــدای س ــی، از ابت ــتم های مدیریت سیس
۱۳۹۷ بــا هویــت مســتقل و بــا هــدف ارائه 
خدمــات آمــوزش، مشــاوره و پیاده ســازی 
در حوزه هــای مدیریــت کار خــود را آغــاز 

نمــود.
ــگان  ــی از نخب ــود جمع ــا وج ــب ب کار و کس
و اســاتید دانشــگاه های معتبــر کشــور در 
حــوزه مدیریــت و ســال ها تجربــه اجرایــی 
دوره هــای  اســت  توانســته  مدیریتــی، 
آموزشــی متفــاوت و کاربــردی در حــوزه 
کار  و  کســب  و  مدیریتــی  مختلــف  هــای 
از  خوبــی  اســتقبال  بــا  کــه  دهــد  ارائــه 
ســوی مدیــران و فعــاالن حــوزه صنعــت 

ــت. ــده اس ــرو ش روب
ــی  ــا دوره آموزش ــزاری ده ه ــر برگ ــاوه ب ع
کســب  و  کار  افتخــارات  از  عمومــی، 
ــت  ــر، جه ــازمان های معتب ــا س ــکاری ب هم
آموزش هــای درون ســازمانی و مشــاوره 

اســت. مدیریــت 
اصــل مهــم در کار و کســب، ارائــه محتــوای 
برتریــن  بــا  مطابــق  و  روز  بــه  آموزشــی 
اســتانداردهای بین المللــی بــه منظــور 
ارتقــا ســطح دانــش مدیریــت در کشــور 
و توانمندســازی مدیــران و ســازمان های 

می باشــد ایرانــی 
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خدمات کار و کسب

مزیت های دوره های آموزش مشاوره و آموزش سازمانی

سازمانی کاروکسب ـــود  ـــرب خ ـــم مج ـــر تی ـــه ب ـــا تکی ـــب ب کاروکس
ــار ارائـــه خدمـــات آموزشـــی  تاکنـــون افتخـ
و مشـــاوره متعـــددی بـــه ســـازمان های 
بـــزرگ در داخـــل و خـــارج از کشـــور را داشـــته 
متناســـب  ســـرفصل های  ارائـــه  اســـت. 
برگـــزاری  و  ســـازمان ها  نیـــاز  و  صنعـــت 
ســـازمان،  برنامه ریـــزی  و  تقویـــم  طبـــق 
آموزشـــی  دوره هـــای  مزایـــای  جملـــه  از 

درون ســـازمانی کاروکســـب اســـت.
و  حفـظ  ایجـاد،  فرآینـد  سـازمانی  آمـوزش 
اسـت.  سـازمان  درون  در  دانـش  انتقـال 
هدف از آموزش سـازمانی توسعه مهارت ها 
و دانـش افـراد اسـت تـا بتواننـد نقش های 
خـود را بطـور مؤثـر و کارآمـد انجـام دهنـد. 
آموزش هایـی  شـامل  سـازمانی  آمـوزش 
برای حمایت از اهداف اسـتراتژیک مشاغل 
سـازمانی و برآوردن نیازهای آموزشی است.
همچنیـن ارائـه خدمـات مشـاوره مدیریت، 
فعالیـت  اصلـی  حوزه هـای  جملـه  از 
ارتقـای  هـدف  بـا  کـه  اسـت  کاروکسـب 
می شـود.  انجـام  سـازمان ها  بهـره وری 
رویکـرد کاروکسـب، ارائه خدمات مشـاوره و 
پیاده سـازی راهکارهـای مدیریتـی اسـت که 
سـازمانی،  عارضه هـای  دقیـق  شـناخت  بـا 
نتایجـی  بتوانـد  تـا  می شـود  طراحـی 
اثربخـش بـرای سـازمان بـه همـراه داشـته 

باشـد.

مدرسـین مجـرب، متخصصیـن حرفـه ای 
دانشـگاه های  بهتریـن  دانش آموختـه  و 

کشـور

نیـاز  و  صنعـت  متناسـب  سـرفصل های 
سـازمان ها

برگـزاری دوره ها طبق تقویم و برنامه ریزی 
سازمان

تیم پشتیبانی

2



دوره های آموزشی و خدمات کار و کسب

تحلیل دادهتحلیل کسب و کار

مشاوره و آموزش سازمانی

مدیریت فرایند

مدیریت چابک

TOGAF دوره اکسلدوره معماری سازمانی

کاروکسـب بـا تکیه بر تیـم مجرب خود 
تاکنـون افتخـار ارائه خدمات آموزشـی 
و مشـاوره متعـددی بـه سـازمان های 
را  کشـور  از  خـارج  و  داخـل  در  بـزرگ 
سـرفصل های  ارائـه  اسـت.  داشـته 
متناسـب صنعـت و نیـاز سـازمان ها و 
برنامه ریـزی  و  تقویـم  طبـق  برگـزاری 
دوره هـای  مزایـای  جملـه  از  سـازمان، 
کاروکسـب  درون سـازمانی  آموزشـی 

اسـت.

دوره مدیریت فرایندهای کسب وکار

دوره مدیریت پروژه چابک

BABOK دوره تحلیل کسب و کارPower BI دوره هوش تجاری با

دوره فرایندکاوی

SAFe دوره چارچوب چابک

دوره زبان DAX در Power BIکارگاه عملی تحلیل کسب و کار

KPI و OKR کارگاه عملی

APQC دوره چارچوب فرایندهای

Jira دوره جیرا

ITIL دوره
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TOGAF دوره معماری سازمانی

معماری سازمانی؛
رویکـــردی   )Enterprise Architecture(
ــزی  ــی، برنامه ریـ ــل، طراحـ ــه تحلیـ ــع بـ جامـ
ــب وکار  ــف کسـ ــر مختلـ ــازی عناصـ و پیاده سـ
اجـــرای  جهـــت  در  اطالعـــات  فنـــاوری  و 
ــازمانی  ــداف سـ ــه اهـ ــل بـ ــتراتژی ها و نیـ اسـ
ســـازمان  یـــک  رویکـــرد،  ایـــن  در  اســـت. 
نظیـــر  عملیاتـــی  مختلـــف  الیه هـــای  در 
و  فرآیندهـــا  اســـتراتژی ها،  و  اهـــداف 
وظایـــف، سیســـتم ها و منابـــع اطالعاتـــی 
و زیرســـاخت ها و ســـخت افزارها بـــه طـــور 
هماهنـــگ مدلســـازی، تحلیـــل و طراحـــی 

. د می شـــو
از معمـــاری ســـازمانی از جملـــه در اجـــرای 
اســـتفاده  ســـازمان ها  در  زیـــر  طرح هـــای 

: د می شـــو

برنامه ریزی فناوری اطالعات

سیســـتم های  یکپارچه ســـازی اطالعات، 

ــرویس ها ــی و سـ اطالعاتـ

بازطراحی و بهبود فرآیندها و ساختار

مدیریت تغییر )تحوالت سازمانی(

همراستاسازی فناوری اطالعات 

وکسب وکار

مدیریت سبد پروژه ها

و …

مدیران و سرپرستان برای تحلیل بهتر 

وضعیت کسب و کار

اعضای واحد سیستم ها و روش ها، مدیریت 

استراتژیک، مدیریت راهبردی، تحقیق و 

توسعه، مارکتینگ و … در سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت صنعتی، 

مدیریت سیستم های اطالعاتی، مهندسی 

صنایع، مهندسی فناوری اطالعات و …

کلیه عالقه مندان به مباحث تحلیل کسب و 

کار

مخاطبان دوره:
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 TOGAF سرفصل های دوره 1۶ ساعته معماری سازمانی

درآمدی بر معماری سازمانی	 

ضرورت توجه به معماری سازمانی	 

کاربردهای معماری سازمانی	 

آشنایی با مدل های معماری سازمانی	 

نحوه انتخاب مدل ها در معماری سازمانی	 

 	ISO/IEC/IEEE متامدل توصیفات معماری مطابق با

 	ADMو متدولوژی  TOGAF آشنایی با چارچوب

کلیات متدولوژی های توسعه معماری سازمانی	 

 مدیریت و راهبری معماری	 

راهبری معماری سازمانی و ارتباط با سایر فرآیندهای کسب  و کار	 

 	CBP  برنامه ریزی برمبنای قابلیت ها

مدلسازی قابلیت های کسب و کار	 
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BABOK  دوره کاربردی تحلیل کسب و کار

تحلیـــل کســـب و کار جـــزو حوزه هـــای رو بـــه 
ـــت.  ـــورمان اس ـــا و کش ـــذاب در دنی ـــد و ج رش
ســـازمان ها  بـــه  کار  و  کســـب  تحلیلگـــران 
را  فرصت هـــا  و  مســـائل  می کننـــد  کمـــک 
ـــای  ـــا راهکاره ـــرای آن ه ـــرده و ب ـــایی ک شناس
  BABOK ارزشـــمند ارائـــه دهنـــد. راهنمـــای
ـــف  ـــی، وظای ـــای دانش ـــیر حوزه ه ـــن مس در ای
ــان  ــر را بیـ ــن امـ ــرای ایـ ــای الزم بـ و تکنیک هـ

. می کنـــد
چارچـــوب پیکـــره دانـــش تحلیـــل کســـب و 
ـــناخته  ـــی و ش ـــی جهان کار)BABOK( چارچوب
اســـت.  کســـب وکار  تحلیـــل  در  شـــده 
راهنمـــای BABOK  منعکـــس کننـــده ایـــن 
واقعیـــت اســـت کـــه تحلیـــل کســـب و کار 
پیوســـته در حـــال تکامـــل و نزدیـــک شـــدن 
بـــه کاربـــری عملـــی در بســـیاری از جنبه هـــا 

ــت. ــوزه هاسـ و حـ
ـــما  ـــب و کارBABOK  ش ـــل کس ـــا دوره تحلی ب
آزمون هـــای  در  شـــرکت  جهـــت  آمادگـــی 
خواهیـــد  نیـــز    ECBA/CCBA/CBAP
داشـــت. از لحـــاظ کاربـــرد نیـــز ایـــن دوره 
بـــه شـــما کمـــک می کنـــد در ســـازمانتان یـــا 
واحدتـــان وضعیـــت فعلـــی و مطلـــوب را 
تحلیـــل و ترســـیم و گام هـــای عملـــی بـــرای 

ــد. ــرا کنیـ ــه آن را اجـ ــیدن بـ رسـ

مدیران و سرپرستان برای تحلیل بهتر 

وضعیت کسب و کار

اعضای واحد سیستم ها و روش ها، مدیریت 

استراتژیک، مدیریت راهبردی، تحقیق و 

توسعه، مارکتینگ و … در سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب وکار )MBA(، مدیریت صنعتی، 

مدیریت سیستم های اطالعاتی، مهندسی 

صنایع، مهندسی فناوری اطالعات و …

کلیه عالقه مندان به مباحث تحلیل 

کسب وکار

مخاطبان دوره:
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BABOK سرفصل های دوره 32 ساعته تحلیل کسب و کار

آشنایی با تحلیل کسب و کار	 

 	BABOK آشنایی با 

مدل مفاهیم کلیدی تحلیل کسب و کار	 

تحلیل استراتژی	 

برنامه ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار	 

احصا و استخراج الزامات و نیازمندی ها	 

مدیریت چرخه حیات نیازمندی ها	 

تحلیل نیازمندی ها و تعریف طراحی	 

ارزیابی راهکار	 

زوایای دید و شایستگی ها	 

مدارک تحلیل کسب و کار	 

جمع بندی و پرسش و پاسخ	 
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دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار

روش  کســـب وکار  فرایندهـــای  مدیریـــت 
ـــدا  ـــب و کار از ابت ـــک کس ـــای ی ـــود فراینده بهب
ـــب  ـــز کس ـــا آنالی ـــت. BPM ب ـــای آن اس ـــا انته ت
و کار، چگونگـــی کار کـــردن آن  را مدل ســـازی 
می کنـــد،  اجـــرا  را  بهبـــود  فعالیت هـــای  و 
بهبودیافتـــه  فرایندهـــای  بـــر  همچنیـــن 
نظـــارت می کنـــد و بـــه طـــور مرتـــب آن را 

می ســـازد. بهینـــه 
مدیریـــت  خروجی هـــای  از  اســـتفاده  بـــا 
ــش  ــد کاهـ ــددی ماننـ ــای متعـ ــد، مزایـ فراینـ
هزینه هـــا، حـــذف دوباره کاری هـــا، بهبـــود 
کیفیـــت خدمـــات و افزایـــش ســـرعت کـــه 
نهایتـــا همگـــی منجـــر بـــه افزایـــش رضایـــت 
مشـــتریان و افزایـــش ســـودآوری می شـــوند، 

بـــه دســـت می آیـــد.
در ایـــن دوره بـــا دیـــد سیســـتمی بـــه ســـراغ 
ــا در ایـــن دوره  ــگاه مـ ــم. نـ ــا می رویـ فرایندهـ
هـــم مدیریتـــی اســـت، هـــم مهندســـی و هـــم 
کامپیوتـــری. از تعریـــف و طراحـــی عملـــی 
ــروش،  ــی و فـ ــای بازاریابـ ــد در حوزه هـ فراینـ
فـــروش،  از  پـــس  خدمـــات  و  پشـــتیبانی 
منابـــع انســـانی، لجســـتیک، مالـــی، تولیـــد، 
عملیـــات و … براســـاس BPMN 2.0 شـــروع 
ـــه  ـــای مقابل ـــه راهکاره ـــیم ب ـــا برس ـــم ت می کنی
بـــا چالـــش همیشـــگی تحـــول ســـازمانی و 

ــرای آن. اجـ

مدیران و سرپرستان برای مدیریت موثر 

فرایندها و افزایش بهره وری

اعضای واحد سیستم ها و روش ها در 

سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطاعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری 

اطاعات و …

کلیه عاقه مندان به مباحث سیستم ها و 

فرایندها

مخاطبان دوره:
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سرفصل های دوره 32 ساعته مدیریت فرایند های کسب و کار

معرفی و ضرورت مدیریت فرایندها	 

شناسایی فرایندها	 

مدل سازی فرایند با BPMN –  قسمت اول، دوم و سوم	 

 	Visual Paradigm تهیه شناسنامه فرآیند با

اتوماسیون و هوشمندی فرایندها	 

 	)BPMS(  معرفی سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار

بررسی یک فرآیند اجرایی	 

تحلیل فرایند	 

استفاده از مدل های مرجع	 

آشنایی با APQC و استفاده از آن	 

جاری سازی فرایندها در سازمان	 

جمع بندی آموزش ها و پرسش و پاسخ	 

9



دوره فرایندکاوی

فراینـــدکاوی علمـــی نویـــن و مجموعـــه ای از 
تکنیک هاســـت کـــه هـــر تحلیلگـــر فراینـــدی 
بـــرای رقابـــت در بـــازار امـــروز بایـــد بدانـــد و 

مســـلط باشـــد.
برتریـــن ســـازمان های دنیـــا نظیـــر زیمنـــس، 
از  ودافـــون  و  لوفت هانـــزا  اوبـــر،  بـــی ام و، 
فراینـــدکاوی بـــرای شـــناخت بهتـــر فرایندهـــای 
می کننـــد.  اســـتفاده  آن  بهبـــود  و  خـــود 
ـــور  ـــه ظه ـــم داده ب ـــد و عل ـــم فراین ـــق عل تلفی

ــت. ــده اسـ ــر شـ ــدکاوی منجـ فراینـ
می تـــوان  فرآینـــدکاوی  کمـــک  بـــا 
اندازه گیـــری  را  فرآینـــدی  شـــاخص های 
شـــاخص های  می تـــوان  حتـــی  و  نمـــود 
فرآینـــد  عملکـــرد  ارزیابـــی  بـــرای  جدیـــد 
طراحـــی و بـــا کمـــک ابزارهـــای موجـــود در 
ایـــن حـــوزه، می تـــوان بـــرای بررســـی آن از 

نمـــود. اســـتفاده  داشـــبورد 
در دوره فراینـــدکاوی)Process Mining( بـــا 
برتریـــن نرم افزارهـــای فراینـــدکاوی در دنیـــا 
بـــه صـــورت کاربـــردی آشـــنا شـــده و از آن هـــا 

ــد. ــتفاده می کنیـ اسـ

مدیران و سرپرستان برای مدیریت موثر 

فرایندها و افزایش بهره وری

اعضای واحد سیستم ها و روش ها در 

سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطالعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات 

و …

کلیه عالقه مندان به مباحث سیستم ها و 

فرایندها

مخاطبان دوره:

10

ــا  ــنایی ب ــن دوره، آش ــاز ای ــه:  پیش نی توج
ــد. ــد می باش ــت فراین ــم مدیری مفاهی



سرفصلهای دوره 24 ساعته فرایندکاوی

تحلیل و مدل سازی فرآیند	 

داده کاوی در فرایند	 

جمع آوری داده	 

کشف فرایند	 

روش های کشف فرایند پیشرفته	 

بررسی تطبیقی	 

کاوش دیدگاه های بیشتر	 

حمایت عملیاتی	 

ابزارهای پشتیبانی	 

تحلیل فرایندهای الزانیا	 

تحلیل فرایندهای اسپاگتی	 

نقشه نگاری و جهت یابی	 

 	Prom آموزش نرم افزار

 	Discovery آموزش نرم افزار

 	Celonis آموزش نرم افزار
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APQC دوره چارچوب فرایندهای

مـــا در ســـازمان بـــا فرایندهـــای مختلفـــی 

خدمت رســـانی  فرایندهـــای  از  مواجهیـــم. 

بـــه مشـــتری، مارکتینـــگ، تولیـــد و … گرفتـــه 

ـــا  ـــانی. ام ـــع انس ـــی و مناب ـــای مال ـــا فراینده ت

بـــرای افزایـــش بهـــره وری بایـــد بدانیـــم کـــه 

ایـــن فرایندهـــا چقـــدر بهینـــه هســـتند. یکـــی از 

راه هـــای مهـــم بـــرای بهینه ســـازی فرایندهـــا، 

اســـتفاده از مدل هـــای مرجـــع می باشـــد.

مرجـــع  مـــدل  پرکاربردتریـــن   APQC PCF

ـــن  ـــت ای ـــد. اهمی ـــان می باش ـــدی در جه فراین

مـــدل فراینـــدی، در ایـــن اســـت کـــه زبـــان 

ــد  ــاد می کنـ ــازمان ها ایجـ ــن سـ ــترکی بیـ مشـ

ــی  ــه خوبـ ــای کاری را بـ ــد فرایندهـ ــا بتواننـ تـ

تعریـــف کـــرده و از دوبـــاره کاری جلوگیـــری 

اســـتفاده   APQC از  ســـازمان ها  کننـــد. 

ــع  ــدل مرجـ ــک مـ ــا یـ ــود را بـ ــا خـ ــد تـ می کننـ

را  بهـــره وری  دهنـــد،  تطبیـــق  اســـتاندارد 

افزایـــش دهنـــد و بتواننـــد مدیریـــت عملکـــرد 

ــند. ــته باشـ ــبی داشـ مناسـ

می کنـــد  کمـــک  شـــما  بـــه  دوره  ایـــن 

ســـازمانتان یـــا واحدتـــان را از بهینه ســـازی 

فرایندهـــا طبـــق APQC بهره منـــد کنیـــد، و 

ـــی  ـــن دوره مهارت ـــتید در ای ـــجو هس ـــر دانش اگ

ــا آن  ــد بـ ــه بتوانیـ ــد کـ ــت می آوریـ ــه دسـ را بـ

بـــه ســـازمان ها کمـــک بزرگـــی کنیـــد.

مدیران و سرپرستان برای مدیریت عملکرد، 

افزایش بهره وری و مدیریت موثر فرایندها

اعضای واحد سیستم ها و روش ها در 

سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطالعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات 

و..

کلیه عالقه مندان به مباحث سیستم ها و 

فرایندها

مخاطبان دوره:
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APQC سرفصل های دوره 15 ساعته چارچوب فرایندهای

 آشنایی با مفاهیم کلی در استفاده از چارچوب های فرایندی و مدل های مرجع	 

 	)Process Classification Framework( چیست؟  PCF منظور از 

 چارچوب فرایندهای APQC  چیست؟ کاربرد آن در سازمان چیست؟	 

با 	  تطبیق  مزایای  دهیم؟  تطبیق    APQC با  را  خود  سازمانی  فرایندهای   چگونه 

APQC  چیست؟

 	APQC بررسی مفصل و با جزئیات ۷ اصل مدیریت فرایند براساس 

 	APQC بررسی مفصل و با جزئیات سنجش بلوغ فرایند براساس 

 چگونه از اهداف و استراتژی های سازمانی به فرایندها طبق APQC  برسیم؟	 

 	APQC طراحی عملیاتی و کاربردی دیاگرام های فرایندی براساس 

 	APQC ارائه حداقل ۵ مثال کاربردی و طراحی عملی فرایندی براساس 

 ارائه قالب ها و فرمت های موردنیاز برای طراحی فرایندها و مستندات براساس 	 

Word در فرمت  APQC

امتیازی 	  کارت  استراتژی،  با    APQC طبق  فرایندها  مدیریت  بین  رابطه 

متوازن )BSC(  فرایندها و هوش تجاری

شاخص های 	  رایج ترین  و  مهم ترین  به کارگیری  و   معرفی 

در    APQC مرجع  مدل  طبق   )KPI( عملکرد  کلیدی 

منابع  فروش،  )مارکتینگ،  مختلف  حوزه های 

انسانی، تولید، عملیات، پروژه، مالی و…(

 پرسش و پاسخ و جمع بندی	 



ITIL دوره

 Information Technology مخفـــف  ITIL
مجموعـــه ای    Infrastructure Library
خدمـــات  مدیریـــت  بـــرای  روش هـــا  از 
فنـــاوری اطالعـــات اســـت کـــه بـــه دنبـــال 
و  کســـب  نیازمندی هـــای  هم راستا ســـازی 

می باشـــد. اطالعـــات  فنـــاوری  و  کار 
جدیدتریـــن ویرایـــش چارچـــوب ITIL  بـــا 
نـــام ITIL 4  عرضـــه شـــده اســـت کـــه از نظـــر 
ســـاختار بـــه طـــور کلـــی بـــا ویرایش هـــای 
ــر  ــا دیگـ ــگام بـ ــوده و همـ ــاوت بـ ــی متفـ قبلـ
چارچوب هـــای امـــروزی بـــه روز شـــده اســـت. 
یادگیـــری  بـــرای  آموزش هـــا  ایـــن  از  شـــما 
  ITIL فرایندهـــای  )اجـــرا(  پیاده ســـازی  و 
آموزش هـــای  کنیـــد.  اســـتفاده  می توانیـــد 
ــش  ــث را پوشـ ــن مباحـ ــه ایـ ــن دوره، کلیـ ایـ

خواهـــد داد.
بـــه  منحصـــر  فقـــط    ITIL چارچـــوب 
امـــروزه  نیســـت،  محـــور   IT ســـازمان های 
ــی  ــازمان های بین المللـ ــن سـ ۷۷٪ از برتریـ
ــاب از  ــات، اجتنـ ــر عملیـ ــت بهتـ ــرای مدیریـ بـ
دوباره کاری هـــا، کاهـــش هزینه هـــا، کاهـــش 
ـــت  ـــره وری و رضای ـــش به ـــا افزای ـــان و نهایت زم

می کننـــد. اســـتفاده    ITIL از  مشـــتریان، 
در ایـــن دوره مفاهیـــم، مفاهیـــم و فرایندهـــای 
ITIL براســـاس ســـرفصل های بین المللـــی 
ـــوزش  ـــد AXELOS آم ـــع موردتائی ـــق مناب و طب

داده می شـــود. 

مدیران و سرپرستان برای مدیریت موثر 

فرایندها و افزایش بهره وری

اعضای واحد سیستم ها و روش ها در 

سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطالعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات 

و …

کلیه عالقه مندان به مباحث سیستم ها و 

فراینده

مخاطبان دوره:
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ITIL برخی از سرفصل های دوره 24 ساعته

آشنایی با مفاهیم مدیریت خدمات	 

آشنایی با ITIL  و ساختار آن	 

ارزش و مفاهیم مرتبط با آن	 

معرفی ابعاد مدیریت خدمات	 

سیستم جریان ارزش	 

روش ها و فرایندهای عمومی	 

روش ها و فرایندهای سرویس	 

 	ITIL4 روش ها و فرایندهای فنی

 	ITIL ابزارهای پیاده سازی

 	ITIL مدارک بین المللی

جمع بندی و پرسش و پاسخ	 
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Agile دوره مدیریت پروژه چابک

مدیریـــت چابـــک، رویکـــردی اســـت نویـــن و 

ــات  ــات، خدمـ ــرای عملیـ ــت اجـ ــه روز؛ جهـ بـ

هزینـــه.  و  زمـــان  کمتریـــن  در  پروژه هـــا  و 

مدیـــران ســـازمان های حرفـــه ای، بـــه نقـــش 

و توانمنـــدی ایـــن حـــوزه جدیـــد مدیریـــت 

پـــی برده انـــد و آن را فرصتـــی بکـــر جهـــت 

و  پیـــدا  نیازمندی هـــای  بـــه  پاســـخگوئی 

پنهـــان مشـــتری، تغییـــرات و ریســـک های 

داننـــد. مـــی  ناشـــناخته  و  شناخته شـــده 

در ایـــن دوره، ضمـــن تبییـــن کامـــل اصـــول 

 Agile( بـــه روش چابـــک پـــروژه  مدیریـــت 

و  فرایندهـــا    ،)Projec Management

متدولـــوژی  ایـــن  کلیـــدی  تکنیک هـــای 

آمـــوزش داده مـــی شـــود.

شما پس از این دوره توانمندی های الزم برای 

دفتر  مدیر/کارشناس  مانند  جایگاه هایی 

مدیریت پروژه )PMO(  مدیر/کارشناس واحد 

کــارشنــاس/ پـــروژه،  کنترل  و  ریزی  برنامه 

اسکرام   ،)Agile Coach( چــابــــک  مــربی 

محصول  صاحب  )Scrum Master(و  مستر 

)Product Owner(  را به دست می آورید.

مدیران عامل و مدیران استارتاپ ها

مدیران و کارشناسان واحدPMO  و برنامه ریزی و 

کنترل پروژه

مدیران، سرپرستان و کارشناسان سیستم ها و 

روش ها

مدیران، سرپرستان و کارشناسان سیستم ها و 

روش ها

 IT       مدیران و مهندسان واحد

مدیران، کارشناسان، تحلیلگران و توسعه 

دهندگان نرم افزار

معماران نرم  افزار، توسعه دهندگان نرم افزار، 

تحلیل گران سیستم

مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی 

)تعمیرات و نگهداری و …(

مخاطبان دوره:
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Agile سرفصل های دوره 24 ساعته مدیریت فرایند چابک

و 	  چابک  روش  به  پروژه  مدیریت  تفاوت های  و  شباهت ها  بررسی 

سنتی

بررسی مدل Cynefin و تشریح حوزه پیچیده	 

اجایل چیست؟	 

مانیفست توسعه نرم افزار چابک	 

 	XP-( چابک  متدولوژی  در  مختلف  چارچوب های  با  آشنایی 

)Kanban-Scrumban-Lean-Crystal-DFDM-FDD

معرفی چارچوب اسکرام	 

بررسی پایه ها و ارزش های اسکرام	 

بررسی نقش های اسکرام و تبیین مسئولیت های هر نقش	 

بررسی تمامی رویدادهای اسکرام	 

معرفی مصنوعات اسکرام	 

محصول، 	  سبد  )برنامه ریزی  چابک  چندسطحی  برنامه ریزی 

برنامه ریزی محصول، برنامه ریزی انتشار، برنامه ریزی اسپرینت، 

برنامه ریزی روزانه(

ایجاد بک الگ محصول با کیفیت و کاربردی	 

تخمین و برآورد با استفاده از تکنیک های مختلف	 

بررسی نمونه کاربردی طی دوره	 
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SAFe دوره چارچوب چابک

ـــدا  ـــد و در ابت ـــی ش ـــال ۲۰۱۱ معرف SAFe  در س
بـــه آن “تصویـــر بـــزرگ ســـازمان چابـــک” 

گفتـــه می شـــد.
از  بهره بـــردن  نحـــوه  چارچـــوب  ایـــن 
ــکرام و  ــاب، اسـ ــان، نـ ــد کانبـ ــی ماننـ متدهایـ
XP  در تیم هـــا، برنامه هـــا و پورتلفولیو هـــا 

را توضیـــح مـــی  دهـــد.
ســـه   SAFe کلـــی  معمـــاری  نمـــودار  در 
مشـــاهده  ردیـــف  ســـه  در  اصلـــی  ســـطح 
 )Essentials( الزامـــات  ســـطح  می شـــود، 
ــت  ــاری اسـ ــن معمـ ــطح از ایـ ــن سـ ــه پاییـ کـ
ــزی  ــی و برنامه ریـ ــوزه عملیاتـ ــه حـ ــتر بـ بیشـ
ـــن  ـــدی در ای ـــطح بع ـــردازد. س ـــی می پ عملیات
چهارچـــوب ســـطح راه حـــل کالن اســـت، در 
 Solution ـــام ـــا ن ـــی ب ـــم مفهوم ـــطح ه ـــن س ای
Backlog وجـــود دارد کـــه مطابـــق بـــا آن یـــک 
ــامل  ــل شـ ــار راه حـ ــا قطـ Solution train یـ
تامین کننـــده و ســـایر عوامـــل مـــورد نیـــاز 
ــد.  ــود دارنـ ــت وجـ ــازی قابلیـ ــرای پیاده سـ بـ
ـــطح  ـــوب SAFe س ـــطح در چهارچ ـــن س باالتری
پورتفولیـــو اســـت. در ایـــن ســـبد مطابـــق 
عوامـــل  ســـایر  و  ســـازمان  ماموریـــت  بـــا 
کالن،  تصمیم گیری هـــای  در  تاثیرگـــذار 

اســـتراتژی کلـــی تعییـــن می شـــود.

مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان

مدیران و کارشناسان واحد PMO و برنامه 

ریزی و کنترل پروژه

مدیران پروژه

مدیران، سرپرستان و کارشناسان مدیریت 

چابک

IT مدیران و مهندسان واحد

مدیران، کارشناسان، تحلیلگران و توسعه 

دهندگان نرم افزار

معماران نرم  افزار، توسعه دهندگان نرم افزار، 

تحلیل گران سیستم

معماران نرم  افزار و توسعه دهندگان 

اپلیکیشن ها

مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی

مخاطبان دوره:
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توجــه: پیش نیــاز شــرکت در ایــن دوره، 
چابک می باشــد. مدیریــت  دوره  گذرانــدن 



SAFe سرفصل های دوره چارچوب چابک

 	SAFe معرفی

طرز فکر )مایندست( چابک	 

 	SAFe مفاهیم، نقش ها و تیم ها در

جریانهای ارزش	 

توصیف چشم انداز	 

ایجاد ویژگی های مفید	 

مدیریت برنامه ها و بک الگ	 

جلسات	 

مدیریت ریسک	 

 	)User Story( داستان های کاربر

 	Release on Demand  و DevOps

19



Jira دوره جیرا

ــیان  ــرکت اطلسـ ــاى شـ ــى از ابزارهـ ــرا یکـ جیـ

اســـترالیا  در   ٢٠٠٢ ســـال  از  کـــه  مىباشـــد 

شـــروع بـــه کار کـــرده اســـت. ایـــن نـــرم افـــزار 

امـــروزه بیـــش از ۶٠٠٠٠ مشـــترى جهانـــى 

شـــاخه  ســـه  در  آن  ویژگی هـــاى  کـــه  دارد 

مدیریـــت کار، مدیریـــت پـــروژه و مدیریـــت 

مى باشـــد. فرآینـــد 

بی شــمار  افزونه هــاى  بــه  اتــکا  بــا  جیــرا 

خــود )کــه بیــش از ٣٠٠٠ افزونــه مــى باشــد( 

ابزارهــاى  اصلى تریــن  از  یکــى  توانســته 

بــه  و  ســازمان  در  فرآیندهــا  پیاده ســازى 

ــى  ــى گزارش ــد؛ و ط ــخص ITIL  باش ــور مش ط

ارائــه   ٢٠١٨ ســال  در    Version Oneکــه

پیاده ســازى  در  ابــزار  برتریــن  کرده اســت 

مدیریــت پــروژه بــر اســاس رویکــرد چابــک 

مى باشــد.  )Agile(

ـــرا و  ـــط جی ـــه محی ـــن ک ـــر ای ـــب دیگ ـــه جال نکت

مفاهیـــم مـــورد اســـتفاده آن بســـیار نزدیـــک 

تـــا  مى باشـــد  اجتماعـــى  شـــبکه هاى  بـــه 

افـــراد عالقه منـــد بـــه کار بـــا آن شـــوند و از 

طرفـــى توســـط بروزتریـــن اپلیکیشـــن هاى 

ــت  ــه لیسـ ــی بـ ــد دسترسـ ــل مى تواننـ موبایـ

کارهـــاى خـــود داشـــته باشـــند.

تمام مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان 

سیستم های سازمانی و واحد های 

تصمیم ساز سازمان ها؛ مانند واحد های 

برنامه ریزی، فناوری اطالعات، واحد MIS و 

BI و …

مخاطبان دوره:
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Jira برخی از سرفصل های دوره 24 ساعته جیرا

مدیریت پروژه	 

مدیریت مسئله ها	 

مدیریت فیلدها	 

مدیریت فرم ها	 

گردش کاری و فرایند های کسب و کار	 

پست الکترونیکی و اطاع رسانی	 

ایمن سازی جیرا	 

جستجو، گزارش گیری و تحلیل گزارشات	 

رابط کاربری جستجو و گزینه های موجود در جیرا	 

مدیریت عمومی جیرا	 

پشتیبان گیری و بازگردانی اطاعات در جیرا	 

قابلیت های پیشرفته جیرا	 

 	JIRA معرفی پاگین های کاربردی
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دوره مدیریت محصول

مالـــکان  و  مدیـــران  بـــه  دوره  ایـــن 

چگونگـــی  تـــا  می کنـــد  کمـــک  محصـــول 

یـــک  اســـتراتژی  و  چشـــم انداز  ایجـــاد 

نقشـــه  و  بیاموزنـــد  را  موفـــق  محصـــول 

کننـــد.  ترســـیم  را  آن  شـــدن  عملیاتـــی  راه 

همچنیـــن مخاطبیـــن بـــا مهارتهـــای یـــک 

مالـــک محصـــول اســـکرامی آشـــنا شـــده و 

ـــت  ـــتوری، مدیری ـــوزر اس ـــتن ی ـــای نوش تکنیکه

بـــک الگ  فیچرهـــای  اولویت بنـــدی  و 

انتشـــار  بـــرای  برنامه ریـــزی  و  محصـــول 

محصـــول را می آموزنـــد. رهبـــری مدیریـــت 

ـــراد  ـــا اف ـــت ب ـــل درس ـــوه تعام ـــول و نح محص

تیـــم محصـــول، نحـــوه درســـت مذاکـــره و بـــا 

ـــح  ـــورد صحی ـــول و روش برخ ـــان محص ذینفع

ــن  ــتاوردهای ایـ ــر دسـ ــات از دیگـ ــا تعارضـ بـ

اســـت. دوره 

کارآفرینان شرکتی و فردی

بنیانگذاران استارتاپ ها

مدیران و مالکان محصول

دانشجویان و دانش آموخگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار  )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطالعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات 

و...

کلیه عالقه مندان به مباحث مدیریت 

محصول چابک

مخاطبان دوره:
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سرفصل های دوره 24 ساعته مدیریت محصول

مدیر محصول یا مدیر پروژه؟	 

از ایده تا چشم انداز محصول	 

استراتژی محصول و نوآوری در آن	 

تابلوی چشم انداز	 

شاخص های موفقیت عملکرد محصول	 

روش های بخش بندی بازار	 

بوم مدل کسب و کار	 

مدل کانو برای متمایزسازی محصول	 

آزمون ایده های محصول: مطلوبیت، امکان پذیری، تداوم پذیری	 

چرخش در استراتژی محصول	 

نقشه راه محصول و انواع آن	 

از نقشه راه تا بک الگ محصول	 

مروری بر چارچوب اسکرام، جلسات و نقش های آن	 

بک الگ محصول و یوزر استوری	 

 	DoD شرایط پذیرش و

تخمین یوزراستوری ها	 

روش های اولویت بندی بک الگ	 

برنامه ریزی انتشار	 
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دوره طراحی محصول و طراحی تجربه 
)UI/UX( کاربری

در دنیـــای امـــروزی، نـــوآوری در محصـــول 

ــد و  ــاق بیافتـ ــی اتفـ ــر جایـ ــت هـ ــن اسـ ممکـ

باعـــث تغییـــر در زندگـــی مـــردم شـــود. در 

 User اینجاســـت کـــه تجربـــه کاربـــری یـــا

محصـــوالت  تمایـــز  وجـــه    Experience

بـــود و متمایـــز کننـــده  مختلـــف خواهـــد 

محصـــوالت عالـــی از محصـــوالت خـــوب اســـت. 

اصـــول تفکـــر طراحـــی نشـــان می دهـــد کـــه 

ـــد  ـــاق می افت ـــی اتف ـــول زمان ـــوآوری در محص ن

کـــه تیم هـــا بطـــور خالقانـــه در کنـــار هـــم 

را  مشـــتریان  چالش هـــای  تـــا  بکوشـــند 

برطـــرف ســـازند. در ایـــن دوره می آموزیـــد 

چـــه  و  کیســـت  محصـــول  طـــراح  کـــه 

ـــه  ـــتری چگون ـــا مش ـــی ب ـــی دارد؛ همدل وظایف

را  او  پرســـونای  می تـــوان  چگونـــه  و  اســـت 

ـــری و  ـــودمندی، کاربردپذی ـــرد؛ س ـــتخراج ک اس

دســـترس پذیری محصـــول چگونـــه حاصـــل 

فرهنـــگ  و  روانشناســـی  نقـــش  می شـــود؛ 

در طراحـــی محصـــول چیســـت؛ و چگونـــه 

می تـــوان مســـیر رضایت منـــدی مشـــتری را 

ــرد. ــیم کـ ترسـ

مدیران و مالکان محصول

طراحان محصول

مدیران و مالکان محصول

طراحان تجربه کاربری

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطالعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات 

و …

کلیه عالقه مندان به مباحث طراحی محصول 

)UI/UX( و طراحی تجربه کاربری

مخاطبان دوره:
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سرفصل های دوره 24 ساعته 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	 

مهارت های نرم یک طراح محصول	 

گیمیفیکیشن	 
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DevOps دوره دواپس

دواپـــس مجموعـــه ای از روشـــها، فرایندهـــا و 

ابزارهـــا اســـت کـــه بـــا تمرکـــز بـــر ارتباطـــات، 

تیم هـــای  بیـــن  یکپارچگـــی  و  همـــکاری 

فنـــاوری  عملیـــات  و  نرم افـــزار  توســـعه 

ـــور  ـــده را به ط ـــد ش ـــای تولی ـــات، ارزش ه اطالع

نهایـــی  مشـــتریان  بـــه  مـــداوم  و  ســـریع 

 ،DevOps می رســـاند. دوره اصـــول و مبانـــی

ترکیبـــی از مفاهیـــم چابـــک در کنـــار مفاهیـــم 

ـــول  ـــری اص ـــت و یادگی ـــات اس ـــت خدم مدیری

قابلیـــت  ارتقـــای  بـــه   ،DevOps قواعـــد  و 

فنـــاوری  ســـازمان های  خدمـــات  ارائـــه 

می نمایـــد.  شـــایانی  کمـــک  اطالعـــات 

دوره اصـــول و مبانـــی DevOps، در تـــالش 

اســـت تـــا فرهنـــگ کاری مشـــترک بیـــن تیـــم 

ـــتیبانی  ـــم پش ـــعه )Development( و تی توس

نمایـــد  ایجـــاد   )Operation( عملیـــات  و 

تـــا همـــکاری موثـــر ایـــن دو تیـــم بـــه خلـــق 

ـــه  ـــه ب ـــد و نوآوران ـــات جدی ـــوالت و خدم محص

همـــراه پشـــتیبانی عملیـــات و بهبـــود مســـتمر 

و مســـئوالنه در قبـــال مشـــتری بیانجامـــد.

مدیران و مالکان محصول

مدیران فنی

برنامه نویسان

کارشناسان استقرار محصول

متخصصین دواپس

مخاطبان دوره:

2۶



DevOps برخی از سرفصل های دوره 32 ساعته دواپس

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	 

 	Safe to Fail فرهنگ

مدل سازمانی دواپس: تیم های مستقل و خودسازمانده	 

فرایندهای چابک در دواپس	 

اصول کانبان در دواپس	 

 	Story Mapping استارتاپ ناب و

مفهوم خودکارسازی در عرضه نرم افزار	 

 	BDD و  TDD خودکارسازی تست و مفاهیم

استراتژی های Deployment  خودکار	 

Provisioning خودکار دیتاسنتر	 

Containerization و میکروسرویسها	 

مروری بر دستورات لینوکس	 

معرفی چند ابزار تست خودکار	 
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دوره جامع اکسل

و  قدرتمندتریـــن  اکســـل  افـــزار  نـــرم 

پرکاربردتریـــن نـــرم افـــزار مجموعـــه آفیـــس 

می باشـــد و در زمینـــه دســـته بندی ، آنالیـــز 

ســـاخت  و  اطالعـــات  تحلیـــل  و  تجزیـــه  و 

گزارشـــات پیشـــرفته کاربـــرد فـــراوان دارد.

ــک  ــا کلیـ ــا بـ ــه تنهـ ــود کـ ــان می شـ ــا باورتـ آیـ

محصـــوالت  از  یکـــی  عکـــس  روی  کـــردن 

و عکـــس یکـــی از پرســـنل واحـــد فـــروش 

شـــرکت )دقـــت کنیـــد عکـــس و نـــه نوشـــته!( 

ــن  ــی، روی چندیـ ــوار زمانـ ــردن نـ ــا کـ و جابجـ

نمـــودار مختلـــف بتوانیـــم عملکـــرد ایـــن 

ــازه  ــول را در بـ ــروش آن محصـ ــخص در فـ شـ

زمانـــی مشـــخص شـــده ببینیـــم؟!

در ایـــن دوره ویژگی هـــای نـــرم افـــزار اکســـل 

داده  آمـــوزش  پیشـــرفته  تـــا  مقدماتـــی  از 

می توانیـــد  شـــما  نهایـــت  در  و  می شـــود 

پرکاربردتریـــن  از  یکـــی  از  اســـتفاده  بـــا 

را  خـــود  داده  دنیـــا  روز  نرم افزارهـــای 

مدیریـــت کنیـــد و ســـواالت خـــود و ســـازمانتان 

زمـــان  کمتریـــن  در  اطالعـــات  مـــورد  در  را 

ممکـــن پاســـخ دهیـــد.

تمام مدیران و واحد های تصمیم ساز 

سازمان ها و شرکت ها؛ علی الخصوص 

واحد های برنامه ریزی، بازرگانی، مدیریت 

ارشد سازمان ها، شرکت های فناوری 

  MISاطالعات، واحد پردازش شرکت ها، واحد

وBI شرکت ها.

مخاطبان دوره:
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برخی از سرفصل های دوره 24 ساعته 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	 

 	)Conditional Formatting( فرمت دهی شرطی 

 چارت ها 	 

 Relational Database و ارتباط بین جداول	 

 	Dax مهم ترین توابع

 	Power View

و .....	 

در این دوره، فراتر از تمامی این موارد به شما آموزش داده خواهد 

شد.
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Power BI دوره هوش تجاری با

هـــوش تجـــاری یـــا هوشـــمندی کســـب و کار، 

در یـــک کالم تبدیـــل داده بـــه ثـــروت اســـت. 

امـــروزه بـــدون هـــوش تجـــاری هیـــچ ســـازمانی 

داده محـــور  تصمیم گیـــری  نمی توانـــد 

داشـــته باشـــد؛ و یکـــی از بهتریـــن ابزارهـــا در 

ـــافت  ـــه مایکروس ـــت ک ـــزاری اس ـــوزه، اب ـــن ح ای

بـــا نـــامPower BI  ارائـــه کـــرده اســـت.

ـــول  ـــا اص ـــنایی ب ـــن آش ـــن دوره ضم ـــما در ای ش

ـــاخت  ـــوه س ـــا نح ـــاری، ب ـــوش تج ـــم ه و مفاهی

در مدیریتـــی  داشـــبوردهای  و  گزارش هـــا 

ــا  ــگاه مـ ــد. نـ ــد شـ ــنا خواهیـ Power BI  آشـ

در ایـــن دوره هـــم مدیریتـــی اســـت، هـــم 

تعریـــف  از  کامپیوتـــری.  هـــم  و  مهندســـی 

بازاریابـــی  حوزه هـــای  در  تجـــاری  هـــوش 

از  پـــس  خدمـــات  و  پشـــتیبانی  فـــروش،  و 

فـــروش، منابـــع انســـانی، لجســـتیک، مالـــی، 

تولیـــد، عملیـــات و … شـــروع می کنیـــم تـــا 

ـــرای  ـــیر داده و اج ـــی و تفس ـــه ارزیاب ـــیم ب برس

ـــن  ـــن راه از بهتری ـــود آن. در ای ـــای بهب پروژه ه

و کاربردی تریـــن ابـــزار حـــال حاضـــر دنیـــا 

ــول  ــی آی)Power BI(  محصـ ــاور بـ ــی پـ یعنـ

ــم. ــتفاده می کنیـ ــافت اسـ ــرکت مایکروسـ شـ

مدیران و سرپرستان برای استفاده از 

داشبوردها و گزارش های مدیریتی، مدیریت 

موثر فرایندها و افزایش بهره وری

اعضای واحد سیستم ها و روش ها در 

سازمان ها

اعضای واحد تحلیل داده در سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطالعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات 

و …

کلیه عالقه مندان به مباحث هوش تجاری، 

سیستم ها و فرایندها

مخاطبان دوره:
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Power BI برخی از سرفصل های دوره 32 ساعته هوش تجاری با

تصویرسازی 	  و  تحلیل  تجاری،  هوش  در  کلی  مفاهیم  با  آشنایی 

داده ها

معرفی پایگاه داده و انبار داده و ویژگی های آنها	 

افزار 	  نرم  در  آن  ایجاد  نحوه  و  داده  مدل  طراحی  انواع  معرفی 

Power BI

 	 Power BI Desktop معرفی کلی نرم افزار

ایجاد ویژوال های مختلف	 

 	)Drill Down( ایجاد سلسله مراتب در ویژوال ها

مدیریت ارتباط بین ویژوال ها	 

 	DAX محاسباتی با استفاده از فرمول Measure ایجاد ستون و

معرفی زبان DAX و فرمول های پرکاربرد آن	 

انتشار داشبورد و گزارش ها در سرویس تحت وب مایکروسافت و 	 

اپلیکیشن موبایل

معرفی Power BI Report Server جهت انتشار داده ها در سرور 	 

مخصوص سازمان

انجام پروژه پایانی دوره	 
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OKR & KPI

ــدی،  ــج کلیـ ــداف و نتایـ ــی اهـ ــه معنـ OKR  بـ
ــرای  ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــوب مدیریتـ ــک چارچـ یـ
ــازمان  ــدی سـ ــج کلیـ ــداف و نتایـ ــن اهـ تدویـ
  OKRدر می گیـــرد.  قـــرار  اســـتفاده  مـــورد 
کجـــا  بـــه  می گوینـــد  شـــما  بـــه  اهـــداف 
برویـــد، و نتایـــج کلیـــدی می گوینـــد چگونـــه 
عملکـــرد خـــود را راســـتای رســـیدن بـــه مقصـــد 

کنیـــد. مدیریـــت  و  اندازه گیـــری 
عـــالوه بـــر ایـــن ســـازمان ها بـــرای مدیریـــت 
عملکـــرد خـــود همـــواره نیـــاز دارنـــد، عملکـــرد 
ــی  ــی از ابزارهایـ ــد. یکـ ــدازه بگیرنـ ــود را انـ خـ
ســـازمان  عملکـــرد  اندازه گیـــری  در  کـــه 
یـــا    KPI باشـــد  مفیـــد  و  موثـــر  می توانـــد 

ــت. ــرد اسـ ــدی عملکـ ــاخص کلیـ شـ
از  بعـــد  داریـــم  ســـعی  کارگاه  ایـــن  در  مـــا 
معرفـــی مفهـــوم OKR و KPI و ویژگی هـــای 
هـــر یـــک، بـــه طـــور عملـــی مســـیر صفـــر تـــا 
صـــد تدویـــن آنهـــا را بـــا هـــم طـــی کنیـــم. در 
ایـــن مســـیر نمونـــه OKRهـــا و KPIهـــای 
ـــران را  ـــان و در ای ـــق در جه ـــای موف ـــرکت ه ش
ــدی  ــج کلیـ ــداف، نتایـ ــم، اهـ ــی می کنیـ بررسـ
و شـــاخص های کلیـــدی عملکـــرد تیـــم یـــا 
ســـازمانتان را تدویـــن می کنیـــد و در نهایـــت 
در مـــورد نحـــوه اســـتفاده از شـــاخص های 
ـــاداش  ـــوق و پ ـــام حق ـــرد در نظ ـــدی عملک کلی

صحبـــت خواهیـــم کـــرد.

این کارگاه دوره جامعی برای رهبران، مدیران 

و تحلیلگرانی است که به دنبال:

پیاده سازی OKR برای هدف گذاری در 

سازمان و تیم خود هستند.

یادگیری چگونگی ایجاد، استقرار و بهبود 

شاخص های کلیدی عملکرد برای بهبود 

علملکرد استراتژیک سازمان خود هستند.

مخاطبان دوره:
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KPI  و  OKR برخی از سرفصل های کارگاه عملی 18 ساعته

 	OKR :بخش اول

تاریخچه OKR  و چرایی نیاز سازمان ها به آن	 

 	OKR معرفی چارچوب

 	OKR معرفی انواع مختلف

 	OKR تعریف اهداف در

 	KPI :بخش دوم

 	KPI تعریف

ویژگی های یک KPI  استاندارد	 

 	KPI معرفی شناسنامه

 	KPI مزایا و معایب استفاده از

بخش سوم: جمع بندی 	 
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Power BI در DAX دوره زبان

 Data Analysis همـــان  یـــا   DAXزبـــان
در  داده  تحلیـــل  زبـــان   Expression
نرم افـــزار پـــاور بـــی آی اســـت. دکـــس بـــه 
مـــا کمـــک می کنـــد بـــا تحلیـــل عمیق تـــر 
در  تـــری  حرفـــه ای  گزارش هـــای  داده هـــا 
بـــا  کنیـــم.  ایجـــاد    Power BI افـــزار  نـــرم 
ـــی آی  ـــاور ب ـــزار پ ـــرم اف ـــی ن ـــای عموم آموزش ه
شـــما نـــکات الزم جهـــت ایجـــاد و انتشـــار 
گـــزارش را فـــرا می گیـــرد. امـــا حتمـــا بســـیار 
پیـــش آمـــده بـــا امکانـــات عمومـــی ایـــن 
تحلیل هـــای  انجـــام  بـــه  قـــادر  نرم افـــزار 
ــع  ــن مواقـ ــده اید. در ایـ ــان نشـ ــورد نظرتـ مـ
نیـــاز اســـت بـــر زبـــان نـــرم افـــزار مســـلط 
باشـــید تـــا بتوانیـــد از تمـــام امکانـــات آن 

اســـتفاده کنیـــد.
آی  بـــی  پـــاور  در  دکـــس  زبـــان  دوره  در 
مـــی آموزیـــد چگونـــه می توانیـــد بـــا ایـــن 
ایجـــاد  آمـــاده  را  زبـــان مـــدل داده خـــود 
تمامـــی  از  و  کنیـــد  تحلیـــل  گزارش هـــای 
ـــری  ـــطح باالت ـــزار در س ـــرم اف ـــن ن ـــای ای ابزاره

بهـــره منـــد شـــوید.

مدیران و سرپرستان برای استفاده از 

داشبوردها و گزارش های مدیریتی، مدیریت 

موثر فرایندها و افزایش بهره وری

اعضای واحد سیستم ها و روش ها در 

سازمان ها

اعضای واحد تحلیل داده در سازمان ها

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های: 

مدیریت کسب و کار )MBA(، مدیریت 

صنعتی، مدیریت سیستم های اطالعاتی، 

مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات 

و …

کلیه عالقه مندان به مباحث هوش تجاری، 

سیستم ها و فرایندها

مخاطبان دوره:
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Power BI در DAX برخی از سرفصل های دوره 1۶ ساعته زبان

 	DAX آشنایی با تعریف، کاربردها و مزایای زبان

 	)Power BI( در نرم افزار پاور بی آی DAX کاربرد زبان

و 	    Calculated Measure و    Calculated Column با  آشنایی 

تفاوت های آنها

 	Filter Row و  Filter Context آشنایی با مفهوم

ایجاد جدول، ستون و سنجه محاسباتی	 

 	DAX آموزش بیش از ۱۰۰ فرمول کاربردی زبان

ایجاد Measure های نرخ رشد و مقادیر تجمعی	 

آموزش توابع مختلف برای اعمال شرط و فیلتر	 

در 	  پرکاربرد  جداول  ایجاد  جهت  مختلف  توابع  ایجاد  آموزش 

تحلیل داده

ایجاد گزارش های پویا که متناسب با انتخاب های مختلف عنوان 	 

ویژوال، فیلد ویژوال و نوع ویژوال تغییر می کند

آشنایی با بسیاری از توابع دیگر که شما را در تحلیل داده با پاور 	 

بی آی قدرتمندتر می کند

انجام پروژه پایانی	 
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w w w . k a r o k a s b . o r g

تلفن: ۹۱۰۲۳۵۴۶

info@Karokasb.org :ایمیل

نشانی: خیابان کارگر شمالی، باالتر از بزرگراه جالل آل احمد، 

خیابان پنجم، پالک ۲

واتس اپ: ۰۹۳۳۹۵۵۷۵۹

۰۲۱-


