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)با استفاده   یاطالعات حسابدار   ستمیس در (BI) یکاربرد هوش تجار یبا مبان ییآشنا "هدف این کارگاه 

 : می شوید  آشنا ذیلمفاهیم با شما کارگاه در این است.  "(Microsoft Power BIاز نرم افزار 

بررسی تحوالت بوجود آمده در محیط های -کار کسب ودر فن آوری اطالعات نقش اهمیت و  بیان (1-1

( در آن تحوالت می ITکسب و کار در وضعیت فعلی بیانگر نقش با اهمیت فن آوری اطالعات )

فرآیند های کسب و کار در  ی ازریناپذ  ییجدا بخش تبدیل به اطالعات یفناورباشد. بطوریکه 

فرصت ها و  از ید یاطالعات، ابعاد جد  یچشم انداز فناور عیسر تکاملگردیده و زمان ها سا

 .آورد یچالش ها و خطرات را به همراه م نیهمچن

تغییرات اساسی ایجاد -کسب وکاربه عنوان زبان سیستم اطالعات حسابداری  اهمیت و نقشبیان  (2-1

شده در ساختار موضوع سیستم های اطالعات حسابداری موجب اهمیت شناخت الزم از محیط 

کسب و کار )نظیر فرایندهای درآمد، خرید، موجودی کاال و مالی( و ریسک های آن جهت ایجاد 

بزارهای مناسب در آن سیستمها گردیده است. تمرکز اصلی کنترل های داخلی و استفاده از ا

سیستم های اطالعات حسابداری بر نحوه گردش رویدادهای مالی، نحوه پردازش آنها و نحوه 

استفاده از اطالعات منتشر شده از رویدادهای مذکور در تصمیم گیری ها می باشد و  ارزیابی 

م های اطالعات حسابداری و امنیت اطالعات ریسک و کنترل های داخلی، امر نظارت بر سیست

را میسر می سازد. عمده سیستم های اطالعات حسابداری در داخل شرکت ها و سازمان ها ایجاد 

بلکه شرکت های نرم افزاری اقدام به ایجاد آنها می کنند. بنابراین، برخالف  ،و تدوین نمی شوند 

تمرکز بیشتر به تجزیه و تحلیل و  مباحث سنتی سیستم های اطالعات حسابداری، به جای

طراحی سیستم ها، تمرکز کارگاه حاضر کمک به استفاده کنندگان در درک بهتر اصول سیستم 

های حسابداری می باشد تا بتوانند کاربران، حسابرسان و حسابداران بهتری در زمینه سیستم 

  های اطالعات حسابداری باشند.

با استفاده از نرم افزار  ی اطالعات حسابدار ستمیس در( BI) ی کاربرد هوش تجار یبا مبان ییآشنا (3-1

Microsoft Power BI  مشکالت و نارساییهای -کسب وکارزاری در توسعه و بهبود به عنوان اب

یکپارچگی سیستم ها، پویایی سیستم، گزارشات و  نظیر ،حسابدارینرم افزارهای در  موجود

نرم افزارها با استانداردهای روز و نحوه برنامه نویسی به لحاظ فنی، کامل بودن ها، مطابقت  کنترل

نرم افزارهای مورد نیاز، امکانات وب سرویس، قیمت نرم افزارها، امکان پیاده سازی و نصب به 

موقع نرم افزارها، تکنولوژی نرم افزار، گواهینامه امنیت محصول، تجربه پیاده سازی، طراحی 

،  و ... دید ـــــــــــــرسانی مقررات ج ی بر فرایند، بومی سازی و توسعه و بروزسیستم مبتن

با کاربری افزار کاربردی  یک نرمبه عنوان را  Microsoft Power BI ابزار استفاده از اهمیت 

از منابع مختلف اطالعاتی )فایل، پایگاههای داده، رایانش های ابری،  ها دادهساده با استخراج 

با استفاده از تکنیکهای سرویس های آنالین و ...(، تبدیل و تغییر آن به داده های با کیفیت 

در انباره های )پیش پردازش داده ها(، نگهداری سازمان یافته    (CAATs)کامپیوتری    حسابرسی

 کامپیوتری متدولوژی حسابرسیبا ترکیب و تحلیل، داده کاوی داده جهت جستجو، تجزیه 

(CAATs)   ید بر اشتراک گذاری ایمن این گزارشها و تأک  و  ها  تصویری از دادهو تهیه گزارشات

 . د نمای مییاد شده مشهود و رفع مشکالت  بهبود فرایند تصمیم گیریو نهایتاً  ها داده

 

نرم  از طریق بکارگیری جایگاه حرفه ی حسابداری و حسابرسی ایجاد تحول سریع و چشم گیر در  (4-1

با ارائه اطالعات   Microsoft Power BIنرم افزار     - در این حرفه   Microsoft Power BIافزار  



 ( Microsoft Power BI)با استفاده از نرم افزار ی اطالعات حسابدار  ستمیس  در( BI)  یکاربرد هوش تجار یبا مبان ییآشنا

 2 

 لیزمان، قدرت تحل یها و اطالعات آن در طروند داده یبررس  زیاز سازمان و ن لحظه ایبروز و 

و کارشناسان آن فراهم نموده  رانیمد  یسازمان برا ندهیآ ینیبشیو پ یکنونگذشته و  تیوضع

 ماتیامروز، آنان را در اتخاذ تصم  یدر بازار رقابت  کیاستراتژ  د ید  یایو اح  یستمیو با ارائه تفکر س 

ساده، با توجه به آنکه  انی. به برساندیم یاریات چابک، اقدام نیاثربخش و کارآمد و همچن

با سازمان  یداده ها این نرم افزار با تبدیلامروز دارد،  یدر سازمان ها یاساس  یاطالعات نقش

و ارائه آن با صحت و اطالعات دانش و به ( CAATsکامپیوتری) فنون حسابرسیاستفاده از 

 ،رندگانیگ میتصمقالب شاخص ها و دشبوردها به در ساده ترین شکل ممکن دقت الزم به 

و موقعیت  یو حسابرس  یحسابدار یحرفه  گاهیدر جا ریو چشم گ عیتحول سر جادیاموجب 

 های شغلی با درآمد متفاوت برای فعاالن این حرفه خواهد شد.

 

 کارگاهمحتوای  (2

 درباره موارد زیر فهم و آشنایی کافی به دست می آورید: کارگاهدر این 

   با رویکرد حرفه ایی یاطالعات حسابدار یها ستمیس -بخش اول

 حسابدار   نقش ودر کسب و کار   حسابداری اطالعات های سیستم اهمیت -

 حسابداری های سیستم مستندسازی -

 حسابداری های سیستماساسی  های فعالیت و ضروری عناصر -

 حسابداری های سیستم ساختار و ها فعالیت داده، گردش  -

 فرایند گزارشگری، روش های کدگذاری و زنجیره های عطف حسابرسی -

 کنترل داخلی و ارزیابی ریسک -

 فعالیت های کنترلی و نظارت -

 فرایند مالی -

 فرایند درآمد -

 فرایند خرید  -

 فرایند موجودی کاال -

 سیستم های حسابداریساختار پایگاه داده در  -

 ایجاد یک پایگاه داده رابطه ای برای یک سیستم اطالعات حسابداری -

 داده های بزرگ و تحلیل داده -

 آن  یو اجزا Power BI  Microsoftبا  یکل ییآشنا - بخش دوم

 مفاهیم هوش تجاری  -

 معماری مفهومی هوش تجاری -

 خروجی هوش تجاری -

 Traditional BIبا    Self-Service BIتفاوت نرم افزارهای   -

 Power BI Desktopمعرفی نرم افزار  -

- Power Query  تمیز کردن اطالعات( ETL  فنون حسابرسی کامپیوتریبا استفاده از  CAATs   و

 (Mزبان 

- Power Pivot  مدل سازی داده(Tabular model زبان  وDAX) 

- Power View )طراحی گزارش و داشبورد( 
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- Power Map )نمایش اطالعات بر روی نقشه( 

- Power Q&A )پرسیدن سوال و بصر سازی جواب( 

 Power Query -بخش سوم

جهت تمیز و تبدیل و   (CAATs)فنون حسابرسی کامپیوتریبا استفاده از   ETLآشنایی با مفهوم  -

 بارگذاری داده ها

 داده ها از منابع داده ای مختلف واکشی -

 آشنایی با انواع تایپ های داده و تغییرات بر روی داده ها  -

 ادغام و ترکیب داده ها از منابع مختلف  -

 ویرایش داده ها  -

 و فرایند فیلترینگ تکراریحذف داده های  -

 عملیات مربوط به مدیریت فیلدها -

 Data Modelingآشنایی با مدل سازی داده ها  -

 Mergeادغام جداول بر اساس ستون مشترک  -

 )ابزاری قدرتمند جهت مغایرت گیری( Power Queryدر  Joinانواع  -

 Appendترکیب جداول با ساختار یکسان  -

 DAXو فرمول نویسی   Power Pivot -بخش چهارم

 Relationshipین جداول آشنایی با محیط دیتا مدل و برقراری ارتباط ب -

 )جداول ابعاد و جداول حقیقت( Data Model معرفی نوع جداول در -

 Data Modelانواع ارتباط در  -

 و ویژگی های آن DAXمعرفی توابع  -

 و چگونگی استفاده از ستون محاسباتی و فیلد محاسباتی DAX Studioمعرفی نرم افزار  -

  Measureایجاد سنجه ها  -

 Power Viewآشنایی با اصول و قواعد طراحی داشبورد  -بخش پنجم

 انتخاب شاخص مناسب  -

 انتخاب نمودار مناسب -

 روانشناسی رنگ و چیدمان -

 ترسیم داده های جغرافیایی -

 Custom Visualمعرفی چند  -

  نه هایی از پروژه های اجراء شده نمو -ششم  بخش

 ارزیابی کنترل های داخلی کامپیوتری -

 آزمونهای حسابرسی کامپیوتری طراحی و اجرای  -

 کنترل بودجه -

 تهیه صورتهای مالی  -

 تحلیل های مالی -

 

 منابع آموزشی کارگاه برخی از  (3

 : با رویکرد حرفه ای،سیستم های اطالعات حسابداریکتاب  -
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 کارگاه  طیشرا (4

  یحسابرس ی حسابداری و فعاالن حرفه: مخاطبان (1-4

    کارگاه: و زمان خیتار (2-4

 تاریخ

بخش محتوی 

 کارگاه 

شماره 

 جلسه

روز های 

 تشکیل

 ساعات  تشکیل کالس برای گروه

 ج ب الف

1398/08/09 

 اول و دوم 

 14بعد از ظهر ساعت  13الی  9صبح ساعت  پنج شنبه  1

 18الی

- 

 13الی  9صبح ساعت  - - جمعه 1 1398/08/10

1398/08/16 

 سوم 

 14بعد از ظهر ساعت  13الی  9صبح ساعت  پنج شنبه  2

 18الی

- 

 13الی  9صبح ساعت  - - جمعه 2 1398/08/17

1398/08/23 

 سوم 

 14بعد از ظهر ساعت  13الی  9صبح ساعت  پنج شنبه  3

 18الی

- 

 13الی  9صبح ساعت  - - جمعه 3 1398/08/24

1398/08/30 

 چهارم 

 14بعد از ظهر ساعت  13الی  9صبح ساعت  پنج شنبه  4

 18الی

- 

 13الی  9صبح ساعت  - - جمعه 4 1398/09/01

چهارم و   1398/09/07

 پنجم 

 14بعد از ظهر ساعت  13الی  9صبح ساعت  شنبه پنج  5

 18الی

- 

 13الی  9صبح ساعت  - - جمعه 5 1398/09/08

1398/09/14 

 ششم 

 14بعد از ظهر ساعت  13الی  9صبح ساعت  پنج شنبه  6

 18الی

- 

 13الی  9صبح ساعت  - - جمعه 6 1398/09/15

بدلیل آموزش مبانی  :برنامه های کاربردی مورد نیازتأیید مشخصات لپ تاپ و نصب و راه اندازی  (3-4

 Microsoft Powerحسابداری توسط نرم افزار  کاربرد هوشمندی تجاری در سیستم اطالعاتی  

BI ، پردازنده خود ) لپ تاپجهت تأیید مشخصات رایانه ضرورت دارد شرکت کنندگان در کارگاه

نصب و آماده سازی برنامه های مورد متوسط( و  Ram رمو  Hard حافظه داخلی، CPUمرکزی

روز قبل از شروع اولین جلسه کارگاه به محل موسسه آموزشی در ساعات اداری  2حداقل  نیاز

 مراجعه فرمایند.

 .باشد یمریال  6،000،000هزینه شرکت در کارگاه بالغ بر  :هیشهر (4-4

 

 گونگی ثبت نامچ (5

 ق:از طراه اندیش آگآرمان  یاز طرف موسسه حسابرس  نامثبت

 ، aaa-co.irمراجعه به سایت -1

 ،25، کوچه سوم تختی پالک  (هجرت)خیابان جهاد، کوی اول ،مراجعه حضوری به آدرس ارومیه-2

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/guided-learning/
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  044-32228222تماس تلفنی -3

  :ذیلطی مراحل 

و   "ب"، "الف"شرکت در کارگاه آموزشی با انتخاب یکی از گروه های آموزشی "تکمیل فرم  (1-5

 ، "ج"

بنام  1-2323233-810-۹621ریال به حساب بانکی 6،000،000واریز شهریه آموزشی به مبلغ   (2-5

 پرداخت الکترونیکیو یا درگاه  موسسه آموزشی آرمان دانش آگاه نزد بانک سامان شعبه ارومیه

 co.ir-aaaب سایت و

 .فوق طریق 3از یکی از واحد آموزش ییدیه ثبت نام از أخذ تا (3-5

 

 موارد  ریسا (6

پنج شنبه ها  "ب"، 13 یال ۹پنج شنبه ها صبح ساعت  "الف" کیگروه به تفک 3در  کارگاه ها (1-6

ساعته، جمعًا   4جلسه    6  ی، ط13  یال  ۹جمعه ها صبح ساعت  "ج"و  18یال  14بعد از ظهر ساعت  

در  تیبر اساس اولو انیمتقاض و نفر است 24هر گروه حداکثر  تیساعت برگزار شده و ظرف 24

 .خواهند کرد دایحضور پ کارگاهنام در  ثبت

د و افراد مستعد پس گردیاعطا مکارگاه ها کارگاه نیز به شرکت کنندگان در شرکت در  یگواه (2-6

( BIدر اجرای پروژه های ) همکاریهت ج ،فوق الذکر حسابرسیات آموزشی و از ارزیابی موسس

 در اولویت خواهند بود.

یا عدم  و بدلیل تکمیل ندینمادریافت کارگاه را رکت در تأییدیه ش متقاضیان که  یر صورتد (3-6

قرار  تیدر اولو یعد کارگاه های ب یفراهم نشود، براکارگاه  نیامکان حضور در ا تیظرف تکمیل

 .خواهند گرفت


