سایت های برتر ارائه دهنده دوره های آنالین کد نویسی

سایت های برتر ارائه دهنده دوره های آنالین کد نویسی  :با پیشرفت روز افزون دنیای مجازی و توسعه ی صفحات وب
سایت و گسترده شدن دامنه ی طراحی سایت وتوسعه ی آن و همچنین افزایش زبان های برنامه نویسی برای طراحی سایت .وب
سایت هایی برای آموزش این زبانهای برنامه نویسی طراحی شده اند .که کمکی مناسب برای افرادی ب اشند که در حیطه ی برنامه
نویسی و طراحی سایت فعالیت می کنند در زیر به تعدادی از این وب سایت ها معروف آموزش آنالین برنامه نویسی و طراحی
سایت می پردازیم که در این وب سایت ها عالوه بر ارائه کتابخانه های برتر برای برنامه نویسی و طراحی سایت دوره های آموزشی
آنالین نیز ارائه می دهند.

Code school

مدرسه کد نویسی یا  code schoolبعضی از دوره های رایگان و مورد عالقه برای شمت در زمینه کد نویسی را ارائه میمی
دهد.

مدرسه کد نویسی به تازگی توسط  Pluralsightخریداری شده است .این سایت نه تنها یک نگاه بزرگ برای آینده محسوب می
شود بلکه محتوایی با کیفیت ارائه می کند و همچنین تجربه ای عالی برای دانشجویان است.شما می توانید یک مسیر  ،که شما را
به صورت سلسله مراتبی از دوره های مختلف راهنمایی می کند دنبال کنید .و یا اینکه شما می توانید یک دوره خاص را برای خود
انتخاب کنید و آن را تا آخر ادامه دهید .هم چنین در مورد استفاده از دوره های دیگر برای شما اختیاری است و می توانید از سایر
دوره ها نیز بهره مند شوید .و هم چنین می توانید در این مدرسه کد نویسی دوره های ناقص خود را باثبت نام کردن ادامه داده و
تکمیل کنید.
مدرسه کد نویسی برخی از دوره های رایگان را ارئه می دهد ،می توانید بر اساس نیاز خود از این دوره ها استفاده کنید و یا اینکه
شما می توانید با خرید اشتراک ماهانه  92دالر از سرویس های برتر این وبسایت نیز استفاده کنید .به نظرم اگر می خواهید برای
یادگیری پول هزینه کنید بهترین گزینه می تواند مدرسه کد نویسی یا  Code schoolباشد
.

Skillcrush

Skillcrushیک دوره کد نویسی منحصر به ف رد آنالین است و یکی از دوره های بسیار جذاب برنامه نویسی است که شباهت
زیادی به کالس درس واقعی دارد .اینکالس دارای دو دوره فعال سه هفته ای و یا طرح سه ماهه است کاربران می توانند در هر یک
از این دوره های برنامه کاری(یک مسیر برای طراحی یا توسعه متمرکز شده است که طول می کشد تا دانش آموز از طریق این سه

دوره به موفقیت دست پیدا کند) ثبت نام کنند.

یکی از امکانات برتر این دوره آنالین کد نویسی این است که بعد از ثبت نام دانش آموزان می توانند از انجمن محیط کالس با سایر
هم کالسی های خود چت داشته باشند و هم چنین در ساعات اداری می توانند با مربی خود نیز در ارتباط باشند.

Udacity

 Udacityیوداسیتی نهاد برتر آموزشی است که آرایه ای بزرگ از موضوعات فنی را در خود پوشش می دهد  .یوداسیتی راهنمای
ق وی برای بسیاری از موضوعات مختلف فنی است  ،همچنین ارائه دهنده ی دوره های بسیار جدی و پیشرفته برای همه چیز فنی
است.
یوداسیتی دوره های زیاد برنامه نویسی از جمله برنامه نویسی روبات  ،رمز نگاری  ،مهندسی برنامه های کاربردی  ،طراحی برنامه
های کامپیوتری و سایر زبان های برنامه نویسی راارائه می دهد.

Code Avengers

 Code Avengersروش ساده و گام به گام برای یادگیری برنامه نویسی است  . Code Avengersشما را از طریق وظایف
و کارهای ساده تقویت می کند هم چنین در  Code Avengersمی توانید برای موبایل و صفحات وب نیز برنامه نویسی را یاد
بگیرید برای گوشی های اندرویدی اپلکیشن طراحی کنید.

Khan Academy

آکادمی خان یکی دیگر از سازمان های آموزشی است که به صورت آنالین امکانات آموزشی را با کیفیت و استاندارد باال ارائه می
کند  .این آکادمی در تمامی زمینه های مورد نیاز کاربران به خصوص در زمینه برنامه نویسی و کد نگاری فعالیت می کند و بیش از
 077دوره آموزشی در این آکادمی وج ود دارد به تازگی نیز اقدام به تهیه ویدئوهای آموزشی به زبان فارسی را نیز کرده است و این
برای ایرانیان عزیز نیز می تواند مفید باشد.
در این آکادمی می توانید دوره آنالین برنامه نویسی را به صورت گام به گام و از رده های پایین آغاز کنید این آکادمی آزمون هایی
را ن یز برای پیشرفت کاربران ارائه می کند که از تمرینات ساده شروع و تا تمرینات حرفه ادامه دارد.در تمریناتی که آکادمی خان
ارائه می دهد می توانید مشکالت خود را پیدا کنید و هم چنین می توانید درک بهتری از برنامه نویسی داشته باشید.

Hack design

 Hack Designمی تواند یک منبع خوب یادگیری برای افرادی باشد که برای کارهای شگفت انگیز فعالیت می کنند . Hack
Designیک منبع بزرگ از محتوای یادگیری است  .در این وبسایت می توانید با استفاده از ابزارهایی که ارائه می شوند برای
خود صفحات وب سایت را طراحی کنید همچنین می توانید بهترین روشهای طراحی وب سایت های موبایل را نیز یاد بگیرید  .در
این وب سایت هم برای افراد مبتدی امکاناتی فراهم شده است که از آن طریق می توانند به راحتی به آنچه که می خواهند برسند
و هم برای افراد حرفه ای که قصد ادامه مباحث قبلی خود را دارند ابزارها و دروسی تعیین شده است.

من خود این منبع را یکی از منابع با ارزش اینترنت در زمینه برنامه نویسی می دانم و از طرف گروه طراحی سایت اینتن این وب
سایت را برا ی عالقه مندان به برنامه نویسی و هم چنین طراحی سایت پیشنهاد می کنم حتما این سایت را ببینند.

Udemy

 Udemyیک پلت فرم فروشگای برای یادگیری آنالین موضوعات می باشد و یک آکادمی آنالین پیشرفته محسوب می
شود  .Udemyدارای یک کاتالوگ بزرگ از دوره ها و موضوعات مختلف می باشد.این کاتالوگ عالوه بر موضوعات برنامه نویسی
برای یادگیری آنالین دارای موضوعات قنی مختلف نیز می باشد  .که قیمت برای هر دوره متفاوت است که تا 077ها هزار دالر نیز
می رسد .به جرئت می تواننم بگویم شما نمی توانید موضوعی را در نظز بگیرید که در  Udemyنباشد.

+Tuts

برای اینکه به دانش و مهارت های خود در زمینه برنامه نویسی تحت وب و هم چنین طراحی سایت و سایر علوم فنی دیگر بیفزایید
Tuts+یک انتخاب بزرگ برایتان محسوب خواهد شد.
 Tuts+ارائه دهنده ی برنامه های اشتراک قدرتمند و همچنین دسترسی راحت به دانلود کتاب های الکترونیکی عالوه بر دوره
های آموزشی آنالین خود می باشد  .این کتابخانه و مدرسه آنالین ارائه دهنده ی جزئیات مختلف از کدهای مانند Jekyll ، SVG

و  Sassمی باشد .در این وب سایت می توانید در دوره های مداوم برای آموزش کد نویسی ثبت نام کنید که هم برای مبتی ها
وجو دارد و هم برای افراد حرفه ای  .این آموزش خا در قالب نوشتن  UPSدر موضوعات مختلف می باش د البته عالوه بر دوره های
واقعی  .این سایت یکی دیگر از سایت هایی است که برای طراحان وب سایت پیشنهاد می شود  .در این وب سایت بطور واضح طرز
کد نویسی و همچنین طراحی سایت ریسپانسیو را ارائه نمودند.طراحی سایت اینتن این سایت را یکی از برترین وب سایت های
آموزشی برای افراد مبتدی در زمینه طراحی سایت می داند.

Treehouse

 Treehouseیکی از وب سایت های برتر و بیس که دارای بهترین ابزارها برای یادگیری می باشد  .Treehouseیکی از
کت ابخانه های جامع و دارای فهرستی بزرگ و مناسب برای طراحی سایت و توسعه و بهینه سازی وب سایت است  .در این وب
سایت نه تنها دوره های آموزشی آنالین کد نویسی ارائه می شود بلکه در آن فضایی کاری برای کاربران در نظز گرفته شده استکه
کاربر به راحتی می تواند پروژه ی خود را امتحان کند  .همچنین یک کتابخانه بزرگ از فیلم و مزاکرات حرفه ای ها در آن وجود
دارد .در این وب سایت دوره های آموزشی برنامه نویسی  ،توسعه وب سایت  ،طراحی سایت  ،طراحی سایت مخصوص ، Ipad
طراحی سایت ریسپانسیو و بسیاری از دوره های دیگر ارائه می شود .که در نهایت مدرک معتبر بین المللی دریافت خواهید کرد.
طرز ثبت نام در این وب سایت نیز بدین صورت می باشد که به مدت دو هفته شما می توانید رایگان از امکانات Treehouse

استفاده کنید و بعد از دو هفته می توانید به نا به خواسته خود برای دریافت محتوای مورد نظر خود هزینه های ماهانه بپردازید.
برای یادگیری بهتر طراحی سایت های ریسپانسیو و همچنین طراحی سایت برای  iPadگروه طراحی سایت اینتن این وب سایت
را نیز برای کاربران محترم پیشنهاد می کند.

Codeacademy

 Codeacademyاست یک وب سایت رایگان وآسان برای یادگیری برنامه نویسی می باشد و به روش دو طرفه آموزش رایگان
ارائه می کند .بسیار از زبانخای برتر برنامه نویسی وب سایت در این سایت ارائه می شود از جمله می توان به زان های برنامه نویسی
پیتون ،پی اچ پی  ،ج ی کوئری ،جاوا اسکریپت و روبی اشاره کرد البته جا نماند که دروسی در رابطه با  CSSو همچنین HTML
نیز ارائه شده است .عالوه بر این در کنار آموزش دروس انجمنی نیز وجود دارد که کاربران می توانند از طریق آن نظرات و پروژه
های خود را در بین افراد آنالین تبادل کنند.که این کار یکی از بهترین روش های یادگیری برنامه نویسی محسوب می شود  .برای
یادگیری بهتر برنامه نویسی جاوا اسکریپت و پی اچ پی پیشنهاد طراحی سایت اینتن این وب سایت است.

Lynda

 Lyndaیکی از بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی برای کد نویسی و هم چنین طراحی سایت می باشد این وب سایت همیشه
خود را با تازه ترین اطالعات و زبان های برنامه نویسی خود را بروز می کند و شما می توانید در این وب سایت با خیال راحت هر

زبان برنامه نویسی که دوست دارید  .را بصورت آنالین فیلمش را دریافت کنید .می توان گفت برترین مرجع فیلم آموزشی برناممه
نویسی و طراحی سایت است.

Skillshare

 Skillshareیکی دیگر از وب سایت هایی است که برای طراحی و برنا مه نویسی وجود دارد ولی تفاوتی که در این وب سایت
مشاهده می شود این است که این وب سایت سرویس دهی مبتنی بر اشتراک ارائه می شود که صدها نفر از کالسهای آموزش داده
شده توسط افراد متخصص در این وب سایت با به اشتراک گذاری اطالعات خود دوره هایی آنالین را عرضه می کنند .و این
اشتراک گذاری بر اساس درخواستی است که شما از وب سایت دارید.

Mijingo

 Mijingoیکی دیگر از منابع خوب یادگیری آنالین می باشد که بر اساس ویژگی که دارد به صورت گام به گام و با ارائه ویدئوهای
آموزشی هم برای طراحی سایت و هم برای سئو و بهینه سازی سایت فعالیت می کند .این وب سایت یکی از معروفترین وب سایت
هایی است که دارای دوره های منسجم و کامل برای طراحی سایت و همچنین توسعه وب سایت به همراه ارائه ریزنمرات و فایل ها
ومنابع اضافی می باشد.

Pluralsight

 Pluralsightرا می توان بزرگترین کتابخانه ی خالق آموزش آنالین جهان می باشد .این شرکت در حال حاضر دارای یک
مدرسه آنالین برنامه نویسی پیشرفته می باشد که دا رای مدیران هوشمند و دیجیتالی است .این وب سایت واقعا برای یادگیری
برنامه نویسی یک محشر است توسیه گروه اینتن برای یادگیری برنامه نویسی پیشرفته این وب سایت است.

Learnable

 Learnableهمیشه یک کتابخانه در حال رشد از دوره ای و کتابهایی برای طراحی سایت و توسعه دهندگان وب سایت و
همچنین کتابها و مقاالتی راجع به سئو و بهینه سازی سایت ارائه می دهد .هدف این سایت یادگیری آسان  ،سرگرم کننده و راحت
می باشد.در این وب سایت به راحتی می توان د روسی را برای مبتدیان و همچنین حرفه ای ها پیدا کنید .هزینه های استفاده از

این کتابخانه دائما به روز  01دالر برای هر ماه می باشد که می توانید از دوره ها و همچنین کتابهای الکترونیکیاستفاده کنید 22 ،
دالر نیز اکانت ساالنه است که در این صورت می توانید منابع بیشتری را دانلود کنید.

CoderMania

 CoderManiaیکی دیگر از وب سایت های آموزش آنالین است که برای دوست داران طراحی سایت و همچنین توسعه
دهندگان وب سایت ها ارائه خواهد شد این وب سای ت هنوز در مرحله بتا قرار دارد و در حال حاضر کتابخانه ی CoderMania
هنوز تکمیل نشده است ولی برخی از زبان های برنامه نویسی مثل جاوا اسکریپت HTML ،و  CSSدر آن ارائه شده است .البته
به امید این که این وب سایت بتواند یکی از برترین وب سایت های آموزشی آنالین باشد ما می توانیم در این باره صبور باشیم
منبع مقاله  :سایت های برتر ارائه دهنده دوره های آنالین کد نویسی

