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 Power BI Desktop 2022داشبورد با  یطراح

 بابک پیروزمدرس: 

 یهای دوره در یک نگاه کل لیست ماژول
 

  کنندگان داده  لیو تبد  زیتم  یبرا Power BI کی ماژول  •
  داده رانــگل یتحلداده و  یاز ــسمدل  یبرا Power BI دو ماژول •
 ورد ـداشب انــدآورندگیپد  ی برا Power BI سه ماژول •
 و جذاب  یرد ـ کارب یوردها ــشبو دا وهای سنار  ی ز سااده ی پ چهار ماژول •

 
 

 کنندگان دادهبرای تمیز و تبدیل   : Power BI ماژول یک
(Data Transformation, M query Language)                                                          

 
ده اـس  ک  داده رورماتور داده ارا ش ـش ه  دهندگان داده یا ترانـف های خام از یک یا چند این آموزش برای توـس

ســازی و تیزی  و تحلیل بیرــمر آماده کنند  در این آموزشا شــما با  خواهند برای مدلگیرند و مشمنبع داده را مش
 .را خواهید آموخ  Power BI های تبدیل ااالعات دقیقروش Power Query اسمراده از

ش کنیدا همننین انواا  ات  تمیز  در پایین ما یاد خواهید گر   ک  دادها را از منابع ململو واکـر ح  ـش ترین ـس
د  گرـ   مـانـن د  اد خواهـی ـی را   Fuzzyا SplitاMergeا  Change Data TypeاUnpivotا Pivot کردن ااالعـات 

Matching  و… همننین در این دوره با زبان M Query Language  ــما قادر    کار خواهید کرد پس از این دورها ش
ـــما  Power BI ـیا Excel در Power Query ـها را از اریقخواهـید بود هر گوـن  ترارات داده را انـیام دهـید  شـ

 .سازی و تیزی  و تحلیل آماده کنید و آن را برای مدل های خام خود کار کنید توانید از اریق دادهمش

آمازون سایت  خواندن صفحات  آموزش  این جلسات  های  از شاخصه  با یکی  سفارشی  های  تابع  نوشتن   ،
 .باشد، ایجاد حلقه با تابع می  M زبان
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 بابک پیروزمدرس: 

  (DAX) ران داده ــگتحلیل  ازی داده وـــسبرای مدل: Power BI ماژول دو
 

ـــما نحوه ارا ش بنمرین ـمدل را در  در این ـماوول ـها و انواا داده بـندیـقاـت ـبا رواب،ا ـبا توـج  ـب    Power BI شـ
ما در مورد ازی دادهک  زبان بیان مدل DAX خواهید آموخ   ـش  Power  و Tabular SSAS و Power BI ها درـس

Pivotاده بات ـس ما از محاـس د  ـش نا خواهید ـش بات برای  ل چات ب  عبارات پینیده و م DAX اـس  آـش های  حاـس
 .را  را خواهید گر   BI واقهش در راه  ل

ما قادر ب  ارا ش مدل مناـس  داده خواهید بودا تمام نیازهای رواب، را  Power BI ها دردر پایان این آموزشا ـش
ــ  را اجرا مش ل خودتان  را برای نیازهای تیزی  و تحلی DAX کنیدا عبارات پینیدهدرک خواهید کرد و رواب، درس

 .کنید نویفید و هم  آننا را برای ساخمن بنمرین مدل اییاد مشمش
 

 DAX:   های کاربردی از توابعهای کلیدی این ماژول مثال شاخصه

 DAX) ازی باــسبا تاریخ شمفش )پیاده  Time Intelligence ازی توابعــسپیاده  •
• Aggregation Functions 
• Date and Time Functions 
• Time Intelligence Functions 
• Filter Functions 
• Relationship Functions 
• Statistical Functions 
• Table Functions 
• Text Functions 
• Statistical Functions 
• Parent Child Functions 

 
 ان داشبوردــبرای پدیدآورندگ:  Power BI ماژول سه

 
اسمراده از نمودارهای ململو ا اییاد سح  دسمرسش بر روی داشبورد ا در این ماوول شما نحوه ارا ش داشبورد ا 

 . بارگذاری داشبورد در سح  وب را یاد خواهیم گر   

 :های کلیدی این ماژولشاخصه

• Power BI Report Server 
• Security 

o Security Per Sheet 
o Row Level Security 
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 بابک پیروزمدرس: 

• Charts 
o   اینمودارهای مقایف COMPARISON 
o نمودارهای ترار در اول زمان CHANGE OVER TIME 
o نمودار جز ب  کلPART-TO-WHOLE 
o نمودارهای جریان FLOW 
o نمودارهای رتب  بندی RANKING 
o نمودارهای جررا یایش SPATIAL 
o  نمودارهای توزیع DISTRIBUTION 
o  نمودارهای همبفمگش CORRELATION 
o نمودارهای تکش SINGLE 

 Synoptic Panel برای اسمراده در SVG عکس ب  آموزش کامل تبدیل هر  ایل   •
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 بابک پیروزمدرس: 

  سازی داشبورد و سناریوهای جذابماژول چهار: پیاده 
 
 ازی داشبورد فروش ــسطراحی و پیاده  -1

 
ایم اهداف  روش را محقق نماییم  این  آیا در محورهای ململو توانفم    رساند مزی  داشمن ب  ما این پیام را مش 

ناخاتصا  اشی  سود ناخاتصا هزین  جذب مرمری و میانگین درآمد ب  ازای هر کاربر  های سود  داشبورد شاخص 
ها در بازه گذشم  ب  همراه رشدی ک  داشم  اس ا نمای  داده  دهد همننین مقادیر این شاخص را نمای  مش 

 .باشد مش   های اصلش آنو اییاد ت  از شاخص   Popup شود  از تحاظ گرا یکش هم ارا ش  یلمرها ب  صورت مش 

 هزین  جذب مرمری در سال جاری / مقدار گذشم  / درصد رشد  •
 میانگین درآمد ب  ازای هر کاربر / مقدار گذشم  / درصد رشد  •
 سود خاتص/ مقدار گذشم  / درصد رشد  •
  اشی  سود ناخاتص/ مقدار گذشم  / درصد رشد  •
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 بابک پیروزمدرس: 

 ازی داشبورد تحلیل مشتری ــسراحی و پیاده ط
 

توانید  خود دارید چ  کارهایش مش   اید ک  با این  یم ااالعاتش ک  از مرمریان تا ب   ال ب  این موضوا  کر کرده 
اید؟ چ  تهداد  انیام دهید؟ چقدر از مرمریان از محصوالت شما راضش هفمند؟ آیا مرمریان را دسم  بندی کرده 

 مرمری جدید ب  میموع  شما اضا   شده اس ؟ آیا کمپین  روش مو قی  آمیز بوده اس ؟  

 

 

 کنیمم خریدا میانگین خرید و تازگش خرید مرمریان را بررسش مش در این داشبورد ما محاسب  مرمریان جدیدا  ی
کنیم  از تحاظ گرا یکش اییاد نمودار داینامیک و اییاد  را پیاده سازی مش   NPS همننین شاخص ترویج کنندگان

 باشند شاخص اصلش گرا یکش آن مش  Power Bi و بارگذاری در SVG  ایل نقر  ب  صورت

 جدید محاسب  کاربران  •
 محاسب  میموا خرید کاربران جدید •
 NPS پیاده سازی شاخص •
 محاسب  میانگین خرید و تازگش خرید مرمری  •
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 بابک پیروزمدرس: 

 
 .در این مثال از یک دیتاست فارسی فروش با تاریخ شمسی استفاده شده است 

 

 RFM  بندی مشتریان از طریقازی دستهــسپیاده راحی و ــط
 

  Cluster) هایدهیم ک  خوش  این امکان را ب  تصمیم گیرندگان مش   RFM بندی از اریقبا پیاده سازی خوش  
هفمند و ارتباط بفیار نزدیکش با هم دارند را هدف قرار دهیم تا  خاصش از مرمریان را ک  دارای ر مار شبی  ب  هم  

را  زان باالیش از پاسخمی  بموان   گویش را اییاد کرد تا در انمنا بموان میزان و اداری و ارزش اول عمری مرمری 
و در انمنا   Frequency ا تهداد خرید   Recency های تازگش خرید سازی شاخص در این داشبورد پیاده   .ا زای  داد
 .شده اس   اسمراده  RFM برای پیاده سازی  Monetary مبلغ خرید 

 Recency  سازی پیاده  •
 Frequency  سازی پیاده  •
 Monetary  سازیپیاده •
 

 .در این مثال از یک دیتاست فارسی فروش با تاریخ شمسی استفاده شده است 
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 بابک پیروزمدرس: 

 

 ازی داشبورد تحلیل کارمندــسی و پیاده ــراحــط
 

کارمندان  س وری و بنبود نمایجا امری  یاتش اس   آیا ها برای ا زای  بنره ارزیابش عملکرد کارمندان در سازمان 
خوبش ب  سازمان دارند؟ آیا از محی، کارا شیوه کار گروهش و … راضش هفمند؟ دتیل خروج پرسنل از سازمان چیف ؟  

 مدت زمان نگنداری پرسنل در سازمان چگون  اس ؟ 
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 بابک پیروزمدرس: 

  هدف این داشبورد بررسش میزان رضای  سنیش پرسنل مش باشد  در این داشبورد از نمودارهای ون دیاگراما رادار 
 .اسمراده شده اس  waffle chart چارت و 

 داشبورد تحلیل حقوق سازی طراحی و پیاده 
 

های منابع انفانش باید ابزار مناسبش وجود داشم  باشدا تا مدیران را جن  تصمیم گیری صحی   برای انیام ارزیابش 
نداشم  باشدا باتوج    داشبورد منابع انفانش  ها ابزار مناسبش مانند کمک کند  اگر سازمان برای بررسش و پیگیری داده 

 .شوده شدها انیام ارزیابش سل  و ااق   رسا مش ب   یم باالی ااالعات ذخیر 

باشدا بررسش رنج  قوق پرداخمش پرسنلا  های  قوق و دسممزد مش در این داشبورد ک  پیاده سازی آن براساس داده 
میزان پرداخمش بر اساس جنفی ا توزیع پراکندگش  قوق و همننین بررسش  قوق خاتص و ناخاتص را در  ال  

 .مراهده هفمیم
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 بابک پیروزمدرس: 

 
 ABC Calcification  ازیــسی و پیاده ــراحــط
 

بندی برای   ABC ابق   آننا  بودن  مرید  نظر میزان  از  اقالم  بندی  گروه  و  برای شناسایش  بندی  رتب   یک سیفمم 
ت  ب  اهداف  ارزش  نران مش  ABC یاری اس   تیزی  و تحلیلدسمیابش  از  دهد ک  موجودی های یک سازمان 

دسم  بندی   (C و  Bا  A) یکفانش برخوردار نیفمند  بنابراینا موجودی ب  ترتی  اهمی  تلمینش آننا ب  س  دسم 
 .مش شود

• A  بفیار منم  (Extremely important) 
• B  ،اهمی  مموس  (Moderately important) 
•   C فبما بش اهمی ن  (Relatively unimportant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Power BI Desktop 2022داشبورد با  یطراح

 بابک پیروزمدرس: 

 و ــارتـازی پــسراحی و پیاده ــط
 

درصد از    20درصد از نمایج توس،    80یار تیاری ک   داردا یک مه  20/80ارتباط نزدیکش با قانون   ABC بندیابق  
 .شودها تهان مش ورودی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذاری ازی سناریو قیمتــسطراحی و پیاده
 

کند  در این های باتقوه در آینده ایرای نق  مش ن  تقاضا ب  عنوان ممریر اصلش برای پی  بینش  روش یا تراک
 .ایمتاثیر قیم  و تقاضا را بر  روش تحاظ کرده  DAX سناریو با اییاد دو پاراممر و از اریق
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 بابک پیروزمدرس: 

 Power BI  ک به همراه قلم آماری داینامیک دراد داینامیازی ابعـــسپیاده 
 

گاهش اوقات ا میاج اس  انملاب بهد و همننین قلم آماری یا شاخص را در اخمیار کاربر قرار بدهیم تا خودش  
ترلیص بدهد مش خواهد چ  قلم آماری را ب  چ  بهدی مراهده کند ا در صورتش ک  تهداد قلم آماری یا تهداد 

ب  صورت   DAX گزین  مناس  خواهد بود   در این مثال بهد ا قلم آماری ا رنگ ا عنوان از اریق   ابهاد زیاد باشد این
 .داینامیک پیاده سازی شده اس 
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 بابک پیروزمدرس: 

 کار با توابع شمسی
 

باشد در صورتش ک   یلد تاریخ  اسمراده از تاریخ شمفش در محاسبات مش  Power BI یکش از مرکالت رایج در ابزار 
سازی  را ب  را با تاریخ میالدی پیاده   از جنس میالدی در دیمابیس موجود باشد و اگر بلواهیم محاسبات داشبورد

 Time Intelligence یا توابع هوشمند زمان Date & Time functions کنیم مرکلش در اسمراده از توابع تاریخ
Functions   سازی شده اس نلواهیم داش  در این دوره مثال های زیر با تاریخ شمفش پیاده . 

ال محاسب   روش در سال ا نیفمال ا  صل ا ماه ا روز بر روی  محاسب  یک قلم آماری در گذشم  ب  اور مث •
 ماتریکس با تاریخ شمفش و میالدی 

 Time با تاریخ شمفش و همننین توابع  (ClosingBalanceYear) محاسب  شاخص موجودی انمنای دوره  •
Intelligence    با تاریخ میالدی 

 اریخ محاسب  شاخص رشد ماهان  ا  صلش با تاریخ شمفش / ابهاد ت •
 محاسب  داده تیمهش با تاریخ شمفش و میالدی  •
 و… با تاریخ شمفش  YTDا  MOM محاسب  •
 …و •
 

 Power BI به همراه کد بندی و بارگذاری در SVG پیاده سازی تبدیل هر عکس به فایل
 

و بارگذاری آن   Vector ب  Raster برای تبدیل هر  ایل عکس از InkScape در این دوره ب  صورت کامل کار با ابزار
سازی داشبوردهای اینروگرا یک تبدیل تصاویر  آموزش داده شده اس  یکش از مرکالت پیاده  Power BI در داخل 

 .باشد مش  Power BI و اسمراده از آن در  Synoptic Panel شماتیک ب   رم  قابل قبول در ویژوال
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 بابک پیروزمدرس: 

 بارگذاری تصاویر لوکال
 

آموزش داده شده   Power Bi های ململو آموزش بارگذاری تصاویر توکال و نمای  آن دردر این دوره ب  شیوه 
 .مرکل عدم صحی  بارگذاری صحی  تصاویر و برارف کردن آن نیز آموزش داده شده اس    اس  ا همننین
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 بابک پیروزمدرس: 

 ؟رس این دوره کیستمد

 ی هوش تجار  یها ستمیمدرس و مشاور س بابک پیروز

 ماکروسافت   یمدرس رسم  •
و   یساز  ادهی پ ،یطراح  ل،یتحل  یهانه یدر زم یار ک  سابقه •

 ی اطالعات  ی هابانک  کپارچهی  ی هاستم یس ت یر یمد 
 Power BI ,Qlikview ,Tableau نهیدر زم متخصص •

,Qliksense ,Microsoft BI 
 انه یواتر خاورم د یپروژه شرکت تا  ریو مد  مشاور •
 شرکت کوبل دارو  مشاور •
 البرز  مه یشرکت ب مشاور •
 عملکرد سازمان   ید یکل یهاکتاب مرجع شاخص  سندهی نو •
 ی هوش تجار  کردیبا رو و یو ک یکتاب کل سندهی نو •

 
 دوره در یک نگاه کلی:  

 Power BI Desktop 2022 یدوره آموزش    عنــوان دوره:
 داشبورد آشنا شوند.  ی با طراح  یو اصول  یابه صورت حرفه  خواهند ی که م   یافرادمخـــاطبین: 

 ی بانک اطالعات  هی اول میبا مفاه یی آشنا نیساله سابقه کار با اکسل و همچن ۱حداقل : نیـــاز دورهپیش 
 ساعت  ۳۰ طــول دوره:

 اختصاصی است  دارای گروه تلگرامی پشتیبـــانی: 
 غیرحضوری  نحــوه ارائه: 

 فرید طاهری مدیریت نیک آموز مدیریت دوره: 
 بابک پیروز    مــــدرس: 

 های آموزشی محافظت شده روش مشاهده دوره

 

 

 

https://nikamooz.com/nikamooz-courses-guide/
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 بابک پیروزمدرس: 

 مشاهده دوره چگونه است؟نحوه  
  شرا مب    ،,توانید در یک پلیر اخمصاصش مراهده  رمایید این دوره آموزشش را مش 

با سنرم   نیا   د یتوانش م را مناس   )و  فمم ی ا زار  اندرو   ندوزایعامل خود    دایمکا 
 ا زارداخل نرم   فنسیال د یکل  شوب( دانلود نص  کرده  و پس از کپ   ایو   نوکسیت

    د یشده را تماشا کن یدار یمحصول خر 

 

 

 صدور فاکتور رسمی چگونه است؟
با واحد فروش   از خرید خود  فاکتور رسمی، پیش  به دریافت  تمایل  در صورت 

شایان ذکر است، امکان صدور  ( تماس حاصل نمایید.۰۲۱  –  ۹۱  ۰۷  ۰۰  ۱۷مجموعه )
فاکتور رسمی پس از خرید آنالین از سایت مجموعه به هیچ عنوان وجود نخواهد  

 .داشت

 

 نظیرپشتیبانی بی
های نیک آموز دارای پشتیبانی از طریق معنی است، االن تمام دورهآموزش بدون پشتیبانی کامال بی 

 سایت و تلگرام است.  

آموز، تیم پشتیبانی  پس ثبت و نهایی شدن سفارش شما در سایت نیک
ساعت کاری با شما تماس خواهند گرفت تا فرایند عضو    ۷۲تا    ۲۴طی  

در صورت وجود  .لگرامی هر دوره انجام شودشدن شما در گروه پشتیبانی ت
می  ابهامی  و  گونه سوال  شمارههر  با  تماس حاصل  توانید  های شرکت 

فرمایید و یا از طریق بخش چت پشتیبانی سایت، سواالت خود را مطرح 
 .نمایید
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