
پایانشروعمدت دورهنام دوره
شهریه دوره

(ریال)
پیش نیاز

_         121400/07/031400/07/124,500,000 و شاخص های کلیدی عملکردBIدوره مفاهیم 

_         SQL server211400/06/30 1400/07/255,900,000پیش نیاز 

SQL serverپیش نیاز         361400/07/261400/08/228,500,000 مقدماتیSQL server

SQL server361400/08/231400/09/309,500,000 پیشرفته         SQL serverمقدماتی 

1400/08/081400/08/19

1400/08/231400/09/09

_        161400/08/241400/09/087,500,000برنامه نویسی مقدماتی در پایتون

        1400/09/111400/09/258,500,000علم داده و یادگیری ماشینی در پایتون
برنامه نویسی مقدماتی در 

پایتون

1400/07/031400/07/12

1400/09/271400/10/08

1400/07/171400/08/01

1400/10/111400/10/27

6,500,000         _

تقویم آموزش آنالین دوره های هوشمندی تجاری

روز و ساعت برگزاری

17:30-20:30روزهای زوج 

17:30-20:30روزهای یکشنبه و سه شنبه 

17:30-20:30روزهای زوج 

گردآوری، مدلسازی و بصری سازی داده

(power BI)
18

17:30-20:30روزهای زوج 

BIمفاهیم          11,000,000

17:30-20:30روزهای یکشنبه و سه شنبه 

12 تا 9 و  پنجشنبه 20:30 تا 17:30دوشنبه ها 

17:30-20:30روزهای یکشنبه و سه شنبه 

17:30-20:30روزهای شنبه و چهارشنبه  

12 تا 9 و  پنجشنبه 20:30 تا 17:30دوشنبه ها 

17:30-20:30روزهای زوج 

Big Data12کالن داده 

24انبارداده مقدماتی و پیشرفته         9,500,000

17:30-20:30روزهای زوج 

_

17:30-20:30روزهای زوج 

              02184205111                                                                                                                                          

education.systemgroup .net



دوره جامع پرورش کارشناس علم دادهدوره جامع پرورش کارشناس هوشمندی تجاریعنوان دوره ها

SQL serverدوره پیش نیاز SQL serverدوره پیش نیاز 

 مقدماتیSQL serverدوره  مقدماتیSQL serverدوره 

 و شاخص های کلیدی عملکردBIدوره مفاهیم  و شاخص های کلیدی عملکردBIدوره مفاهیم 

دوره انبار داده مقدماتی و پیشرفتهدوره انبار داده مقدماتی و پیشرفته

 (Power BI)دوره گردآوری مدلسازی بصری سازی داده  (Power BI)دوره گردآوری مدلسازی بصری سازی داده 

دوره برنامه نویسی مقدماتی و یادگیری ماشین  در پایتون

Big  Data

 ساعت155 ساعت111(ساعت)مدت دوره 

مخاطبین
برنامه نویسان و توسعه دهندگان راهکارهای هوشمندی تجاری

دانشجویان و کارشناسان رشته های کامپیوتر و فناوری اطالعات

برنامه نویسان و توسعه دهندگان راهکارهای هوشمندی تجاری

دانشجویان و کارشناسان رشته های کامپیوتر و فناوری اطالعات

شهریه دوره ها

 به صورت تک درس
ریال61,900,000ریال39,400,000

ریال43,500,000ریال27,500,000شهریه شرکت در دوره جامع

ریال2,000,000ریال1,000,000مبلغ تخفیف در صورت پرداخت نقدی

طی دو فقره چک با فاصله یک ماه% 70نقد، % 30اقساط طی یک فقره چک با فاصله یک ماه% 50نقد، % 50اقساط تسهیالت پرداخت اقساط

(IT)دوره های جامع آنالین بازارکار فناوری اطالعات 

سر فصل ها


