 ۱۴ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

روزﮔﺎری ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ راﻫﯽ ﺟﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺮان ﭼﺎره ای ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﮑﻮر ﺑﮕﺬرﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮدآﻣﻮزی ،در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﺑﯿﺎت و ﯾﺎ ﻫﻨﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺑﺎر آورد اﻣﺎ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮردﯾﺪ و ﯾﺎ آنﭼﻨﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﯿﺮش ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﺪ.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺻﻮﻟﯽ و اﻟﺒﺘﻪ راﯾﮕﺎن ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  14ﺳﺎﯾﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
Coursera - 1

ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮادی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻮل ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﮐﻮرﺳﺮا ،ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از اﯾﻦ درسﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺮد آورده اﺳﺖ .از آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻌﻀﯽ رﺷﺘﻬﻬﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻫﻨﺮﯾﺪاﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮاد درﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ .اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺪﺋﻮ و دﯾﮕﺮ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ.
دورهﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ
ﮐﻼس ﺗﺎزهای در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﺪ.

OpenCourseWare - ۲

اوﭘﻦﮐﻮرسوﯾﺮ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮاد درﺳﯽ و دورهﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻟﺞ و داﻧﺸﮕﺎه اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻓﻌﻼ  20زﺑﺎن( از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺶﺳﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  5ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮﭼﯿﺰ ،واﻗﻌﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ :از ﺗﺮوﻣﻮداﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
آﻣﺎری ﺗﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎ ...
ALISON - ۳

اﻟﯿﺴﻮن ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ .دورهﻫﺎی اﻟﯿﺴﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ :از آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ) SATﺗﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد( ﺗﺎ دورهﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﺮﻟﻨﺪ ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﺗﺎ ﻧﺮخ ارز ﺟﺎری ،از ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای

ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪای داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ دارد.
MIT Open Courseware - ۴

اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ آرزو داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ  MITﺑﺮوﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن،
در زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن درسﻫﺎی آﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺖ دورهﻫﺎی آزاد  MITﻃﯿﻒ وﺳﻌﯽ از ﮐﻼس
ﻫﺎ را اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ،آنﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درسﻫﺎ را داﻧﻠﻮد
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮا اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
Academic Earth - ۵

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از درسﻫﺎی  MITﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دورهﻫﺎی راﯾﮕﺎن از
ﭘﻨﺠﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯽ را در آن ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﺪ .دورهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪهای در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
Open Learning Institute - ۶

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی دوره درﺳﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دورهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮاد درﺳﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ دورهﻫﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان
اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
Open Education Database - ۷

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار دوره را از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ،ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﯾﻪ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ دورهﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺪارس آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
iTunes U .۸

از ﺑﺴﯿﺎری از دورهﻫﺎی درﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد iTunes U .ﯾﮏ اپ
راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ درسﻫﺎ را روی آیﭘﺎد ،آیﻓﻮن و آیﺗﺎچ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ  500ﻫﺰار درس ﻣﺨﺘﻠﻒ از دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻟﺞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﯾﺎ روی آیﺑﻮکﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
TED -۹

ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی درسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰاران وﯾﺪﺋﻮی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ اﻫﻞ ﺗﻨﻮع ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮی ﺟﺬاب ،زﯾﺒﺎ و آﻣﻮزﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ،ﻗﻄﻌﺎ آﻣﻮزش
رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﺤﻮلﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
99U - ۱۰

ﻋﺎﺷﻖ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﺪ را دﯾﺪﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﺑﯽ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ،
ﻧﻮآوری و ﮐﺴﺐ وﮐﺎر دارد .ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
Ignite - ۱۱

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ را آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮه ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آن را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﯾﺎ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ را در
ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از
داﻧﺶ و اﻟﻬﺎم را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
Wikiversity -۱۲

اﮔﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ وﯾﮑﯽورﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﯿﺎد وﯾﮑﯽﻣﺪﯾﺎ اﺳﺖ
و ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ از
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﺎﻟﺞ و ﺑﺎﻻﺗﺮ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ وﯾﮑﯽﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
آدم اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺸﺖوﮔﺬار .ﮐﻠﯿﺪ  Randomﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺮح ﺑﺎﺷﺪ.

The Free Library - ۱۳

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﯿﺶ از  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب راﯾﮕﺎن .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت و ژورﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را
از  1984ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﺪ.

Project Gutenberg -۱۴

ﭘﺮوژه ﮔﻮﺗﺒﺮگ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  4200ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ راﯾﮕﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ادﺑﯿﺎت ،اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
====================

از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
 اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ  ۳ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ  ۱۰ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ و  ۴راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ  ۴ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﻮد -ﻧﻮر آﺑﯽ ،ﺧﻮاب ﺳﯿﺎه :ﭼﺮا ﻧﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب آﺳﯿﺐ زاﺳﺖ؟
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