در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

 ۷۰ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻼﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻓﻦ ﯾﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ آﻣﻮزش ﺑﺮوﻧﺪ؛ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ؛
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

 ۱۴ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

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.

 9ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آﻧﻼﯾﻦ راه دور

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻠﻮم ،ﻫﻨﺮ و ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .آنﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  Node.JSﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارد.

 ۱۰ﺳﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ روز ﺑﺪون ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،آﻣﻮزش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﯾﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎزی ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در دهﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر 10 ،ﺳﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 ۹ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻼﯾﻦ و راﯾﮕﺎن آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺘﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .در دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻣﺮوزی
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 ۱۵وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ  15وب ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ ﺑﺮﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ
ﺻﺮف روزاﻧﻪ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ و
راﺣﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﻫﻠﻪ اول و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ و
ﺳﺮﺷﺎر از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ دﻟﻬﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪهای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﻃﺮاح ﻓﻮل اﺳﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮاﻧﺪون ﻣﻮرﻟﯽ در ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﮕﺎﻧﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 11ﻓﺮوردﻳﻦ 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/7368/%DB%B7%DB%B0-%D9%85%D9%86%D8%A8%D
8%B9-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81

