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 1صفحه: 

 سرفصلهای این مسیر آموزشی

 هستم!   یمتخصص هوش تجار  کی| من   نار یوب لمیگام اول: دانلود ف
  ییهاو چه تخصص  ستیک  یمتخصص هوش تجار   کی گرفت که  د یخواه ادی دئویو نی: شما در ا محصول  حاتیتوض

 شد. د یبه صورت کامل آشنا خواه ی هوش تجار   یهابا نحوه انجام پروژه  نیدارد همچن
 ی | مدرس: مسعود طاهر  یدانلود  : افتیدر  نحوه

 شوند. یمتخصص هوش تجار   کی خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
 آموزش خالص  قهیدق ۹۰ زمان: مدت

 گان ی کامال را  :متیق
 

 ی ارابطه یهاسیتابیدوم: افسانه د  گام
  یمحصول ما مبان  نی! در استین  شی ب یاافسانه  د یر یگی م  ادی که شما در دانشگاه  یز یچ  محصول:  حاتیتوض

ساده و روان  اریآموزش بس نیداد. ا می خواه ادیبه شما   ی را بصورت کامال اصول  SQL Serverو   یارابطه   یهاس ی تابید
 داده است.  حی موارد را توض نیا

 ی بر شه یش ی| مدرس: مهد  یدانلود  : افتیدر  نحوه
 . رند ی بگ ادیرا   SQL Serverو  یارابطه   یهاس ی تابید یمبان  خواهند ی که م  ی افراد :بمخاط 
 ساعت  ۴ زمان: مدت

 هزار تومان  ۲۱ :متیق
 

 SQL Serverسوم: بسته شروع کار با  گام
  یشد. مباحث د یو ساخت جداول آشنا خواه ی سی نو  ی، کوئر SQL Server  یبسته با مبان  نیشما در ا  محصول:  حاتیتوض

و ساخت جداول را آموزش   SQL Serverساده و از ابتدا به شما اصول  اریمحصول گفته شده است بصورت بس   نیکه در ا
 .دهد ی م

 ی احمد غفار  ، یطاهر  د یفر  ،ی| مدرس: مسعود طاهر  یدانلود  : افتیدر  نحوه
 . رند ی بگ  ادی را  SQL Server یمبان  خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب

 ساعت  ۱۰ زمان: مدت
 هزار تومان  ۴۰:متیق
 

 SQL Serverآموزش  یلیچهارم: بسته تکم گام
  یبانک اطالعات ک ی  یو طراح  لی نحوه تحل نیو همچن ی کوئر   یل یبسته شما با مباحث تکم نیدر ا محصول:  حاتیتوض

  یهادر پروژه  د یتوانی که م  دهد ی م  ی لیو تکم یمناسب از مباحث مقدمات   د ید کی بسته به شما  نیشد. ا د یآشنا خواه
 . د یخود استفاده کن

 ی احمد غفار  ، یطاهر  د یفر  ،ی| مدرس: مسعود طاهر  یدانلود  : افتیدر  نحوه
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 2صفحه: 

 آشنا شوند.  SQL Serverدر   لیو نحوه تحل یل یمیبا مباحث تک خواهند ی که م ی: افراد مخاطب
 ساعت  ۱۰ زمان: مدت

 هزار تومان  ۵۶ :متیق
 

 SQL Serverدر  یس ینو  یپنجم: دوره آموزش کوئر  گام
  یایجذاب در دن اریشما را از ابتدا تا مباحث بس SQL Serverدر  یس ینو   یکوئر  یدوره کامال کاربرد  محصول:  حاتیتوض

SQL Server  است.  یمتنوع و کاربرد  اریبس  یهانی ها و تمر مثال   یدوره دارا نی. اکند ی آشنا م 
 ی بر شه یش ی| مدرس: مهد  د یدانلود بالفاصله بعد از خر  : افتیدر  نحوه

 آشنا شوند.  ی به خوب ی سینو   یبا کوئر  خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
آموزش به صورت  ی دئوهایو و یرنگ  PDF( | شامل جزوات قه یدق ٣٧ساعت و   ٣۴جلسه )در مجموع ۱۵: زمان مدت

 ی دانلود
 تومان  ونی لیم  کی  :متیق
 

 شرفته یپ یس ینو  یششم: دوره آموزش کوئر  گام
و   Window Functionکه شامل ]مباحث    شرفتهی پ یس ینو   یکوئر  یدوره کامال کاربرد  محصول:  حاتیتوض

Columnstore Indexیبا مباحث تخصص  یاو شما را به صورت کامال حرفه  باشد ی [ م  SQL  کند ی آشنا م. 
 ی و مسعود طاهر  یبر شه یش ی| مدرس: مهد  د یدانلود بالفاصله بعد از خر : افتیدر  نحوه

 ی بانک اطالعات رانیو مد  سانیبرنامه نو :  مخاطب
به   یآموزش یدئوها یو و یرنگ  PDF( | شامل جزوات   قهیدق  ٣٧ساعت و  ٣۴جلسه سه ساعته )در مجموع  ۱۰ زمان: مدت

 ی صورت دانلود 
 هزار تومان  ۹۰۰:  متیق
 

 SQL Serverدر  Performance & Tuning یم: دوره آموزشهفت گام
  شی افزا ی در مورد تمام راهکارها Performance & Tuning ی جذاب و کامال کاربرد اریدوره بس  محصول:  حاتیتوض

روبرو شده   ی آموز است که با استقبال عال کین  یهادوره  ن یاز برتر  یک ی دوره  نی. اکند ی صحبت م SQL Serverسرعت در 
 است.
 ی | مدرس: مسعود طاهر  گانی را شتاز ی پست پ  ای گان یرا  یموتور  کی پ : افتیدر  نحوه

 دهند.   شیخود را افزا یسرعت بانک اطالعات  یابه صورت کامال حرفه  خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
فلش   یبر رو  ی آموزش یدئوهایو و  یرنگ   PDFجزوات ساعت( | شامل  ۶٠جلسه سه ساعته )در مجموع ۲۵ زمان: مدت
 ی ممور 

 هزار تومان  ستیو هفصد و ب ونی لیم  کی  :متیق
 
 



 

 
 

 SQL serverدر  هوش تجاریسرفصل مسیر آموزش 

www.nikamooz.com 
 

 3صفحه: 

 Business Intelligence یهشتم: دوره آموزش گام
که   یبانک اطالعات  رانی افراد و مد  ی مناسب برا یهوش تجار  ی جذاب و کامال کاربرد اریدوره بس  محصول:  حاتیتوض
 آشنا شوند. یا حرفه  یداشبوردها  یو طراح  Data Warehose یطراح  یادارند با اصول حرفه  لیتما

 ی | مدرس: مسعود طاهر  گانی را شتاز ی پست پ  ای گان یرا  یموتور  کی پ : افتیدر  نحوه
 ی و عالقه مندان به هوش تجار  یبانک اطالعات  رانیمد   :مخاطب

  کی  یبر رو   یآموزش  یدئوها یو و ی رنگ PDF| شامل جزوات ( قه یدق ۴۵ساعت و  ۶٨جلسه )در مجموع  ۳۰  زمان: مدت
 ی کالس یاضاف نیتمر   قهیدق ۶۰۰+   یفلش ممور 

 و هفتاد هزار تومان  ونی لیدو م :متیق
 

 Analysis Services Tabular (SSAS Tabular) ینهم: دوره آموزش گام
 Analysis Services Tabular (SSAS Tabular) یدوره آموزش  محصول:  حاتیتوض
 دوست پرور  د ی | مدرس: حم د یدانلود بالفاصله بعد از خر  : افتیدر  نحوه

 کنند.  تیفعال یهوش تجار  نه یدر زم خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
 ی رنگ   pdf+ جزوات   یآموزش  لمیساعت ف ۹ زمان: مدت

 هزار تومان   ۶۹۰ :متیق
 

 Power BI یتخصص یرحضور ی غ یدهم: دوره آموزش گام
 Power BI Desktop ی تخصص یدوره آموزش  محصول:  حاتیتوض
 روز ی| مدرس: بابک پ گانی را  یارسال با پست سفارش : افتیدر  نحوه

 داشبورد آشنا شوند. یاو حرفه  یاصول ی با طراح  خواهند ی که م  ی افراد :مخاطب
فلش    ک ی  یساعت آموزش بر رو ۶۰و  یرنگ   PDFساعت | شامل جزوات  ۶۰جلسه سه ساعته در مجموع  ۲۰ زمان: مدت
 ی ممور 

 و هشصد و چهل هزار تومان  ونی لیم  کی:  متیق
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 4صفحه: 

 ر آموزشی چه کسانی هستند؟ مدرسین این مسی 

 [و هوش تجاری SQL Server مشاور ارشد مدرس و] مسعود طاهری
 و هوش تجاری در نیک آموز  SQL Server هایمدیر فنی پروژه 

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

 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 
  ۲۰۱۷سخنران بخش هوش تجاری همایش مورد تایید مایکروسافت در سال 

 در ایران 
در شرکت مهندسی رایورز، سازمان کشتیرانی کل کشور   SQL Server مشاور

 و شرکت توسعه رفاه پردیس )بانک رفاه(
های سازمانی از جمله سازمان بورس، کشتیرانی، شونیز، سازمان  مدرس دوره 

 …رکز آمار ایران، رایورز و ها، مزندان
و مباحث فوق پیشرفته بانک   SQL Server متخصص، مدرس و مشاور

 اطالعاتی و هوش تجاری 
 

 [یهوش تجار  ی هاستمی]مدرس و مشاور س روزیبابک پ
 ی هوش تجار   ی هاستم یو مشاور س مدرس

 Power BI ,Qlikview ,Tableau ,Qliksense ,Microsoft BI نهیدر زم متخصص
آب و فاضالب استان تهران و   الد،یم  مارستانی ب یپروژه هوش تجار  یاجرا

 وست  نیپوشاک ج 
 ی نیامداد امام خم ته یوزارت نفت و کم یهوش تجار  مشاور
 رانی بانک توسعه صادرات ا یهوش تجار  مشاور
 روز یف یبهداشت  سرمد و گروه مهی ب یهوش تجار  مشاور

 ارشد سازمان ثبت و اسناد کشور  لگر یتحل
 ی سازمان  یافزار نرم  ی هاپروژه   سی طراح و برنامه نو  گر،ی تحل

  تیر یو مد  یساز  ادهی پ ،یطراح  ل،یتحل  یهانه یدر زم یکار   سابقه
 ی اطالعات  یهابانک   کپارچهی  یهاستم یس
 عملکرد سازمان   ید یکل یهاکتاب مرجع شاخص  سندهی نو
 ی نترنتیا یو کارها  یهوش تجار  کردیبا رو و یو ک یکتاب کل سندهی نو
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 5صفحه: 

 [ SQL Server]مدرس و مشاور  یبر شهیش یمهد
سال است که بصورت   10از  شی دوره است که ب ن یمدرس ا  یبر شه یش یمهد 

 .کند ی کار م SQL Serverبا   یاحرفه 
 

 آموز  کی در ن SQL Server  یدوره ها مدرس
 ی دولت   یهادر سازمان   سی سال سابقه تدر  10 یدارا

 ی دولت  یدر سازمانها SQLServerمختلف   یکننده دوره ها برگزار
 ی دولت  یدر سازمانها SQLServer مشاور

 س یتابید  شرفتهی و مباحث فوق پ SQL Serverمدرس و مشاور   متخصص،
 
 
 
 

 [کروسافتیدر پلتفرم ما یپرور ]متخصص هوش تجار دوست دیحم
به پنج سال تجربه    کیبا نزد   یهوش تجار   یتوسعه دهنده پروژه ها    
 ی کار 
در پروژه سامانه   تای د یساز  کپارچهی  ستمیو طراح س  یبانک اطالعات  ریمد      
 و مسکن  نیزم  ی سازمان مل تالیجی د ویآرش
 ELTو  ETL یها  جی انبار داده، پک یساز  اده یو پ  یشامل طراح     
 SSRSو   Power BIو تبوالر ،  منشنالیدایمالت س ی سرو ز یآنال    
 ( ه ی و بازار سرما ی )حوزه بانک کویشرکت آ  یمتخصص هوش تجار      
  ی مرکز   مهیپروژه سنهاب ب ی بانک اطالعات ر یو مد  یمتخصص هوش تجار      

  کشور  یک یخدمات الکترون نهیهمراه در زم یج ا ا ) کسب رتبه نخست کشور 
 (97و  96 یسالها
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