 97ﺳﺎل آﻣﻮزش ﺑﻮد و اﯾﻨﺴﻮ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت!

ﺳﺎل  1397ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﺶﻫﺎ و اﺳﺘﺮسﻫﺎ و ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد ،ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﺨﺸﺒﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻫﺮاز ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ،
اﺳﺘﺨﺪام و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و
درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮ روزاﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎی
ﺧﺮﯾﺪ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ( و ﺧﻮدرو )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ واردات( ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر داغ ﺑﻮدﻧﺪ از روﻧﻖ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻣﺎن آﻣﺪ .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ.

آﻣﻮزش راه رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎ
در ﺳﺎل  97ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش ﺳﻮق دادﯾﻢ؛ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺒﺮی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ را ﮐﻢ ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎر ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .دو آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﻪرو ﺷﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟
اوﻟﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺪرﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ
و ﭘﺮﺗﮑﺮار ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ؛ ﺷﺒﮑﻪ را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟
در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺎ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐﻣﺎن از دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس دروازه ورود ﺑﻪ آن اﺳﺖ .در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردﯾﺪ در ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ راه ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس )ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر آن( دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪ و
اﻣﻨﯿﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎر ﮔﺎوﭼﺮان

در آﻣﻮزش ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس راه ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﮔﻔﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﻪ؟ ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎر ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺎﯾﺘﻮن
زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺤﺒﻮب و دارای ﺑﺎزار ﮐﺎر روﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﻣﺎن را اﻓﺮادی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻼ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺮی آﻣﻮزشﻫﺎی
زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن را در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﺮای آﻣﻮزش؛ ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺎر ﮔﺎوﭼﺮان؟ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزش ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮﯾﺪ!
در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﭘﺎﯾﺘﻮن دورهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺑﺨﺶ »ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ« ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﺎزار ﮐﺎر رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺷﺪﯾﻢ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ داغ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﺼﻞ داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ در
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﺣﻮزه ﮐﺎر را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪاﻧﺪازهای ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮروز ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ .اﯾﻦ راه اداﻣﻪ دارد .در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه دارم از ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،اﻫﺎﻟﯽ دﻓﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ و ﺻﻔﺤﻪآرا و وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ
در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﺎری دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﭘﻮررﺳﺘﻤﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺎﻟﯽ ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻏﺬ و ﭼﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺮر در اﻧﺘﺸﺎر ،ﭼﺮاغ
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪری دﻟﺴﻮز ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎ ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داده و اﻣﯿﺪ را در دل اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.
ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ آﻣﻮزش
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