
 

 به نام خدا

 دوره های تخصصی خانه شیرپوینت ایران

 طراحی فرآیندها، و ها فرم طراحیدوره دوم: 

 داشبوردها و گزارشات

 :روش برگزاری 
 کارگاهی، عملی

مدت 

 زمان:

 ساعت 28

 

 تخصص: 

طراح حرفه ای 

 شیرپوینت

پایان دوره و اعتبار 

 نامه:

 انجام تمرین های حین برگزاری 

  از امتحان پایان دوره75نمره % 

  از تحویل پروژه پایانی75نمره % 

 

 پیش نیاز: 

  دانش و مهارت نسبی کار با

 ویندوز، اینترنت، مجموعه آفیس

  اندازی راه: اول دورهگذراندن 

 حرفه کاربری و شیرپوینت فارم

 ها سایت ای

 
 

  دانشجو 2حداقل یک کالینت برای 

 ویدئو پروژکتور 

 تخته سفید و ماژیک 

  نرم افزار ضبط صدا و تصویر بر

 روی کالینت مدرس

 گر و مجموعه آفیس ویندوز و مرور

 هاکالینت روز برایب

 تجهیزات مورد نیاز:

 کالینت ها و سرور ها در یک شبکه 

  دامین، اکانت های کاربران و

 سرویس ها

  شیرپوینتفارم آماده سرور 

 رهای مورد نیاز برای نرم افزا

 طراحی فرم و فرایند

 گزارش برای آماده های داده 

 الزم های سرویس و گیری

 پس از این دوره:

  دانشجو درک صحیحی از طراحی فرم ها و فرایند ها و تولید گزارشات و

 داشبوردها در شیرپوینت خواهد داشت.

 تولید و سفارشی سازی فرم ها در  او می تواند به کمک ابزارهای

 شیرپوینت هر نوع فرم سازمانی را تولید و طراحی کند.

  او می تواند به کمک ابزارهای تولید و طراحی فرآیند ها در

 شیرپوینت هر نوع فرآیند سازمانی را تولید و طراحی کند.

  او می تواند به کمک ابزارهای تولید گزارشات و داشبوردها در

 ر نوع گزارش یا داشبورد سازمانی را تولید و طراحی کند.شیرپوینت ه



 

 مطالب و زمانبندی:

 ساعت 8 –بخش اول: انواع فرم در شیرپوینت 

 اصول تولید و طراحی فرم در شیرپوینت .1

 فرم های پیش فرض و سفارشی سازی صفحه فرم ها .2

 InfoPathابزار طراحی فرم  .3

a. لیست ها 

b. مخزن فرم 

c. کنترل های پیشرفته 

d. با وب سرویس ها یکپارچگی 

 Power Formابزار طراحی فرم  .4

a. امکانات پیشرفته 

b. طراحی فرم های چند مرحله ای 

c. یکپارچگی با وب سرویس ها 

 ساعت 8 –بخش دوم: انواع فرآیند در شیرپوینت 

 اصول تولید و طراحی فرایند در شیرپوینت .1

 فرایند های پیش فرض شیرپوینت .2

a. فعال سازی فرایند ها در شیرپوینت 

 SharePoint Designerابزار طراحی فرایند  .3

a. راه اندازی سرویس های مورد نیاز در فارم شیرپوینت 

b.  ارتباطVisio  وSharePoint Designer 

c.  امکاناتSharePoint Designer برای طراحی فرایند 

 Nintexابزار طراحی فرایند  .4

a.  راه اندازی راهکار افزودهNintex Workflow در فارم شیرپوینت 

b. نات امکاNintex برای طراحی فرایند 

c. کنترل های پیشرفته 

d. یکپارچگی با وب سرویس ها 

 

 ساعت 12 –بخش سوم: انواع گزارشات و داشبوردها در شیرپوینت 

 اصول تولید و طراحی گزارشات در شیرپوینت .1

a.  نحوه تعریفData Model 

b. نحوه صحیح فراخوانی اطالعات 

c.  آشنایی با زبانTSQL  

d.  شیرپوینت و فراخوانی اطالعات از آنآشنایی با دیتابیس 



 

 معرفی داده های آماده برای گزارش .2

a. داده های شیرپوینتی 

b. داده های کاربران و اطالعات پرسنلی 

c. داده های مرتبط با تاریخ میالدی و شمسی 

3. Excel پیشرفته 

a.  آشنایی باExcel Data Model 

b.  آشنایی با زبانDAX 

c.  آشنایی باPower Query 

d. رد توسط وساخت داشبChart 

e. رد توسط وساختن داشبPower View 

4. SSRS 

a.  استفاده ازTablix  

b.  استفاده ازMatrix  

c. استفاده از Gage  

d. استفاده از فیلترهای مختلف در سطوح مختلف 

e.  استفاده ازFunction  درSSRS 

 


