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1۴ جایی که می توانید رایگان و آنالین تحصیل کنید

ــرای تحصیــل راهــی جــز دانشــگاه نداشــتید  ــدان دور ب ــه چن روزگاری ن
ــاره  ــران چ ــد ای ــژه در کشــوری مانن ــه وی ــه دانشــگاه ب ــن ب ــرای رفت و ب
ای نداشــتید کــه از ســدی بــه نــام کنکــور بگذریــد. اگــر بــه هــر دلیــل 
ــه شــوید، چــاره ای  ــا پذیرفت ــد ی نمــی توانســتید در کنکــور شــرکت کنی
نبــود تــا خودآمــوز باشــید و خودآمــوزی، در رشــته هایــی ماننــد ادبیــات 
ــا  ــار آورد ام ــه ب ــوب ب ــه مطل ــت نتیج ــه گاه می توانس ــر اگرچ ــا هن و ی
ــه  ــا ب ــت و ی ــاز داش ــاص نی ــای خ ــه تخصص ه ــه ب ــته هایی ک در رش
افــرادی کــه ایــن تخصــص را بــه شــما منتقــل کننــد، حتمــا بــه مشــکل 
ــه  ــد ک ــد پرداخــت می کردی ــه ای بای ــان هزین ــا آن چن ــد و ی برمی خوردی
معمــوال بایــد از خیــرش مــی گذشتید.خوشــبختانه بــه نظــر می رســد کــه 
ــز  ــد همه چی ــما می توانی ــی ش ــای ارتباط ــا گســترش تکنولوژی ه ــروز ب ام
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را بــه شــکلی تقریبــا ســاختاریافته و اصولــی و البتــه رایــگان فــرا گیریــد، 
بــه شــرطی کــه اطالعــت مربــوط بــه آن هــا را داشــته باشــید. در اینجــا 
بــه 14 ســایتی اشــاره مــی کنــم کــه مــی توانیــد در آن هــا بــه رایــگان و 

آنالیــن بــه تحصیــل بپردازیــد.

Coursera .1

جالــب تریــن نکتــه در مــورد یادگیــری از طریــق اینترنــت ایــن اســت که 
ــته  ــه در گذش ــد ک ــد دروس دانشــگاهی ای را انتخــاب کنی شــما می توانی
ــول  ــد پ ــر بودن ــه حاض ــت ک ــی گرف ــرار م ــرادی ق ــار اف ــط در اختی فق
هنگفتــی در قبــال آن بپردازنــد. کورســرا، تعــداد زیــادی از ایــن درس هــا 
و کالس هــا را در یــک ســایت کنــار هــم گــرد آورده اســت. از آمــوزش 
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مقدماتــی بعضــی رشــتههای موســیقی و هنریدانشــگاه برکلــی گرفتــه تــا 
ــو  ــن دوره هــا شــامل ویدئ مــواد درســی رشــته حقــوق دانشــگاه ییــل. ای
ــن(  ــه آزمون هــای آنالی ــی )از جمل و دیگــر شــیوه های آموزشــی  و ارزیاب
اســت کــه بایــد در مــدت زمان مشــخصی بــه اتمــام برســند. دوره هــا زیر 
نظــر یــک اســتاد اداره می شــوند. مــی توانیــد موضــوع مــورد عالقــه خــود 
ــه  ــازه ای در آن زمین ــت کالس ت ــر وق ــه ه ــد ک ــرار دهی را در لیســتی ق

برگــزار شــد، بــه شــما اطــالع بدهــد.

OpenCourseWare  .2

ــی  ــواد درس ــان م ــر جه ــا در سراس ــد ت ــالش می کن ــر، ت اوپن کورس وی
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــه کن ــگاه ارای ــج و دانش ــطح  کال ــی در س و دوره های
رایــگان در اینترنــت قابــل دسترســی باشــند. قابلیــت جســتجو بــر اســاس 
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عالقمندی هــای شــما و قابلیــت جســتجو بــه زبانهــای مختلــف )فعــال 20 
زبــان( از ویژگی هــای ایــن دانش ســرای اینترنتــی اســت. بیــش از 5 هــزار 
مقالــه فقــط به زبــان انگلســی در اینجــا وجــود دارد. هرچیــز، واقعــا هرچیز  
ــک  ــد: از تروموداینامی ــد در آن بیابی ــی توانی ــر را م ــگاه های معتب از دانش

آمــاری تــا اپیدمــی در تاریــخ آفریقــای جنوبــی تــا ...

ALISON .3 

ــای انگلیســی،  ــه زبان ه ــی ب ــا درس های ــی ب ــی اســت جهان الیســون منبع
آلمانــی و فرانســه. دوره  هــای الیســون همــه چیــز را  پوشــش می دهــد: از 
آمادگــی بــرای امتحــان SAT )تســت اســتانداردی کــه بــرای اداره کالــج ها 
اســتفاده می شــود(  تــا دوره هــای بهداشــت و ایمنــی مــورد نیــاز در ایرلنــد، 
ــا  ــی ت ــابداری عموم ــاری، از حس ــرخ ارز ج ــا ن ــت ت ــی رای ــن کپ از قوانی
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مذاکــره بــرای خریــد خانــه. در پایــان هــر دوره بــه شــما گواهــی نامــه ای 
داده مــی شــود کــه بیشــتر جنبــه نمادیــن دارد.

MIT Open Courseware .۴ 

 MIT اگــر همیشــه آرزو داشــتید کــه بــه یــک مدرســه فنــی بــزرگ مثــل
برویــد، حــاال همــه چیــز فراهــم اســت کــه در خانــه خودتــان، در زمــان 
دلخــواه خودتــان و بــه صــورت رایــگان درس هــای آ هــا را بخوانید. ســایت 
دوره هــای آزاد MIT طیــف وســعی از کالس هــا را ارایــه می کنــد کــه شــما 
ــد. شــما  ــام هــر قســمت، آن هــا را جســتجو کنی ــر اســاس ن ــد ب می توانی
ــه  ــان ب ــرا اســاس ســرعت خودت ــود کنیــد و ب می توانیــد درس هــا را دانل

یادگیــری بپردازیــد.
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Academic Earth .5

اگر به دنبال مجموعه ای گسترده تر از درس های MIT  هستید، این سایت جای مناسبی 

است. این دوره های رایگان از پنجاه دانشگاه مختلف در سراسر جهان گردآوری شده 

است و شما می توانید موضوعات کلی را در آن جستجو کنید. دوره هایی مانند قوانین 

طبیعی، بحران های اقتصادی و نیز ویدئوهای سرگرم کننده ای در این سایت یافت 

می شوند.

Open Learning Institute .۶

ایــن موسســه وابســته بــه دانشــگاه کارنگــی ملــون، تعــداد محــدودی دوره 
درســی ارایــه می دهــد کــه شــما می توانیــد بــر اســاس ســرعت خودتــان 
ــوال  ــا معم ــراه دوره ه ــه هم ــد. ب ــاد بگیری ــتید ی ــه خواس ــدام را ک ــر ک ه
ــه شــده  ــه می شــود. اگرچــه تعــداد مــواد درســی ارای ــی ارای راهنمایی های
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ــه  ــی ارای ــز دوره های ــتند. گاه نی ــات هس ــو از جزیی ــا ممل ــتند ام ــم هس ک
ــوند.  ــی ش ــتادان اداره م ــط اس ــه توس ــوند ک می ش

   Open Education Database  .7

ایــن موسســه ادعــا می کنــد کــه بیــش از ده هــزار دوره را از دانشــگاه های 
سراســر جهــان، در ســایت کــه بــه خوبــی طراحــی شــده، گــردآوری کرده 
اســت. کافــی اســت بــر اســاس موضــوع جســتجویی بکنیــد تــا ببینیــد که 
ــه شــما ارایــه شــود. از جملــه  ــه صــورت کامــل ب ــادی دوره ب تعــداد زی
دوره هــای ویدئویــی و چندرســانی ای کــه بــه شــما اجــازه می دهنــد هرچــه 
ــد. همچنیــن می توانیــد از ایــن ســایت  ــاد بگیری ــد ی را کــه دوســت داری
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چیزهــای زیــادی در مــورد مــدارس آنالیــن و آفالیــن و چگونگــی ادامــه 
تحصیــل بــه صــورت رســمی فــرا بگیریــد.

iTunes U .8
از بسیاری از دوره های درسی این سایت را می توان با ابزارهایی غیر از 

کامپیوتر هم استفاده کرد. iTunes U یک اپ رایگان است که به شما اجازه 
می دهد این درس ها را روی آی پاد، آی فون و آی تاچ دانلود کنید. گفته 

می شود که این سایت شامل 500 هزار درس مختلف از دوره ابتدایی گرفته 
تا کالج را شامل می شود. شما می توانید یادداشت هایی را به ویدئوها اضافه 

کنید، آن ها را با دوستان تان به اشتراک بگذارید و یا روی آی بوک تان ذخیره 
کنید.
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TED .9

ــی از  ــع عظیم ــود، منب ــام می ش ــد انج ــه در ت ــی ک ــا و مباحث  گفت وگوه
اطالعــات در موضوعــات مختلــف را فراهــم کــرده اســت. مباحــث مختلفی 
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ــن  ــای آنالی ــه در جســتجوی درس ه ــرای کســانی ک ــن ســایت ب روی ای
ــری توســط  ــا یادگی ــط ب ــوی مرتب ــزاران ویدئ ــود. ه ــدا می ش هســتند پی
خودتــان و بــه صــورت آنالیــن در ایــن ســایت وجــود دارد. اگر اهــل تنوع 
هســتید می توانیــد از ســایت بخواهیــد کــه بــه شــما، از میــان موضوعــات 
دیگــر، یــک ویدئــوی جــذاب، زیبــا و آموزنــده نشــان بدهــد. ایــن، قطعــا 

آمــوزش رســمی نیســت، امــا حتمــا متحول کننــده اســت.

99U  .10

عاشــق ویدئوهــای تخصصــی هســتید؟ حــاال کــه تــد را دیدیــد، اگــر مــی 
ــرای ویدئوهــای آموزشــی، در تمــام  ــی ب خواهیــد یــک منبــع بســیار عال
ــن ســایت تمرکــز  ــد. ای ــن ســایت بروی ــه ســراغ ای ــه هــا ببینیــد ب زمین
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ــب وکار  ــوآوری و کس ــت، ن ــی، خالقی ــات کارآفرین ــی روی موضوع خوب
دارد. بی شــک ایــن ســایت مــورد توجــه کســانی قــرار مــی گیــرد کــه بــه 

مباحــث کارآفرینــی عالقمنــد باشــند.

Ignite .11 

اگــر مــی خواهیــد یــک موضــوع جدیــد را آن هــم بــه صــورت فشــره یاد 
بگیریــد، بــه ســراغ ایــن ســایت برویــد و ویدئوهــای آن را ببینیــد. هــدف 
از ایــن ســخنرانی هــای پنــج دقیقــه ای ایــن اســت کــه هــر کــس بتوانــد 
یــک موضــوع نوآورانــه و یــا الهام بخــش را در مــدت زمــان کوتاهــی بــا 
ــد، امــا  ــه نظربیای ــه اشــتراک بگــذارد. شــاید کمــی عجیــب ب دیگــران ب
ــی  ــادی از  دانــش و الهــام را در مــدت زمان ــد حجــم زی شــما مــی توانی

کوتــاه بــه دســت بیاوریــد.

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  18 | آموزش  1|  دانشگاه در خانه شما |  1۴

Wikiversity .12

اگــر یادگیــری بــه صــورت متــن را ترجیــح می دهیــد بــه ســراغ 
ــا اســت و  ــاد ویکی مدی ــن ســایت بخشــی از بنی ــد. ای ویکی ورســیتی بروی
شــامل صفحاتــی دقیــق و بــا جزییــات در مــورد موضوعات مختلف اســت. 
ایــن ســایت شــامل اطالعــات مفصلــی اســت از پیــش دبســتانی تــا کالــج 
ــاز و  ــع ب ــز یــک کار منب ــن ســایت نی ــا، ای ــد همــه ویکی ه ــر. مانن و باالت
حاصــل کار گروهــی تعــداد زیــادی آدم اســت. ســایت جالبــی اســت برای 

ــرح باشــد. ــد بســیار مف ــی توان ــد Random م گشــت وگذار. کلی

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  18 | آموزش  1|  دانشگاه در خانه شما |  15

The Free Library .13

ــه  ــی ک ــگان. جای ــاب رای ــه و کت ــون مقال ــش از 21 میلی ــه ای بی مجموع
ــا  ــای علمــی را از 1984 ت ــا و مجــالت  و ژورنال ه ــه ه ــد روزنام می توانی
بــه امــروز را پیــدا کنیــد. اگــر مــی خواهیــد بــرای یــک مقالــه یــا تحقیــق 
علمــی منابعــی پیــدا کنیــد، ایــن ســایت یکــی از مناســب ترین جاهــا بــرای 
شــروع اســت. می توانیــد بــر اســاس کلمــات کلیــدی، منابــع، موضــوع و 

یــا نویســنده در ســایت جســتجو کنیــد.

Project Gutenberg  .1۴

پروژه گوتبرگ، مجموعه ای از 4200 کتاب الکترونیک رایگان در زمینه های 
تاریخ، ادبیات، اسناد و مدارک است که به اشکال مختلف مرتب شده اند و 

قابل دانلود روی کامپیوتر کتابخوان الکترونیکی است.

http://www.shabakeh-mag.com
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9 سایت برای آموزش های کاربردی آنالین راه دور

ســایت هایی کــه در ادامــه بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد؛ مجموعــه ای از 
علــوم، هنــر و فنــاوری را بــه شــما آمــوزش خواهنــد داد. آن هــا به طــور 
عملــی هــر آن چیــزی که بــرای یادگیــری بــه آن نیــاز داریــد را در اختیار 
ــای  ــاخت برنامه ه ــر از نحــوه س ــارت دیگ ــه عب ــد.، ب ــرار می دهن ــما ق ش
ــکی و  ــای پزش ــه حوزه ه ــا ورود ب ــه ت ــا Node.JS گرفت ــده ب ــته ش نوش
ــه  ــا ب ــن آموزش ه ــرار دارد. ای ــایت ها ق ــن س ــوزه کاری ای ــفه در ح فلس
گونــه ای آمــاده شــده اند کــه بــه شــما کمــک کننــد ســطح دانــش شــما را 
بــاال بــرده تــا در نهایــت در محــل کار خــود مقتدرانــه ظاهــر شــوید. ایــن 
آموزش هــا در یــک محیــط تعاملــی بــه شــما ایــن توانایــی را می دهنــد در 
محیــط خانــه خــود بنشــینید و بــه مطالعــه آن هــا بپردازیــد. شــاید تصــور 

آن ســخت باشــد کــه بگویــم ایــن کار تــا چــه انــدازه ســاده اســت!
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edx.1

ایــن ســایت بهتریــن دروســی کــه در دانشــگاه های معتبــر دنیــا تدریــس 
ــرده و در  ــع آوری ک ــف جم ــات مختل ــا و موضوع ــوند را در گروه ه می ش
ــن  ــده در ای ــه ش ــی ارائ ــد. دروس آموزش ــرار می ده ــران ق ــار کارب اختی
ســایت از آمــوزش مباحــث مرتبــط بــا علــوم کامپیوتــر همچــون تحلیــل 
داده هــا ویــژه کســب و کارهــا، آمــوزش HTML5، آمــوزش جاوا/آندرویــد 
و.... تــا مباحــث مرتبــط بــا پزشــکی، فلســفه، تاریــخ، زبــان و.... را پوشــش 
ــن  ــام در ای ــت ن ــن دروس ثب ــه ای ــی ب ــه دسترس ــه الزم ــد. البت می دهن

ســایت اســت.

edx لینک دسترسی به سایت
www.edx.org
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coursera .2

ــار  ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ــن را ب ــن دروس آنالی Coursera بهتری
کاربــران قــرار می دهــد. تاکنــون بیــش از 17 میلیــون نفــر کاربــر عضــو 
ــه بیــش از 1700 درس  ــر ب ایــن ســایت شــده اند. ایــن 17 میلیــون کارب
از 138 مــدرس دسترســی دارنــد. ایــن ســایت در صفحــه اصلــی خــود و 
ــدی  ــران، دروس را در ســه گــروه طبقه بن ــرای ســهولت دسترســی کارب ب
ــا و دروس  ــن تخصص ه ــن دروس، محبوب تری ــت، محبوب تری ــرده اس ک
پیش نهــادی. امــا کاربــران بــرای دسترســی بــه دروس بیشــتر بــا کلیــک 
ــی  ــف دسترس ــرفصل های مختل ــه س ــه View all Course ب روی گزین

http://www.shabakeh-mag.com
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خواهنــد داشــت. بخــش عمــده ای از دروس قــرار گرفتــه در ایــن ســایت 
در ارتبــاط بــا علــوم کامپیوتــر و کســب و کار اســت.

coursera لینک دسترسی
www.coursera.org

coursmos .3

Coursmos بــا مکانیــزم خــاص خــود در نظــر دارد ســبک متفاوتــی از آموزش 
را بــه کاربــران پیش نهــاد کنــد. از جملــه ویژگی هــای Coursmos  می تــوان 

http://www.shabakeh-mag.com
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ــودن،  ــه ب ــد زبان ــودن، چن ــی ب ــد پلتفرم ــون چن ــواردی همچ ــه م ب
سیســتم مدیریــت دانش جــو، گروه هــای ویــژه تبــادل نظــرات، 
ــن و...  ــاخت دروس آنالی ــان، س ــر امتح ــی ب ــی مبتن ــتم ارزیاب سیس
اشــاره کــرد. در صفحــه شــروع ابتــدا بایــد مشــخص کنیــد کــه آیــا 
قصــد آمــوزش )Start teaching( داریــد یــا قصــد داریــد مطلبــی را یــاد 
بگیریــد. )Start learning(. در ادامــه بایــد بــا حســاب کاربــری خــود بــه 
ســایت وارد شــوید و در ادامــه گــروه مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده 
تــا ســرفصل های آن گــروه ظاهــر شــود. در ادامــه بــا کلیــک روی گزینــه 
پخــش، فایــل ویدویــی بــه شــما نشــان داده می شــود. به طــور مثــال اگــر 
روی گزینــه Games کلیــک کنیــد، ویدوهایــی را مشــاهده خواهیــد کــرد 
ــود  ــتم خ ــش سیس ــرداری از صفحه نمای ــا فیلم ب ــا ب ــه در آن گیمره ک
ــد. در  ــه می کنن ــا ارائ ــف بازی ه ــا مراحــل مختل ــاط ب ــی در ارتب توضیحات
حــال حاضــر ایــن ســایت مشــتمل بــر 35605 درس بــوده کــه در 445 

ــردآوری شــده اند. ــف گ ــروه مختل گ

coursmos لینک دسترسی
coursmos.com

Highbrow .۴

ــما،  ــه میل باکــس ش ــه ب ــاه روزان ــای کوت ــا ارســال درس ه Highbrow ب
ــد.  ــا کن ــی ایف ــه خوب ــده را ب ــوزش دهن ــک آم ــش ی ــد نق ــعی می کن س
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Highbrow یــک ســرویس مبتنــی بــر ایمیــل بــوده کــه به طــور رایــگان و 
ــد. ــران خــود ارســال می کن ــرای کارب ــورد نظــر را ب ــه دروس م روزان

ــا زمــان کــم  ــن منظــور Highbrow ســعی می کنــد دروســی ب ــرای ای  ب
)5 دقیقــه( و کیفیــت بــاال را بــا هــدف آمــوزش یــک نکتــه در هــر روز 
ــران آمــوزش دهــد. دروس ایــن ســایت در گروه هــای مختلفــی  ــه کارب ب
همچــون ادبیــات، تاریــخ، ســالمت، تجــارت، هنر، فلســفه، بهــره وری و علم 

قــرار دارنــد.

Highbrow لینک دسترسی
gohighbrow.com
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 Skillshare .5

Skillshare  بــا اســتفاده از کالس هــا و پروژه هــای آنالیــن ســعی می کنــد 
بــه کاربــران در پــرورش قــوه خالقیــت کمــک کنــد. بــه عبــارت دیگــر 
دروس قــرار گرفتــه در ایــن ســایت بــا هــدف ایجــاد انگیــزه و افزایــش 
ــن ســایت کــه بیــش از  ــاده شــده اند. ای ــه آم ســطح مهارت هــای خالقان
یــک میلیــون دانشــجو عضــو آن هســتند، ســعی کــرده اســت دسترســی 
بــه ویدیوهــای آموزشــی را ســاده ترین شــکل ممکــن امکان پذیــر ســازد. 
امــا بــرای آن کــه بــه ایــن ویدیوهــا دسترســی داشــته باشــید ابتــدا بایــد 
عضــو ایــن ســایت شــوید. هــر زمــان روی ویدویــی کلیــک کنیــد، ابتــدا 
توضیحاتــی را دربــاره کالس آموزشــی مشــاهده خواهیــد کــرد. توضیحاتــی 
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کــه بــه شــما اعــالم می دارنــد قــرار اســت چــه چیــزی را مشــاهده کنیــد. 
همچنیــن بــا اســتفاده از گزینــه Find Classes امکان جســتجو در خصوص 

ــف وجــود دارد. ــای مختل مهارت ه

 Skillshare لینک دسترسی
www.skillshare.com

curious .6

ــطح  ــی س ــای آموزش ــتفاده از ویدیوه ــا اس ــد ب ــی کن ــعی م Curious س
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ــدازی  ــاره انگیــزه راه ان مهارت هــای شــما را افزایــش دهــد. Curious درب
ایــن ســایت نوشــته اســت، مطالعــات انجــام شــده در یــک دهــه گذشــته 
نشــان می دهنــد کــه یادگیــری فقــط شــما را باهوش تــر نمی کنــد، بلکــه 
ــد.  ــر می کن ــر موفق ت ــه مهم ت ــالمت تر و از هم ــحال تر، س ــما را خوش ش
مهــم نیســت در حــال یادگیــری چــه موضوعــی هســتید، مهــم ایــن اســت 
کــه همــواره جرقــه ای از کنجــکاوی در ذهــن کلیــد بخــورد. تنهــا بــا یــک 
کلیــک ســاده روی Curious Learning Engine بــه هــزاران دســتاورد و 
پژوهــش  علمــی دسترســی خواهیــد داشــت. بیــش از بیســت هــزار درس 
ــرای  ــران قــرار دارد. ب ــا ملحقــات آن هــا در اختیــار کارب ــاه، همــراه ب کوت
 Curious ــد در ســایت ــه ایــن حجــم از اطالعــات ابتــدا بای دسترســی ب
ثبت نــام کنیــد. بعــد از ثبت نــام در ســایت بایــد بــه یکســری پرســش های 
مطــرح شــده از ســوی ســایت پاســخ دهیــد. البتــه الزم بــه توضیــح اســت 
بــرای دسترســی کامــل بــه محتــوای قــرار گرفتــه در ایــن ســایت بایــد 

حــق اشــتراک آن را پرداخــت کنیــد.

curious لینک دسترسی
curious.com

   را درلینکدین دنبال کنید
http://ir.linkedin.com/in/shabakehonline
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Lynda .7

ــای  ــای فض ــن روزه ــی ای ــع آموزش ــن مناب ــی از معروف تری Lynda یک
مجــازی بــه شــمار مــی رود. لینــدا ســعی می کنــد بــه زبانی ســاده فنــاوری، 
ــد.  ــوزش ده ــش آم ــه کاربران ــت را ب ــای کســب و کار و خالقی مها رت ه
همان گونــه کــه در تصویــر بــاال مشــاهده می کنیــد، ویدیوهــای آموزشــی 
ــال  ــد. به طــور مث ــرار گرفته ان ــی ق ــای مختلف ــدام در گروه ه ــر ک ــدا ه لین
در گــروه Web بیــش از 50 هــزار ویدیــو آموزشــی قــرار گرفتــه اســت. 
ویدیوهایــی کــه بــه شــما اصــول و مهارت هــای مختلفــی کــه بــه آن هــا 

ــد. ــوزش می دهن ــد را آم ــاز داری نی

lynda لینک دسترسی
www.lynda.com
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creativelive .8

Creativelive ســایتی اســت کــه موفــق شــده اســت یــک تعامل ســازنده 
را میــان برجســته ترین کارشناســان جهــان و کاربــران بــه وجــود آورد. از 
ویژگی هــای شــاخص ویدیوهــای قــرار گرفتــه در ایــن ســایت می تــوان بــه 
کارگاه هــای آموزشــی در ارتبــاط بــا عکاســی، فیلــم، طراحــی، تجــارت هنــر 
و آمــوزش نرم افزارهــای کاربــردی اشــاره کــرد. ایــن ســایت ســعی کــرده 
اســت یــک آمــوزش پویــا را در اختیــار همــه کاربــران قــرار دهــد. بخــش 

اعظــم ویدیوهــای قــرار گرفتــه در ایــن ســایت غیــر رایــگان هســتند.

creativelive لینک دسترسی
www.creativelive.com
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udemy .9

ــورت  ــه ص ــی را ب ــای واقع ــای دنی ــد مهارت ه ــعی می کن Udemy س
آنالیــن بــه کاربــران آمــوزش دهــد. هــر چنــد بخــش اعظــم ویدیوهــای 
ــدودی  ــداد مح ــا تع ــتند؛ ام ــگان هس ــر رای ــه در udemy غی ــرار گرفت ق

ــرار دارد. ــن ســایت ق ــز در ای ــگان نی ــو رای ویدی

udemy لینک دسترسی
www.udemy.com
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کتاب صوتی »به موفقیت عادت کن«

کتــاب صوتــی )بــه موفقیــت عــادت کــن( بــه بررســی عادت هایــی از افــراد موفــق می پــردازد 

می شــوند.  گرفتــه  بــه کار  آن هــا   توســط  زندگــی  و  کار  اصــل  به عنــوان  روز  هــر  کــه 

راهکارهایــی کــه افــراد موفــق بــه کار می گیرنــد؛ توســط محققــان و جامعه شناســان بررســی 

ــرار دارد. ــما ق ــار ش ــک در اختی ــه همین ــده اند ک ــدی ش و طبقه بن

ــک  ــه ی ــر هفت ــایت           ه ــت در س ــا عضوی ب
ــد.            ــت می کنی ــاب دریاف کت

www.shabakeh-mag.com 
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10 سایت رایگان آموزش کدنویسی و 
برنامه نویسی کودکان

ــت و  ــده اس ــده ش ــم تنی ــا دره ــی م ــا زندگ ــاوری ب ــه فن ــه ک همان گون
ــا اینترنــت زندگــی کــرد، آمــوزش  ــدون موبایــل ی ــوان یــک روز ب نمی ت
ــا ایــده هوشــمند بــرای  برنامه نویســی بــه کــودکان نیــز یــک انتخــاب ی

http://www.shabakeh-mag.com
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فرزنــدان نیســت؛ بلکــه ضــرورت و نیــازی حتمی بــرای رشــد مهارت های 
کــودکان بــرای زندگــی در ده هــای آینــده اســت. در این فصل، 10 ســایت 
ــی  ــودکان را معرف ــوص ک ــی مخص ــوزش برنامه نویس ــع آم ــگان مرج رای

خواهیــم کــرد.

 ایــن ســایت ها بــه کــودکان می آموزنــد ســایت ســاده ای طراحــی کننــد و 
بــا کمــک بازی هایــی ســاده بــا منطــق برنامه نویســی، توانایــی حــل مســئله 
و اصــول طراحــی یــک برنامــه آشــنا شــوند. ایــن ســایت ها بــه کــودکان 
ــه کار  ــود را ب ــه خ ــرد و خالقان ــای منحصربه ف ــد ایده ه ــازه می دهن اج

بگیرنــد و ذهنشــان نیــز پویایــی الزم را کســب کنــد. 

 code.org
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نقطه شروع عالی برنامه نویسی کودکان
کســانی کــه تــازه کار هســتند و هنــوز وارد مقولــه برنامه نویســی کــودکان 
ــد.  ــا ســایت code.org شــروع کنن ــن کار را ب ــر اســت ای نشــده اند، بهت
روی ایــن ســایت مجموعــه بســیار زیــادی کتــاب، ویدیــو، منابــع آنالیــن 
ــرای  ــزی ب ــی مراک ــری و معرف ــای تصوی ــازی، آموزش ه ــی، ب آموزش
آمــوزش برنامه نویســی گــردآوری شــده اســت. ویدیوهــای ایــن ســایت 
می توانــد الهام بخــش بســیاری از بازی هــا و ایده هــای مــورد نیــاز 

والدیــن باشــد.

 CodeAcademy
آموزش کنش گرا 
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ثبــت نــام در ایــن ســایت رایــگان اســت. پــس از ثبــت نــام می توانیــد بــا 
همراهــی کــودک، بــه صــورت بســیار کاربرپســند و تعاملــی تمرین هــای 
ــه  ــم ب ــد و کم ک ــام دهی ــی را انج ــوزش برنامه نویس ــرگرم کننده آم س
ــی  ــد. برخ ــاس تر بروی ــای حس ــخت تر و بازی ه ــای س ــراغ تمرین ه س
تمرین هــای ایــن ســایت شــامل ســاخت یــک ســایت ســاده، ســاخت یــک 
ــای  ــاخت برنامه ه ــوزش SQL، س ــاوا، آم ــوزش ج ــرا، آم ــایت کنش گ س
ــداد  ــا تع ــن آموزش ه ــک از ای ــرای هری ــود. ب ــازی می ش ــی و ب مقدمات
اســتفاده کننده، مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای انجــام تمامــی تمرین هــا و 
بــه پایــان رســاندن پــروژه و در نهایــت ســطح آمــوزش ذکــر شــده اســت.

 codecombat.com
مبارزه برنامه نویسی برای کودکان بزرگ تر
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ــج و  ــیار مهی ــازی بس ــک ب ــن ی ــد در حی ــالش می کن ــایت ت ــن س ای
آنالیــن کــه تعاملــی بــا گیم پلــی رقابتــی اســت، دانش آمــوزان را 
درگیــر برنامه نویســی و آمــوزش کدنویســی کنــد. تمامــی دوره هــای ایــن 
ســایت آنالیــن اســت و بایــد از قبــل ثبــت نــام کــرده باشــید. روی ایــن 
ســایت نزدیــک بــه 75 تــا 100 ســاعت آمــوزش دربــاره علــوم مختلــف 
ــا انتخــاب ســطح  ــد ب ــذاری شــده اســت. می توانی ــز بارگ ــری نی کامپیوت
آموزشــی مناســب کــودک خــود، هــر دوره را شــروع کنیــد. تمامــی دوره ها 
ــده اند. ــازی ش ــی پیاده س ــک بســیار زیبای ــا گرافی ــازی و ب ــه صــورت ب ب

 Hackety Hack
برنامه نویسی روبی
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ــروف  ــاز مع ــرم منبع ب ــک پلتف ــدوز ی ــخه وین ــز نس ــایت نی ــن س در ای
ــام Ruby عرضــه شــده اســت و می توانیــد  ــه ن برنامه نویســی کــودکان ب
در بخــش درس هــا بــه ســراغ آمــوزش کار بــا ایــن زبــان برنامه نویســی 
برویــد. دانلــود برنامــه روبــی و بــازی کــردن در تبلــت و موبایــل بــرای 
ــود. نکتــه جالــب اینکــه ایــن ســایت،  کــودکان بســیار جــذاب خواهــد ب
ــران ســایت  ــود کدهــا و برنامه هــای ســاده ای اســت کــه دیگــر کارب آپل
آن را نوشــته اند. ســایت گرافیــک جــذاب و هیجان انگیــزی نــدارد و بهتــر 
ــد. ــی بروی ــان روب ــرای زب ــده ب ــزار عرضه ش ــود نرم اف ــراغ دانل ــت س اس

 lightbot.com
حل معما با منطق برنامه نویسی
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ــا 8 ســاله و کــودکان بیــش از 9 ســال،  ــرای کــودکان 4 ت ایــن ســایت ب
ــق برخــی  ــد از طری ــودک بای ــه ک ــد ک ــه می کن ــی ارائ ــای گرافیک معماه
ــن  ــد. بیشــتر ای ــا را حــل کن ــا و ســاختارهای برنامه نویســی آن ه منطق ه
 iOS معماهــا بــرای نصــب روی دســتگاه های موبایــل مبتنــی بــر اندرویــد و
عرضــه شــده اند، امــا بــرای کینــدل و وینــدوز نیــز چنــد معمــا خواهیــد 
ــا فضــای معماهــا و نحــوه کارشــان بیشــتر آشــنا  ــرای اینکــه ب یافــت. ب
شــوید، می توانیــد دمــوی یــک معمــا را بــه صــورت آنالیــن بــازی کنیــد. 
در ایــن دمــو بــرای حــل کــردن هــر تکــه از معمــا یــک خــط راهنمایــی 

ــان انگلیســی ظاهــر می شــود. ــه زب ب

 scratch.mit.edu
معروف ترین پلتفرم برنامه نویسی کودکان
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دانشــجویان دانشــگاه MIT، زبــان برنامه نویســی اســکرچ را توســعه 
می دهنــد و چندیــن شــرکت بــزرگ دنیــای فنــاوری ماننــد گــوگل از آن 
پشــتیبانی می کننــد. اســکرچ بــرای دانش آمــوزان 8 تــا 16ســاله مناســب 
ــد  ــازه می ده ــوزان اج ــه دانش آم ــاده ای ب ــیار س ــان بس ــه زب ــت و ب اس
ــان  ــن زب ــد، بســازند. ســایت ای ــه دوســت دارن ــزی را ک ــر چی ــاً ه تقریب
برنامه نویســی شــامل منابــع آموزشــی، کدهــای و پروژه هــای مــورد نیــاز 
ــه  ــرای شــروع برنامه نویســی و دوره هــای آموزشــی اســت. می توانیــد ب ب
ــروژه برنامه نویســی را شــروع  ــن ســایت یــک پ ــن روی ای صــورت آنالی
ــه محیــط برنامــه اســکرچ ســوییچ داده خواهیــد شــد.  کنیــد و ســریعاً ب
برنامــه اســکرچ را نیــز می توانیــد دانلــود و روی کامپیوتــر یــا دســتگاه های 

تبلــت و موبایــل نصــب کنیــد.

 stencyl.com
ساخت بازی بدون یک کد
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ــوزش  ــروع آم ــرای ش ــی ب ــیار خوب ــزه بس ــد انگی ــازی می توان ــاختن ب س
ــت،  ــزار اس ــک نرم اف ــع ی ــه در واق ــایت ک ــن س ــد. ای ــی باش برنامه نویس
ــا الهام گیــری از کدهــا و بلوک هــای زبــان اســکرچ بــه کــودکان اجــازه  ب
ــدوز،  ــش، وین ــد، فل ــرای iOS، اندروی ــاده ای ب ــیار س ــازی بس ــد ب می ده
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــر فرزندت ــازند. اگ ــک بس ــتم های م ــس و سیس لینوک
ــازد و  ــه ای  بس ــای حرف ــه بازی ه ــن برنام ــا ای ــد ب ــد، می توان ــدی باش ج
قابلیت هــای پیشــرفته ای بــه آن اضافــه کنــد. بــه ایــن وب ســایت مراجعــه 
کــرده و بــا دانلــود نرم افــزار آن فرزند تــان را تشــویق کنیــد اولیــن بــازی 
ــی  ــاز دیجیتال ــده بازی س ــاید در آین ــد، ش ــی کن ــرش را برنامه نویس عم

بزرگــی شــود.

 techrocket.com
کد، بازی، طراحی گرافیکی
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ــوزش  ــه آم ــن مؤسس ــه iD Tech، اولی ــه مؤسس ــق ب ــایت متعل ــن س ای
ــر  برنامه نویســی بــه کــودکان در دنیــا اســت. روی ایــن ســایت عــالوه ب
اینکــه شــش ســاعت آمــوزش رایــگان کدنویســی کــودکان عرضــه شــده 
اســت، می توانیــد انتخــاب کنیــد فرزندتــان کدنویســی، ســاخت بــازی یــا 
ــه ســراغ دوره هــای عرضه شــده  ــرد و بعــد ب ــاد بگی طراحــی گرافیکــی ی
بــرای هریــک برویــد. برخــی امکانــات و دوره هــای آموزشــی ایــن ســایت 
رایــگان نیســتند، امــا درس هــای اولیــه بســیاری از دوره هــا رایــگان و دمــو 
عرضــه شــده اند. در بخــش کدنویســی می تــوان دوره هــای جــاوا، پایتــون، 
را  برنامه نویســی شــی گرا  و   iOS، C++ برنامه نویســی  جاوااســکریپت، 

یافــت.

 tynker.com
دنیای بی پایانی از بازی و برنامه نویسی
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ــودکان   ــی ک ــای برنامه نویس ــر دنی ــروف و معتب ــایت های مع ــی از س یک
tynker.com اســت و ماننــد بیشــتر برنامه هــای عرضه شــده در ایــن حوزه 
از بلوک هــای کدنویســی بــرای آمــوزش کــودکان اســتفاده می کنــد. ایــن 
ســایت دوره هــای مختلفــی بــرای کــودکان در رده هــای مختلــف عرضــه 
ــد وارد ســایت  ــگان هســتند. می توانی ــه آن رای ــای اولی ــد و درس ه می کن
شــوید و شــروع بــه بــازی کنیــد. چندیــن بــازی ســاده بــا گرافیــک بســیار 
عالــی تــدارک دیــده شــده اســت کــه منطــق برنامه نویســی را بــه کــودک 
منتقــل می کنــد. والدیــن می تواننــد متناســب بــا ســن کــودک یــا نوجــوان 
خــود هــر دوره و بــازی  را انتخــاب کــرده و آمــوزش برنامه نویســی را بــه 

صــورت هدفمنــد دنبــال کنند.

 Hopscotch
برنامه نویسی برای همه افراد

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  18 | آموزش  1|  دانشگاه در خانه شما |  ۴1

بــا اســتفاده از ایــن ســایت معتبــر می توانیــد مفاهیــم اولیــه برنامه نویســی 
را بــه کــودکان خــود بیاموزیــد. نرم افــزار ایــن مؤسســه را از روی ســایت 
ــازه  ــان اج ــه کودکت ــتفاده از آن ب ــا اس ــد و ب ــود کنی ــد دانل ــرای آی پ ب
ــا را  ــر این ه ــن و نظای ــز، انیمیش ــتان هیجان انگی ــازی، داس ــک ب ــد ی دهی
قدم به قــدم توســعه دهــد. ایــن برنامــه شــامل ده هــا بلــوک و قطعــه کــد 
تعاملــی و گرافیکــی اســت کــه فقــط بــا کشــیدن و رهــا کــردن می تواننــد 
مقدمــات ســاخت یــک برنامــه یــا بــازی را فراهــم کننــد. مبنــای کار ایــن 

ــان برنامه نویســی اســکرچ اســت. ســایت زب

کتاب الکترونیک ترفند های وای فای    
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9 منبع آنالین و رایگان آموزش برنامه نویسی

مدیــران و حتــا کارمنــدان موفــق یــک ســازمان بــه خوبــی می داننــد کــه 
بایــد از حداقــل دانــش برنامه نویســی برخــوردار باشــند. ایــن دانــش بــه 
ــدرت  ــرده و ق ــی درک ک ــه خوب ــا مســائل را ب ــد ت ــا کمــک می کن آن ه
تحلیــل خوبــی بــه دســت آورنــد. در دنیــای کســب و کار امــروزی بخــش 
عمــده ای از مدیــران بــزرگ بــا ایــن دانــش آشــنایی دارنــد و زمانــی کــه 
جلســاتی را بــا تیم هــای برنامه نویســی خــود ترتیــب می دهنــد، بــه خوبــی 

می تواننــد راهکارهــای ســودمندی ارائــه کننــد.
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ــات  ــاوری اطالع ــای فن ــه دپارتمان ه ــود را ب ــروزی خ کســب وکارهای ام
تجهیــز کرده انــد. در ایــن دپارتمان هــا بــه طــور معمــول تیم هــای 
ــازمان هایی  ــد. س ــرار دارن ــی ق ــای برنامه نویس ــه تیم  ه ــی منجمل مختلف
ــد  ــی می توانن ــه راحت ــد، ب ــار دارن ــی در اختی ــم برنامه نویس ــک تی ــه ی ک
ــر از آن این کــه دیگــر  ملزومــات کاری خــود را پیاده ســازی کننــد. مهم ت
ــد  ــده خــود نخواهن ــن ای ــه ســرقت رفت ــت ب ــه ای از باب ــه دغدغ هیچ گون
داشــت بــه واســطه آن کــه همــه چیــز بــه صــورت درون ســازمانی طراحی 

می شــود.

ــراد  ــار اف ــی در اختی ــردی خوب ــای ف ــی توانمندی ه ــری برنامه نویس یادگی
قــرار می دهــد. اگــر بــه دنبــال آن هســتید تــا کدنویســی را یــاد بگیریــد، 
ــه واســطه  ــر را ب ــت، توانمندی هــای زی ــد بدانیــد در ابتدایی تریــن حال بای

یادگیــری اصــول برنامه نویســی بــه دســت خواهیــد آورد:

ــک  ــما کم ــه ش ــن ب ــت ممک ــاده ترین حال ــری HTML در س •  یادگی
می کنــد، زمانــی کــه بــا یــک سیســتم مدیریــت محتــوا روبــرو می شــوید 
بــه راحتــی بــا آن ارتبــاط برقــرار کــرده و از دانــش خــود هرچنــد محــدود 

بــرای فهــم بهتــر موقعیت هــا اســتفاده کنیــد.

ــاط  ــود ارتب ــرکت خ ــان ش ــا برنامه نویس ــد ب ــازه می ده ــما اج ــه ش •  ب
خوبــی برقــرار کنیــد. شــاید نیــازی نداشــته باشــید کــه یــک برنامه نویــس 
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حرفــه ای شــوید، امــا اگــر دانــش اولیــه کدنویســی را در اختیــار داشــته 
ــما  ــه در شــرکت ش ــا برنامه نویســانی ک ــد ب ــی می توانی ــه راحت ــید ب باش
مشــغول بــه کار هســتند بــه تعامــل پرداختــه و بــه شــکل کارآمدتــری 

ــد. ــه کنی ــا را ارائ ــرده و راه حل ه ــکالت را درک ک مش

ــید،  ــه باش ــاد گرفت ــی ی ــه خوب ــه HTML وCSS  را ب ــول اولی ــر اص •  اگ
ــرد  ــرده، عملک ــازی ک ــات وب را بهینه س ــد صفح ــی می توانی ــه راحت ب
آن هــا را بهبــود بخشــیده و آن هــا را آزمایــش کنیــد. همــه ایــن کارهــا بــه 
شــرطی امکان پذیــر اســت کــه بــا HTML وCSS  آشــنا باشــید. در نتیجــه 
ــان شــما را در پیشــبرد اهدافتــان کمــک  ســرمایه گذاری روی ایــن دو زب

خواهنــد کــرد. 

•  یادگیــری برنامه نویســی وابســتگی  شــما بــه مدیــران فنــاوری اطالعــات 
ــد. ــم می کن را ک

ــی  ــری کدنویس ــت. یادگی ــازه ای از خالقی ــای ت ــردن درب ه ــاز ک •  ب
فرصت هــای بزرگــی را در زمینــه ســاخت یــک محصــول نــاب و محتوایــی 
بــی نظیــر در اختیــار شــما قــرار می دهــد. ایــن فرصت هــا هــم از طریــق 
ســایت شــرکت و هــم از طریــق توســعه برنامه هــای کاربــردی در اختیــار 

ــرد. ــرار می گی ــما ق ش
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MIT 1. دروس رایگان و متن باز
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-

/science/6-092-introduction-to-programming-in-java-january-iap-2010

ــار  ــگان در اختی ــور رای ــه ط ــود را ب ــوای یکســری از دروس خ MIT محت
مــردم قــرار می دهــد تــا در زمــان فراغــت خــود آن هــا را مطالعــه کننــد. 
از جملــه دروســی کــه بــه طــور رایــگان در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد 
ــا  ــاوا، آشــنایی ب ــان  برنامه نویســی ج ــا زب ــه دروس آشــنایی ب ــوان ب می ت
علــوم کامپیوتــر و برنامه نویســی و برنامه نویســی کاربــردی بــا ســی اشــاره 
ــال راه حل هــای طراحــی و توســعه برنامه هــای همــراه  ــه دنب ــا ب کــرد. آی
ویــژه کســب وکارتان هســتید؟ اگــر بــه دنبــال چنیــن اطالعاتــی هســتید، 
ــه در  ــنامه هایی ک ــق پرسش ــت. MIT از طری ــتی اس ــاب درس MIT انتخ
تصویــر زیــر مشــاهده می کنیــد اطالعــات مفیــد و رایگانــی را در اختیــار 

ــد. ــرار می ده ــما ق ش
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Code Academy .2
www.codecademy.com

ــه ســاده ترین شــکل  ــا کدنویســی را ب ــال منبعــی هســتید ت ــه دنب اگــر ب
بــه شــما آمــوزش دهــد بایــد بدانیــد Code Academy بهتریــن مــکان 
اســت. دانش جویــان قــادر هســتند دروس مــورد عالقــه خــود را از طریــق 
ســرفصل هایی کــه ایــن ســایت در اختیــار آن هــا قــرار می دهــد انتخــاب 
کننــد. جاوااســکرپیت، پی اچ پــی، پایتــون، jQuery، رابــی و HTML+CSS از 

جملــه ســرفصل هایی هســتند کــه در اختیــار شــما قــرار دارنــد.

Khan Academy .3
www.khanacademy.org

یکــی از منابــع اصلــی یادگیــری کدنویســی بــه شــیوه آنالیــن و رایــگان 
ســایت Khan Academy اســت. ســایتی کــه ســابقه طوالنــی در زمینــه 
ارائــه ایــن مفاهیــم به شــیوه رایــگان دارد. ایــن ســایت دروس آموزشــی را 
بــه شــکلی ســاختمند آمــاده کــرده تــا عالقه منــدان بــه راحتــی قــادر بــه 
ــی  ــای ویدوی ــن یکســری آموزش ه ــردن دروس باشــند. همچنی ــال ک دنب
ــی  ــد. Khan Academy یک ــرار می ده ــدان ق ــار عالقه من ــز در اختی نی
ــا  ــد ت ــک  کن ــما کم ــه ش ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــن مکان های از بهتری
مهارت هــای کدنویســی خــود را ارتقــا داده یــا از پایــه آن هــا را یــاد بگیرید.
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HTML5 Rocks .۴
www.html5rocks.com

HTML5 Rocks پــروژه ای اســت کــه از ســوی گــوگل ارائــه شــده اســت. 
از طریــق پــروژه ارائــه شــده از ســوی گــوگل کــه ماحصــل همــکاری طیف 
ــی  ــه راحت ــت، ب ــوزه وب اس ــه ای ح ــان حرف ــترده ای از برنامه نویس گس
می توانیــد بــه جدیدتریــن دســتاوردها، منابــع آموزشــی و در کل هــر آن 

چیــزی کــه در ارتبــاط بــا HTML 5 اســت، دسترســی داشــته باشــید.

Coursera .5
www.coursera.org

ــن  ــی آنالی ــع آموزش ــلطان مناب ــوان س ــک Coursera را می ت ــدون ش ب
ــی  ــای آموزش ــب کال س ه ــکاری جال ــرد. Coursera در ابت ــف ک توصی
مربــوط بــه ده هــا دانشــگاه معتبــر سراســر جهــان را گــردآوری کــرده و به 
ایــن شــکل بــه عالقه منــدان بــه یادگیــری برنامه نویســی کمــک می کنــد 

بــه شــکلی اصولــی و اســتاندارد برنامه نویســی را یــاد بگیرنــد.

Udemy .6
www.udemy.com

Udemy ده هــا دروس ویدویــی عالــی را در حوزه هــای مختلــف از بهبــود 
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ــار  ــری در اختی ــی کامپیوت ــا برنامه نویس ــه ت ــردی گرفت ــای ف مهارت ه
ــن ســایت  ــه شــده در ای ــد. بیشــتر دروس ارائ ــرار می ده ــدان ق عالقه من
ــار  ــن امــکان را در اختی ــوق ای ــق هســتند. ســایت ف ــب عمی حــاوی مطال
کاربــران قــرار داده اســت تــا از طریــق کوپن هایــی کــه می تواننــد آن هــا 
را از طریــق وب بــه دســت آورنــد تخفیف هــای ویــژه ای را از ایــن ســایت 
دریافــت کننــد. همچنین طیــف گســترده ای از دروس مقدماتی را به شــکل 

رایــگان در اختیــار افــراد مبتــدی قــرار داده اســت.

Udacity .7
www.udacity.com

Udacity یکــی دیگــر از منابــع غنــی و ارزشــمندی اســت کــه بــه شــما 
در شــناخت کدنویســی کمــک می کنــد. بــرای دسترســی بــه ایــن منابــع 
ــورد  ــای م ــک از دوره ه ــر ی ــه ه ــوط ب ــه مرب ــد هزین ــمند می توانی ارزش
ــه یــک  عالقــه خــود را پرداخــت کنیــد. در صــورت پرداخــت هزینــه ب
ــود را  ــای خ ــد مهارت ه ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــخصی ک ــی ش مرب
توســعه داده و در جهــت درســتی دروس را یــاد بگیریــد دسترســی خواهید 
داشــت یــا می توانیــد از میــان ســرفصل های موجــود هــر یــک را کــه بــه 

آن عالقــه داریــد انتخــاب کنیــد.

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.udacity.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  18 | آموزش  1|  دانشگاه در خانه شما |  ۴9

Google University Consortium .8
https://developers.google.com

اگــر بــه دنبــال یادگیــری کدنویســی هســتید چــرا بــه ســراغ یــک منبــع 
سرشــار از اطالعــات نمی رویــد؟ کنسرســیوم دانشــگاهی گــوگل بــه طــور 
رایــگان دروس، طراحــی و توســعه برنامه هــای آندرویدی/همــراه، طراحــی 

ــد. ــرار می ده ــما ق ــار ش ــی را در اختی ــای برنامه نویس وب و زبان ه

Edx .9
www.edx.org

ــی را  ــا دروس برنامه نویس ــاط ب ــمند در ارتب ــوای ارزش ــا محت edX ده ه
در اختیــار عالقه منــدان قــرار می دهــد. زبان هــای برنامه نویســی و 
برنامه نویســی بــرای هــر شــخص)پایتون( از جملــه دروس آموزشــی 

ــده اند. ــزوده ش ــایت اف ــن س ــه ای ــی ب ــه تازگ ــه ب ــتند ک ــدی هس جدی

  را در تلگرام دنبال کنید
telegram.me/shabakehmag
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کتاب الکترونیکی »چند وظیفه گی ممنوع«

بســیاری از مدیــران، در بــدو ورود و اســتخدام نیروهــای انســانی، توجــه می کننــد نیــروی 

ــتری  ــره وری بیش ــه به ــا ب ــد ت ــته باش ــن کار را داش ــان چندی ــام همزم ــی انج ــد توانای جدی

برســند. امــا آزمایش هــای علمــی و تحقیقــات میدانــی چیــز دیگــری می گوینــد و بــه شــدت 

ــد؛ چــون برعکــس تصــور عمومــی؛ کشــنده بهــره وری اســت.  چندوظیفه گــی را نهــی می کنن

امــا چــرا؟ 

ــک  ــه ی ــر هفت ــایت           ه ــت در س ــا عضوی ب
ــد.            ــت می کنی ــگان دریاف ــاب، رای کت

www.shabakeh-mag.com 
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15 وب سایت برتر آموزش رایگان طراحی و 
توسعه وب

امــروز شــما می توانیــد تمــام منابــع مــورد نیــاز بــرای یادگیــری طراحــی و 
توســعه وب را بــه صــورت آن الیــن و رایــگان پیــدا کنیــد. در حــال حاضــر 
انــواع مختلفــی از دوره هــای حرفــه ای آموزشــی در اینترنــت وجــود دارنــد 
کــه شــما می توانیــد بــرای یادگیــری حرفــه ای و کســب مــدرک در آنهــا 
ثبت نــام کنیــد، امــا در عیــن حــال منابــع آموزشــی رایــگان بســیاری نیــز 
وجــود دارنــد کــه شــما می توانیــد بــرای یادگیــری هــر چیــزی از اصــول 
ــتفاده  ــا اس ــرفته از آنه ــی پیش ــا PHP و برنامه نویس ــه HTML/CSS ت پای
ــر  ــالگ برت ــم 15 وب ســایت و وب ــا قصــد داری ــه م ــن مقال ــد. در ای کنی
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ارائــه منابــع آمــوزش طراحــی و توســعه وب را بــه شــما معرفــی کنیــم. 
بــا صــرف روزانــه کمــی  وقــت و اســتفاده از مطالــب آموزشــی موجــود در 
ایــن ســایت ها بعــد از مدتــی متعجــب خواهیــد شــد کــه چقــدر ســریع 
و راحــت توانســته اید بــه رایــگان ایــن حجــم از مطالــب آموزشــی را فــرا 

. ید بگیر

TutsPlus .1
code.tutsplus.com

اولیــن وب ســایت در فهرســت مــا بــه دلیــل حجــم عظیمــی  از مقــاالت 
ــی  ــای واقع ــه معن ــایت ب ــن وب س ــت. ای ــی TutsPlus Code اس آموزش
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ــی  ــه آمــوزش اختصــاص داده شــده اســت و از معــدود برندهای کلمــه ب
اســت کــه مقــاالت آموزشــی بــا کیفیــت را ارائــه می کنــد. تمــام مطالــب 
آموزشــی موجــود در ایــن ســایت بــه تفصیــل شــرح داده شــده اند و هدف 

آنهــا ارائــه تمــام جزئیــات مربــوط بــه یــک موضــوع آموزشــی اســت.

ــتجو  ــب ها جس ــاس برچس ــر اس ــی را ب ــب آموزش ــد مطال ــما می توانی ش
ــی  ــعه وب را بررس ــه توس ــوط ب ــته بندی مرب ــام دس ــی تم ــا حت ــد ی کنی
ــا  ــه HTML5/CSS3 ت ــع آموزشــی از اصــول پای ــته بندی مناب ــد. دس کنی
 JavaScript, ــل ــی مث ــای برنامه نویس ــر و زبان ه ــای پیچیده ت کتابخانه ه

ــرد. ــر می گی PHP و Ruby را در ب

Scotch .2
scotch.io/tutorials

http://www.shabakeh-mag.com
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ــوزش وب  ــه آم ــمند در زمین ــی و ارزش ــایت های غن ــر از س ــی دیگ یک
Scotch اســت. طبقه بنــدی مطالــب آموزشــی در ایــن وب ســایت تقریبــا 
کامــل اســت و اغلــب موضوعــات مربــوط بــه طراحــی و توســعه وب را 

پوشــش می دهــد.

ــطح  ــد س ــما می توانی ــود در Scotch ش ــای موج ــری آموزش ه ــا پیگی ب
علمــی  خــود را از یــک توســعه دهنده متوســط بــه یــک متخصــص حرفه ای 
افزایــش دهید. هــدف اصلی مطالــب موجــود در Scotch توســعه دهندگان 
ســطح متوســط اســت، بنابرایــن این ســایت چنــدان مناســب افراد تــازه کار 
ــم  ــه می کنی ــه شــما توصی ــد ب ــا قصــد پیشــرفت داری ــر واقع نیســت. اگ
مطالــب پیچیده تــر موجــود در ایــن ســایت را دنبــال کنیــد. با وجــود منابع 
متنــوع و رایــگان گــردآوری شــده در ایــن ســایت بــه ســختی می توانیــد 

جایگزیــن مشــابه دیگــری در ایــن زمینــه پیــدا کنیــد.

Smashing Magazine .3
www.smashingmagazine.com

ایــن مجلــه طراحــی وب پرطرفــدار همچنیــن مجموعــه بزرگــی از 
PHP/ آموزش هــای کدنویســی مرتبــط بــا توســعه وب شــامل پروژه هــای

ــد. ــش می ده WordPress را پوش

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.smashingmagazine.com/


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  18 | آموزش  1|  دانشگاه در خانه شما |  55

ــب به روزرســانی شــده  بخــش کدنویســی Smashing Magazine از مطال
ــود  ــه می ش ــه آن اضاف ــدی ب ــته های جدی ــه نوش ــر ماه ــه ه ــی ک فراوان
برخــوردار اســت. اغلــب مطالــب آموزشــی روی یــک موضــوع و مفهــوم 
 Node.js  و یــا ســاخت روبــات چــت Babylon.js  خــاص مثــل آمــوزش
متمرکــز هســتند. رونــد تهیــه و تولید محتــوای Smashing کامال مشــخص 
و سرراســت اســت، بنابرایــن شــما مطمئــن خواهیــد بــود کــه هــر کــدام از 
مطالــب آموزشــی بــه انــدازه کافــی از جزئیــات برخــوردار هســتند تا شــما 

بتوانیــد آن مطلــب را بــه خوبــی یــاد بگیریــد.

http://www.shabakeh-mag.com
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W3Schools .۴
www.w3schools.com

ــدان  ــا کار چن ــی م ــن وب ســایت در فهرســت معرف ــرار دادن ای شــاید ق
درســتی نباشــد، چــرا کــه خیلــی از توســعه دهنــدگان از ســادگی بیــش از 
حــد محتــوای آن ناراضــی هســتند. امــا اگــر بخواهیــم صادقانــه نــگاه کنیم 
W3Schools بهتریــن مــکان بــرای یادگیــری رایــگان مطالــب آموزشــی 

مقدماتــی اســت.

تــا   HTML/CSS پایــه  اصــول  از  را  چیــز  همــه  ســایت  ایــن 
ــای  ــا زبان ه ــط ب ــات مرتب ــایر موضوع JavaScript،Ajax،PHP،SQL و س
وب را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. معمــوال از ایــن وب ســایت بــه عنوان 
یــک مرجــع راهنمــا اســتفاده می شــود، امــا مطالــب آموزشــی موجــود در 

ــت. ــا اس ــیار راهگش ــز بس آن نی
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CSS-Tricks .5
css-tricks.com

ــه ای  ــل مالحظ ــته CSS-Tricks پیشــرفت های قاب ــال گذش ــد س ــی چن ط
داشــته اســت. محتــوای تشــکیل دهنــده آن جدیــد، منحصــر بــه فــرد و 
ــادی در  ــی پیشــرفته زی ــب آموزش ــا ارزش اســت و مطال ــاده ب ــوق الع ف
زمینــه هــک CSS بــرای توســعه دهنــدگان وب مــدرن را در خــود جــای 

داده اســت.

اگــر قصــد داریــد فراتــر از اصــول اولیــه پیــش برویــد، مجموعــه بزرگی از 
مطالــب آموزشــی مربــوط بــه CSS را پیــدا خواهیــد کــرد. شــاید مطالــب 
ارائــه شــده تــا حــدودی پراکنــده باشــند، امــا جزئیــات دقیقــی در مــورد 

http://www.shabakeh-mag.com
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هــر یــک از آنهــا بیــان شــده اســت. ایــن ســایت یکــی از بهترین هــا در 
زمینــه تکنیک هــای پیچیــده CSS مثــل ســاخت نمودارهــای  CSS/SVG و 

یــا منوهــای ناوبــری پیشــرفته اســت.

Auth0 Blog .6
auth0.com/blog

Auth0 یــک شــرکت احرازهویــت اســت، بــه همیــن دلیــل عجیــب بــه 
نظــر می رســد کــه مطالــب آموزشــی توســط آنهــا ارائــه شــود. امــا بخــش  
ــن  ــرای یافت ــی ب ــکان عال ــک م ــن وب ســایت ی content marketing ای

موضوعــات آموزشــی در زمینــه کاری ایــن شــرکت اســت.

http://www.shabakeh-mag.com
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اغلــب مطالــب آموزشــی پوشــش داده شــده در ایــن وب ســایت شــامل 
ــاوا  ــر ج ــی ب ــت وب مبتن ــن های تح ــت و اپلیکیش ــراز هوی ــت، اح امنی
ــوده و  اســکریپت هســتند. ایــن موضوعــات کامــال طبقــه بنــدی شــده ب
می تواننــد تکنیک هــای پیشــرفته توســعه وب را بــه شــما آمــوزش دهنــد.

WPBeginner .7
www.wpbeginner.com

 WordPress بزرگتریــن سیســتم مدیریــت محتــوای حــال حاضــر دنیــا 
اســت و هــر ســاله رشــد قابــل مالحظــه ای را تجربــه می کنــد. بــه همیــن 
ــمند  ــیار ارزش ــل WP Beginner بس ــایت هایی مث ــه س ــت ک ــل اس دلی
هســتند، زیــرا منابــع عظیمــی  از مطالب آموزشــی مفیــد در مــورد وردپرس 
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در آنهــا وجــود دارد.

اگــر می خواهیــد بــا قابلیت هــای وردپــرس آشــنا شــده و روش اســتفاده از 
آن را یــاد بگیریــد، بــه شــما تضمیــن می دهیــم کــه ایــن ســایت نیاز شــما 
را پوشــش می دهــد. شــما می توانیــد قابلیت هــای ابتدایــی مثــل ســاخت 
کدهــای کوتــاه را یــاد بگیریــد و حتــی موضوعــات متنــوع موجــود در پنل 
امنیتــی مثــل سفارشــی ســازی اطالعیه هــای مدیریتــی را نیــز فــرا بگیرید. 
اگــر می خواهیــد همــه چیــز را در مــورد توســعه وردپــرس یــاد بگیریــد، 

WP Beginner تنهــا ســایتی خواهــد بــود کــه بــه آن نیــاز داریــد.

Laracasts .8
laracasts.com
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بعضــی از توســعه دهنــدگان ترجیــح می دهنــد بــه جــای کار بــا 
Lara- ــل ــی مث ــای سفارش ــوا از فریم ورک ه ــت محت ــت های مدیری مسیس

vel اســتفاده کننــد. ایــن فریــم ورک تحــت زبــان برنامه نویســی PHP اجــرا 
می شــود و امــکان ســاخت اپلیکیشــن های PHP را از ابتــدا بــرای توســعه 

ــد. ــر می کن ــدگان راحت ت دهن

ــد از  ــما می توانی ــل Laracasts ش ــی مث ــتن پلتفرم های ــار داش ــا در اختی ب
ــات  ــک خدم ــایت ی ــن س ــع ای ــد. در واق ــاد بگیری ــه Laravel را ی مقدم
دهنــده غیــر رایــگان و حرفه ای اســت، امــا در کتابخانه خــود دروس رایگان 
زیــادی را در اختیــار عالقمنــدان قــرار می دهــد. بنابرایــن شــما می توانیــد 
شــروع یادگیــری Laravel را بــه صــورت رایــگان از ایــن وب ســایت آغــاز 
کنیــد و بــرای یادگیــری موضوعــات پیشــرفته تر اشــتراک ایــن ســایت را 
خریــداری کنیــد. ســایت TutsPlus نیــز بخشــی از مطالــب آموزشــی خود 
را بــه آمــوزش Laravel اختصــاص داده اســت کــه می توانیــد از آن نیــز 

ــتفاده کنید. اس

HTML5 Doctor .9
html5doctor.com

یکــی دیگــر از منابــع ارزشــمند دیگــری کــه مجموعــه بزرگــی از مطالــب 
آموزشــی را در اختیــار شــما قــرار می دهــد ایــن ســایت اســت. اگــر قصــد 
ــده ال  ــکان ای ــک م ــوید، HTML5 Doctor ی ــنا ش ــا HTML آش ــد ب داری
بــرای شــروع کار اســت. ایــن ســایت یــک مجموعــه طبقــه بنــدی شــده 
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کامــل از تمــام المنت هــای HTML را بــه همــراه صفــات )attribute( هــر 
کــدام از آنهــا در اختیــار شــما قــرار می دهــد. همچنیــن شــما می توانیــد 
بــا گشــت و گــذار در میــان مجموعــه مطالــب آموزشــی این ســایت نکات 

آموزشــی مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد.

ــرا  ــرار داد، زی ــک رده ق ــا W3Schools در ی ــوان ب ــایت را می ت ــن س ای
مخاطــب هــدف هــر دوی آنهــا کاربــران مقدماتــی هســتند. بعــد از این که 
شــما یــک درس را مطالعــه کردیــد بــرای یافتــن توضیحــات و مثال هــای 

بیشــتر بایــد بــه ســراغ منابــع دیگــر برویــد.

SitePoint .10
html5doctor.com
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ــدرکاران  ــت ان ــران و دس ــه کارب ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی ــرای بی ب
SitePoint محتوایــی بــاور نکردنــی در تمــام زمینه هــای طراحــی و توســعه 
وب را منتشــر کرده انــد. در حــال حاضــر نیــز محتــوای ارائــه شــده توســط 
ــات در  ــترده تری از موضوع ــف گس ــر و طی ــم باالت ــایت در حج ــن س ای

حــال ارائــه اســت.

هــر زبــان برنامــه نویســی دســته بنــدی مخصــوص بــه خــود را دارد، بــه 
همیــن دلیــل شــما می توانیــد خیلــی راحــت مطالــب آموزشــی مــورد نظــر 
ــوان  ــن عن خــود مثــل آمــوزش JavaScript, HTML/CSS, PHP و چندی
ــب  ــی از کتاب هــا و مطال ــواع گوناگون ــد. ان ــدا کنی دیگــر را جســتجو و پی
منتشــر شــده نیــز توســط SitePoint ارائــه می شــود کــه شــما می توانیــد 

از آنهــا در ســطوح پیشــرفته آموزشــی اســتفاده کنیــد.

Tutorials Point .11

یکــی دیگــر از وب ســایت های آموزشــی بــا نامــی  مشــابه امــا اســتراتژی 
ــواع  ــگان از ان ــه رای ــک مجموع ــاوت. Tutorials Point ی ــوای متف محت
ــن ســایت  ــاوری اطالعــات اســت. در ای ــه فن ــب آموزشــی در زمین مطال
ــه برنامــه نویســی وب مثــل Node و  ــادی در زمین ــب متنــوع و زی مطال
PHP وجــود دارد. شــما همچنیــن می توانیــد آموزش هایــی در مــورد 
بانک هــای اطالعاتــی، اپلیکیشــن های جــاوا و جدیدتریــن فریــم ورک هــای 

www.tutorialspoint.com
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ــد. ــدا کنی ــز در Tutorials Point پی جــاوا اســکریپت را نی

ــدی  ــه دســته بن ــن وب ســایت ب ــن موجــود در ای ــرای مشــاهده عناوی  ب
ــد. ــه کنی ــعه وب آن مراجع توس

24Ways .12
24ways.org/topics/code

در مــاه دســامبر هــر ســال گــروه 24ways یــک مجموعــه از مقــاالت خود 
ــه  ــامل 24 مقال ــه ش ــن مجموع ــد. ای ــم منتشــر می کن ــکل تقوی ــه ش را ب
منتشــر شــده تــا جشــن ســال نــو اســت کــه در زمینــه طراحــی UI/UX و 

توســعه وب نوشــته شــده اســت.

http://www.shabakeh-mag.com
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طــی ســالها، ایــن گــروه صدهــا مقالــه آموزشــی را منتشــر کــرده اســت که 
خوشــبختانه بســیار خــوب هــم طبقه بنــدی شــده اند.

 بــا مراجعــه بــه بخــش code می توانیــد مطالــب آموزشــی مربــوط بــه 
توســعه وب را در عناویــن متنــوع پیــدا کنیــد.

Eloquent JavaScript .13
eloquentjavascript.net

Eloquent JavaScript نــام یــک کتــاب آن الیــن اســت کــه بــه رایــگان 
منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب یکــی از بهتریــن منابــع آموزشــی بــرای 
ــه دنبــال یادگیــری جــاوا اســکریپت هســتند.  طراحــان وب اســت کــه ب
تمــام 21 فصــل ایــن کتــاب در اختیــار شــما اســت و بــدون شــک ایــن 

http://www.shabakeh-mag.com
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ــازه کار جــاوا  ــدگان ت ــرای توســعه دهن ــع ب ــن مناب ــاب یکــی از بهتری کت
ــری  ــه یادگی ــود در زمین ــارت خ ــد مه ــما می توانی ــت. ش ــکریپت اس اس

زبــان جــاوا اســکریپت را بــا ایــن کتــاب افزایــش دهیــد.

Shay Howe .1۴
learn.shayhowe.com

شــای هــاو  یــک مدیــر تولید و توســعه دهنده اســت کــه مجموعــه مقاالت 
 CSS و HTML آموزشــی اختصاصــی خــود در زمینــه آمــوزش کدنویســی
را منتشــر کــرده اســت. ایــن مجموعــه مطالــب آموزشــی کامــال رایــگان 
بــوده و در یــک کتــاب آموزشــی بــا همیــن نــام نیــز آورده شــده اســت. 
بــا پیگیــری ایــن مطالــب آموزشــی شــما می توانیــد ســطح علمــی  خــود را 
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از یــک توســعه دهنــده تــازه کار تــا مرحلــه نســبتا ماهــر افزایــش دهیــد. 
ــوزش  ــه شــما آم ــا ب ــم ورک ه ــورد فری ــز را در م ــه چی ــن دروس هم ای
ــاد  ــا آن ی ــی را ب ــول کدنویس ــی اص ــه راحت ــد ب ــا می توانی ــد، ام نمی ده
بگیریــد. ســبک نوشــتاری و نحــوه آمــوزش شــای بســیار ســاده اســت و ما 
اســتفاده از مطالــب آموزشــی او را بــرای کســانی کــه تــازه قصــد یادگیــری 

طراحــی و توســعه وب را دارنــد توصیــه می کنیــم.

Google .15
www.google.com

ــن ســایت  ــوان آخری ــه عن ــان تعجــب آور باشــد کــه چــرا ب شــاید برایت
آموزشــی مــا گــوگل را در ایــن فهرســت قــرار داده ایــم، امــا همه بــه خوبی 
ــعه  ــی از توس ــت. خیل ــکالت اس ــام مش ــالل تم ــوگل ح ــه گ ــم ک می دانی
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دهنــدگان در حــال راه انــدازی وب ســایت و یــا وبــالگ اختصاصی هســتند 
ــران  ــار دیگ ــگان در اختی ــه رای ــود را ب ــی خ ــب آموزش ــه در آن مطال ک
قــرار می دهنــد، امــا بــدون جســتجو کــردن آنهــا شــما هرگــز بــه آنهــا 

دسترســی پیــدا نخواهیــد کــرد. 

اگــر بــرای یادگیــری یــک موضــوع خــاص بــه دنبــال مطالــب آموزشــی 
هســتید بــه گــوگل مراجعــه کنیــد و بــا جســتجوی کلیــدواژه هــای خــود 

ببینیــد گــوگل چــه پیشــنهادی بــرای شــما دارد.
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