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در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺘﻮن را آﻣﺎده ﮐﺮده و در
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ روی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ
زﺑﺎن را از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
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ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،روالﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ در ﻃﻮل
روز از روالﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﺘﻮن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ،روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﯿﺴﺖ ،دﺳﺘﻮرات ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی در آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻧﻮعﻫﺎی دادهای ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻃﯽ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ
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ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد
ﻣﺎژولﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎژولﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
رﺷﺘﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮعﻫﺎی دادهای دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از رﺷﺘﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮعﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻒﻫﺎ ،دﯾﮑﺸﻨﺮیﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﻪﻫﺎ و....
در ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼسﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
دادهﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب:
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻤﻪﻣﻨﻈﻮره و ﺧﺎصﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻫﺎی دادهای در ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻫﺎی دادهای رﺷﺘﻪای،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻮﻧﺪﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﺑﻊ و ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی ورودی ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﺮض آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ورودی از ﮐﺎرﺑﺮ ،اﺗﺨﺎذ ﺗﻀﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ if
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﮐﺐ if…else
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎن  ifﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮدرﺗﻮ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﺤﻮی در ﭘﺎﯾﺘﻮن

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
آرﮔﻮﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮدرﺗﻮ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﺑﻠﻮک ﬁnally
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن  forدر ﭘﺎﯾﺘﻮن
اﯾﺠﺎد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﻮدرﺗﻮ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻧﺤﻮه وارد ﮐﺮدن ﻣﺎژولﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺎر ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎ
ﻓﺮﻣﺖﺑﻨﺪی و ﺟﺴﺘﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﺳﺎﺧﺖ ،وﯾﺮاﯾﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﻮن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻼسﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻼسﻫﺎ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دادهﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ
آﻣﻮزش ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺘﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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