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علم داده و هوشمندی کسب و کار چیست؟
روزانه حجم اطالعات بسیاری در سازمان ها ایجاد و در نرم افزارها ثبت می شود، اما سازمان ها 

انبوه اطالعات ارزشمند استفاده کنند؟  از دانش نهفته در این حجم  ابزاری می توانند  با چه 

چگونه می توانند این اطالعات خام را به دانِش تصمیم ساز تبدیل کنند؟ 

•  مدیـران ارشـد و عملیاتـی سـازمان ها نیـاز دارنـد بـا پایـش شـاخص های کلیـدی عملکـرد 

)KPI( به شـکل لحظـه ای از عملکـرد واقعـی سـازمان یـا فرآینـد تحـت مدیریت شـان مطلـع 

شـوند و به سـرعت بتواننـد علت نوسـانات منفـی و مثبت عملکـردی را دریابنـد و تصمیمات 

به موقعـی بگیرنـد. 

•  تحلیل گـران و کارشناسـان سـازمان بـرای تجزیـه و تحلیـل فرآیندهـا و عملیات، بـه اطالعات 

نتایـج  اتـکا،  قابـل  و  منسـجم  فرآینـدی  بـا  بتواننـد  کـه  دارنـد  نیـاز  اتکایـی  قابـل  و  جامـع 

دهنـد. قـرار  سـازمان  تصمیم گیـران  و  مدیـران  دردسـترس  را  تصمیم سـازی 

اطالعـات  و  داده هـا  اطالعـات، مجموعـه  یکپارچه سـازی  قابلیـت  بـا  هوشـمندی کسـب وکار 

و  تحلیـل  مناسـب  سـاختار  بهتریـن  بـه  را  کسـب وکار  بـا  مرتبـط  پراکنـده                        ی  و  گوناگـون 

تصمیم سـازی تبدیـل می کنـد و ایـن اطالعـات را بـه سـاده ترین روش در قالـب گزارش هـای 

تحلیلـی و گرافیکـی و داشـبوردهای مدیریتـی در اختیـار قـرار می دهـد. همچنیـن سـازمان ها 

بـا اسـتفاده از علـم داده و یادگیـری ماشـینی و بـر اسـاس اطالعـات گردآوری شـده از طریـق 

شـاخص های کلیـدی عملکـرد، نسـبت بـه شناسـایی روندهـای منظـم و پنهـان در داده هـا 

اقـدام نمـوده و تصمیـم گیری هـای راهبـردی موثـری را بـرای پیشـبرد اهـداف سـازمان انجـام 

داد.  خواهنـد 

موسسه ی پژوهش و آموزش همکاران سیستم با توجه به اهمیت به کارگیری هوشمندی 

کسب وکار در سازمان ها، دوره ای متمایز و کاربردی را برای مخاطبان فراگیری این حوزه برگزار می کند. 

همکاران  دهه ی  یک  از  بیش  تجربه ی  و  دانش  دوره ها،  این  برگزاری  در  موسسه  پشتوانه ی 

سیستم در ارائه و پیاده سازی موفق این راهکار در سازمان های متوسط و بزرگ تا هلدینگ های 

بزرگ کشوری، در اختیار داشتن شبکه ای از متخصصان با تجربه و ارتباط با فعاالن صنعت و 

استادان برتر دانشگاهی است.
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مخاطبان دوره

کمیته ی علمی هوشمندی کسب وکار

•  مدیران و کارشناسان واحدهای فناوری اطالعات 

روش ها  و  سیستم ها  استراتژیک،  برنامه ریزی  واحدهای  تحلیل گران  و  مدیران  کارشناسان،   •

مدیریت فرآیندها و زیرساخت 

•  برنامه نویسان و توسعه دهندگان راهکارهای هوشمندی کسب وکار، تحلیل گران

    و برنامه ریزان سیستم های کسب وکار 

•  دانشجویان رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر، فناوری اطالعات، صنایع و مدیریت

•  ایمان رئیسی وانانی؛ دکترای مدیریت فناوری اطالعات و عضو هیئت علمی

     دانشگاه عالمه طباطبائی

•  علی رضا مراحمی؛ کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار دانشگاه صنعتی شریف

    مشاور فنی و مدیر بیش از صد پروژه  ی هوشمندی کسب وکار

    مدیرعامل شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم

•   حمید یزدانی نژاد؛ مشاور فنی تولید نرم افزارهای هوشمندی کسب وکار

    و مدیر خط پروژه های هوشمندی کسب وکار شرکت همکاران سیستم
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تحلیل های  تا  کسب و کار  هوشمندی  اولیه ی  مفاهیم  یکپارچه ی  آموزش  شامل  بسته  این 

پیشرفته علم داده و یادگیری ماشینی می باشد. ساختار کلی این دوره جامع بصورت زیر است:  

)SQL SERVER 2016 Design & Querying ( آموزش مدیریت پایگاه داده   •

)Data Warehousing & Dimensional Modeling( مدیریت انبار داده  •

)Business Performance Dashboards( طراحی و اجرای داشبوردهای عملکردی کسب وکار    •

)Data Mining & Machine Learning( داده کاوی و یادگیری ماشینی  •

)Text Mining and Sentiment Analysis( متن کاوی و تحلیل متون  •

سرفصل های کاربردی این بسته به طور متوالی برگزار می شوند و شرکت کنندگان به ازای هر 

دوره، گواهی نامه  دریافت می کنند؛ همچنین با گذراندن تمام دوره ها، شرکت کنندگان موفق 

به اخذ گواهی نامه ی جامع خواهند شد.

بسته ی جامع آموزش
علم داده و هوشمندی کسب و کار 

)Data Science & Business Intelligence Specialization(
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سطح مقدماتی

آشنایی با ساختار پایگاه داده و مفاهیم آن   •

شیوه ی طراحی یک پایگاه داده و مدیریت آن  •

T-SQL کار عملی با دستورات مهم و کاربردی زبان  •

* این دوره پیش نیاز دوره ی »انبار داده« است.
سطح پیشرفته 

آشنایی با ویژگی های جدید Microsoft SQL Server هم چون  •

  In-Memory OLTP و Columnstore Index    

به کارگیری ویژگی های جدید Microsoft SQL Server در طراحی  •

فراگیری دستورات بیش تری از TSQL هم چون  •

Analytic Functions و Pagination، Windowing، Error Handling    
     برای طراحی دستورات دل خواه

MATLAB آموزش برنامه نویسی به زبان  •

آشنایی با فرآیند اجرای پروژه های داده کاوی  •

آشنایی با مفاهیم و انواع الگوریتم های یادگیری ماشینی   •

 Rapidminer و MATLAB پیاده سازی الگوریتم های پرکاربرد در نرم افزارهای  •

بررسی اجمالی نمونه های داده از سازمان های مختلف  •

داده کاوی
Rapidminer و MATLAB

سطح مقدماتی

آشنایی با مفاهیم انبارداده و مکعب  •

پردازش تحلیلی آنالین  •

یکپارچه سازی داده از منابع گوناگون  •

طراحی و ایجاد انبار داده  •

گزارش گیری پویا از انبار داده   •

 MDX زبان  •

سطح پیشرفته 

حل نمونه های موردی )Case Study( و مثال های کاربردی با استفاده    •

      از ابعاد گسترده  زبان MDX در قالب کارگاه

انبار داده 
(Data Warehousing 

& Dimensional Modeling)

آشنایی با تعاریف داشبورد مدیریتی، انواع داشبوردها و ویژگی های آن ها  •

اصول طراحی داشبوردها  •

 Self-Service استفاده از ابزار داشبورد  •

مزایا و معایب هر ابزار  •

ارائه ی تجربیات پروژه های واقعی اجرا شده در کشور   •

طراحی داشبوردهای عملکردی کسب وکار 
(Business Performance Dashboards)

 SQL Server 2016 مدیریت پایگاه داده در
DESIGN & QUERYING
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برنامه نویسی مقدماتی در پایتون
مقدمه ای بر پایتون و نسخه های آن  •

Anaconda و مجموعه PyCharm و Python آشنایی با نسخه های  •

آشنایی با بسته ها / کتابخانه های مهم در پایتون  •

آشنایی با انواع متغیرها و عملگرها و ساختار آن ها  •

انواع ساختارهای داده و کاربردهای آن ها  •

انواع حلقه ها و نحوه استفاده از آن ها  •

آشنایی با توابع مهم در پایتون  •

اصول برنامه نویسی شی ء گرا در پایتون  •

آشنایی با مصورسازی و ایجاد نمودارها  •

دوره های علم داده و هوشمندی کسب وکار9 



دورههایعلمدادهوهوشمندیکسبوکار11 

علم داده و یادگیری ماشینی در پایتون
آشنایی با علم داده و یادگیری ماشینی  •

طبقه بندی ها و الگوریتم های علم داده  •

آشنایی با بسته ها / کتابخانه های مهم در علم داده و یادگیری ماشینی  •

آشنایی با آرایه ها و ماتریس ها  •

انواع ساختارهای داده مهم در حوزه علم داده   •

مروری بر روش های ترسیم و ویرایش نمودارها   •

مروری بر مباحث مقدماتی آماری  •

پیش پردازش و پاالیش داده ها  •

آشنایی با مفهوم و کاربرد کاهش ابعاد داده  •

پیاده سازی انواع رگرسیون و کاربردهای آن  •

پیاده سازی روش های یادگیری نظارت شده و اعتبارسنجی آن  •

پیاده سازی روش های یادگیری بدون نظارت و اعتبارسنجی آن  •

مرور مقدماتی بر روش های فرا ابتکاری و الگوریتم های تکاملی  •
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مرور مفاهیم، کاربردها و الگوریتم های متن کاوی با پردازش زبان طبیعی  •

 )Natural Language Processing(     

شیوه ی استخراج متون از منابع گوناگون  •

قطعه بندی متون و فیلتر کردن کلمات  •

)Text Pre-Processing( پیش پردازش متن  •

ریشه یابی، ترکیب کلمات و حذف کلمات کم تاثیر  •

 )Text Clustering( خوشه بندی متن و یافتن متون مشابه  •

)Text Classification( طبقه بندی و پیش بینی متن  •

)Text Association Rules( شناسایی قواعد وابستگی در متون  •

)Sentiment Analysis( مـروری بـر تحلیل احساسـات و کاربردهای آن در شـبکه های اجتماعـی  •

متن کاوی در پایتون 
(Text Mining With Python)

aparat.com/sgeducation

linkedin.com/showcase/موسسه-پژوهش-و-آموزش/

systemgroup.education
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education.systemgroup.net

تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا

کوچه 1/ 15، پالک 20

تلفن: 021-84205111 
Info.education@systemgroup.net


