
 احسان غالمی

 (BI)هوش تجاري حوزه 

PowerBI,Power Query,DAX,ReportServer 

 

     مدرس: درباره

در حال حاضر به صورت  ITسال آموزش، تالیف و مشاوره در حوزه  18را به صورت تجربی آموختم. پس از  BIمن 

وظیفه مدرس موجب گردیده  AIو  BIگستره مباحث امروزه . تمرکز دارمحوزه دیتا و تحلیل داده  بر رويتخصصی 

 مشارکتند. بیش از پیش اهمیت پیدا ک  کسب و کارتحلیلگر یا  در انتخاب نقشه راه مناسب براي یک تحلیلگر داده

ت ملت، ( به پرداخ از جمله هاي پرداخت کشوري در بزرگترین شرکتاستقرار و پیاده سازي سیستم هوش تجار در

 باشد. می مهایاز جمله فعالیت مرتبط ناواکو، ایران کیش) در کنار هزاران نفر ساعت تدریس

 

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 1391/  ، دانشگاه البرز قزوین(EMBA)کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی  •

 1389/  مشید کاشانی آبیکدانشگاه ج، کامپیوتر نرم افزار مهندسی، کارشناسی •

 مدارك معتبر آموزشگاهی:

  مدرك مربیگري ابزار هوش تجاريMicrosoft Power BI 1400/ در  موسسه بهسازان ملت     

  اوراکل(PL/SQL)  / 1396آموزشگاه سماتک 

  / 1394اکسل پیشرفته مجتمع فنی تهران 

 

  :تدریس سوابق

  مدرس هوش تجاري (PowerBI,DAX,ReportServer) 98از سال  - در گروه آموزشی بهسازان ملت 

 تا کنون

 سال 1/  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی کرج  

 سال 4/  استادیار دانشگاه جمشید کاشانی  قزوین 



 سال 1/  استادیار دانشگاه البرز قزوین 

 تالیفات:

 .، انتشارات زعیم"C#.Net نویسیش گام به گام برنامهآموز")، 1390رضاییان محسن،( ،غالمی احسان .1

 .رات تایماز، انتشا"C#.Netها در ساختمان داده ")،1391غالمی احسان، صدري مریم،( .2

 .در دست تالیف، "Power BIآموزش هوش تجاري با  "،)1402(غالمی احسان، .3

 
  :اجرایی سوابق •

 

 پرداخت الکترونیکی عوارض  پروژه سیستم ارشد تحلیلگر(ETC) داشبورد ابزار - بانک مسکن Power BI 

 سازي سامانه مدیریت داشبورد شرکت به پرداخت ملت با ابزار پیادهPower BI Report Server 

 سازي سامانه مدیریت داشبورد شرکت ایران کیش با ابزار پیادهPower BI Report Server 

 ارشد کارشناس BI  در حوزه صنعت پرداخت(POS)  

 به پرداخت ملت"شرکت  بخش پذیرندگان اپلیکیشن سکه و بازاریابی توسعه"  

 راه اندازي سامانه مدیریت دانش شرکت یاس ارغوانی 

  پیاده سازي پروژه اتم(احیاي تراکنش مشتریان) در شرکت ایران کیش با ابزارPL/SQL 

 تجربیات کاري و حرفه اي:

 سال  مدت سمت نام شرکت ردیف

 تا اکنون 98آذر  سال BI 4کارشناس ارشد  ایران کیش 1

 98تا آذر  95آذر  سال BI 3کارشناس  مهندسی سیستم یاس ارغوانی 1

 1395تا  1393 سال Plsql/oracle 2 شرکت فناوري اطالعات ناواکو 2

 1392 سال 1 پژوهشگر شوراي عالی فضاي مجازي 3

 تا کنون 1398 دوره Power BI 4مدرس  بهسازان ملت 4

 1389 ترم8 مدرس دانشگاه جمشید کاشانی قزوین  5

  1394 ترم 2  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی کرج 6

 


