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 1صفحه: 

 SQL Serverدر  یپروژه هوش تجار کی یساز ادهینحوه پ ناریوبسرفصل 

 

 

 

 SQL Serverدر  یپروژه هوش تجار ک ی یساز ادهینحوه پسرفصل وبینار آموزشی 

توان داده  است که به کمک آن می   هاای از ابزارها و تکنولوژی شامل مجموعه  Business Intelligence تجاری یا   هوش 
 .مدیران با استفاده از آن تصمیمات خود را بهتر و سریعتر بگیرند   خام را به اطالعات مدیریتی تبدیل کرد، تا

 
 

کند و   یداشبورد را مشاهده م  هی ال  یربوط به هوش تجارم  ییاز سازمانها استفاده کننده نها یل یعمومًا در خ 
  یاست که شما را با معمار نیپشت صحنه مربوط به آن ندارد. هدف ما ا  یدر خصوص معمار ید ید چیه

 . میآشنا کن یپروژه هوش تجار  کیپشت صحنه در  

 

 

 SQL Serverدر  یپروژه هوش تجار کی یساز ادهینحوه پ ناریوبنام وبینار: 
 | مسعود طاهری 15اسفند ماه ساعت   26 شنبه دوتاریخ و ساعت برگزاری: 
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 2صفحه: 

 SQL Serverدر  یپروژه هوش تجار کی یساز ادهینحوه پ ناریوبسرفصل 

 وجود دارد: کردیدو رو ایعمومًا در دن یهوش تجار یانجام پروژه ها یبرا

 Self Service BI  یبا استفاده از ابزارها   یهوش تجار یساز ادهیپ .1
 Enterprise BI یا با استفاده از ابزاره  یهوش تجار یساز ادهیپ .2

 

 :دیریگ یم ادیرا  ر یباال آشنا شده و مباحث ز کردیدو رو نیشما با ا یآموزش ناریوب نیا در

 ی مفهوم هوش تجار  یبررس •
 ی هوش تجار یپروژه ها   یساز ادهیپ  یبرا کردها یانواع رو  یبررس •
 Enterprise BIپروژه به روش   یاجرا ری مس  یبررس •
 مربوط به آن  یساز ادهی پ یبا مفهوم انباره داده و مدل ها   ییآشنا •
 SSISبا استفاده از  ETLپروژه  کی  یو بررس  ETLبا مفهوم   ییآشنا •
 (یلی تحل ی )بانک اطالعات  OLAP Databaseبا مفهوم   ییآشنا •
 داشبورد  یطراح  یبا ابزارها   ییآشنا •

 

 ی مدرس این وبینار کیست؟رمسعود طاه
 [و هوش تجاری SQL Server مدرس و مشاور ارشد] مسعود طاهری

 
 و هوش تجاری در نیک آموز  SQL Server هایمدیر فنی پروژه 

 رئیس واحد دیتابیس شرکت پرداخت الکترونیک سداد
 .(PEC co) تحلیل و طراحی شرکت تجارت الکترونیک پارسیانکارشناس ارشد 

 SQL Server در  Performance Tuning جلسه ای آموزش ۲۵مدرس دوره 
 SQL Server ای هوش تجاری درجلسه  ۲۵مدرس دوره 
 SQL Server در  High Availability مدرس دوره

 SQL Server 2016 سخنران همایش معرفی قابلیت های جدید 
 در ایران  ۲۰۱۷سخنران بخش هوش تجاری همایش مورد تایید مایکروسافت در سال 

در شرکت مهندسی رایورز، سازمان کشتیرانی کل کشور و شرکت   SQL Server مشاور
 توسعه رفاه پردیس )بانک رفاه(

ها،  دانهای سازمانی از جمله سازمان بورس، کشتیرانی، شونیز، سازمان زنمدرس دوره 
 …مرکز آمار ایران، رایورز و 

 و مباحث فوق پیشرفته بانک اطالعاتی و هوش تجاری  SQL Server متخصص، مدرس و مشاور
 


