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معرفی فرادرس
سازمان علمـی - آموزشـی »فرادرس« )FaraDars( فعـالیت خود را از سـال ۱۳۸۷

آغــاز کــرده اســت و از قدیمی تریــن پلتفرم هــای آمــوزش آنالیــن ایــران محســوب 
می شــود. 

فــرادرس توانســته اســت طــی بیــش از دوازده ســال فعالیــت خــود، چنــد هــزار ســاعت 
آمــوزش ویدئویــی را در قالــب فراتــر از ســه هــزار عنــوان علمــی، مهارتــی و کاربــردی 

منتشــر کنــد و بــه بزرگتریــن پلتفــرم آمــوزش آنالیــن ایــران مبــدل شــود.

ایــن مجموعــه بــا پایبنــدی بــه شــعار »دانــش در دســترس همــه، همیشــه و همــه جــا« و بــا همکاری اســاتید برجســته 
در زمینه هــای علمــی و مهارتــی گوناگــون، توانســته اســت بســتری را فراهــم کنــد تــا افــراد بــا شــرایط مختلــف زمانــی، 
مکانــی و جســمانی، بتواننــد بــا بهره گیــری از آموزش هــای بــا کیفیــت، بــه روز و مهارت محــور، همــواره بــه یادگیــری 

بپردازند.

فــرادرس در تــالش اســت تــا عدالــت آموزشــی را محقــق و تجربــه ای متفــاوت از علــم و مهارت آمــوزی را بــرای 
فراگیــران خلــق کنــد.

www.faradars.org

Play
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آمار بازدیدکنندگان در سال ۱۳۹۹

تعداد بازدیدکنندگان یکتا

تعداد نشست ها

میانگین بازدیدکنندگان یکتای ماهانه

میانگین بازدیدکنندگان یکتای روزانه

تعداد صفحات بازدید شده 

مدت زمان سپری شده در سایت

نفر29,249,754

نشست73,082,232

نفر2,437,479

نفر80,136

صفحه وب168,089,133

ساعت2,882,688

سال328 معادل
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48
سایت های جهان

سایت های ایران

1440

رتبه ترافیک و بازدید فرادرس
شــاخص  اســاس  بــر  شــده  انجــام  رتبه بنــدی  بــه  توجــه  بــا 
الکســا، وب ســایت فــرادرس توانســته اســت جایــگاه خوبــی را 
بزرگــی  نام هــای  و  آموزشــی  مراکــز  وب ســایت های  میــان  در 
ــرادرس در  ــه ف همچــون اســتنفورد و هــاروارد داشــته باشــد. رتب
اســت. مشــاهده  قابــل  ادامــه  در  گوناگــون  دســته بندی های 

14

4

سایت های ارائه دهنده 
خدمات آموزش آنالین

سایت های خدمات 
آموزش از راه دور

سایت های موسسات 
آموزشی

6
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آمار کاربران و دانشجویان
آمارهــای مربــوط بــه کاربــران و دانشــجویان فــرادرس کــه در ایــن صفحه ارائه شــده اند، صرفا مربوط به ســفارش های 
ــذری آموزشــی، در اینجــا  ــد ن ــی مانن ــگان طرح های ــه دسترســی های رای ــوط ب مشــمول پرداخــت هســتند و آمــار مرب

لحــاظ نشــده اســت.

بیــش از ۷۰ درصــد دانشــجویان فــرادرس، کمتــر از ۳۵ ســال ســن دارنــد. ســن حــدود ۷ درصــد نیــز، بیــش از ۵۵ 
ســال اســت. فــرادرس، فرصتــی برابــر بــرای آموختــن را مســتقل از ســن، مــکان و زمــان فراهــم می کنــد و تاکیــد دارد 

کــه ســن، مانعــی در مســیر یادگیــری نیســت.

زمان آموزشی معادل با سفارش های سال ۹۹

2,700,000
نفر

700,000
 نفر

235,906
نفر

1,202,909
دوره آموزشی

تعداد کل 
دانشجویان 

فرادرس

تعداد کاربران 
پرداخت کننده

تعداد کاربران 
پرداخت کننده جدید 

در سال 1399

تعداد کل دوره های 
سفارش داده شده 

در سال 1399

ساعت9,649,013
سال1101 معادل

3 درصد65 و باالتر

38 درصد 25 تا 34

15 درصد 35 تا 44

6 درصد 45 تا 54
4 درصد   55 تا 64

34 درصد  15 تا 24

درصد گروه سنی
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گروه سنی

درصد

35 – 44 45 – 54 55 – 6425 – 3415 – 24 65+

توزیع سنی دانشجویان فرادرس
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آمار آموزش ها
فــرادرس تولیــد آموزش هــای تخصصــی و مهارت محــور را بــا ارائــه آموزش هایــی در موضوعــات لبــه علــم ماننــد 
هــوش مصنوعــی آغــاز کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه تــا ســال ۱۳۹۹، آموزش هایــی را در زمینه هــای علمــی و 
مهارتــی گوناگــون از مهندســی گرفتــه تــا علــوم انســانی و هنــر، ارائــه کــرده اســت. همچنیــن، فــرادرس تاکنــون بــرای 

ــه اســت. ــه آمــوزش پرداخت ــه ارائ ــی گوناگــون ب گروه هــای ســنی و مقاطــع تحصیل

تعداد کل 
آموزش ها

تعداد عنوان 
آموزش های 
در حال تولید

مدت زمان
 کل آموزش ها

تعداد عناوین 
تولیدی سال ۱۳۹۹

مدت زمان کل 
آموزش های تولیدی 

سال ۱۳۹۹

 3790
عنوان

 666
عنوان

3286
ساعت

 14,614
ساعت

 628
عنوان

موضوعات و حوزه های محتوایی آموزش های فرادرس

برنامه نویسی دانش آموزی و 
نوجوانان

دروس رسمی دبیرستان و 
پیش دانشگاهی

دانشگاهی و 
تخصصی

هوش مصنوعیآمار و علم داده

زبان های خارجی نرم افزارهای 
گوناگون

طراحی و گرافیک 
کامپیوتری

مهندسی برق، 
الکترونیک و رباتیک

مهندسی مکانیک مهندسی کنترل

مهندسی صنایع  مهارت های بازار مهندسی عمرانمهندسی شیمیمهندسی معماری
کار

و ده ها موضوع 
آموزشی دیگر ...
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 نقش فرادرس در بازار کار، 
پرورش نیروی کار و ایجاد فرصت های شغلی

و  وقــت  تمــام  شــغلی  فرصــت  جونــان  از  نفــر  یکصــد  از  بیــش  بــرای  مســتقیم  طــور  بــه  تاکنــون  فــرادرس، 
اســت. کــرده  ایجــاد  پاره وقــت  و  وقــت  تمــام  شــغلی  فرصت هــای  همــکار،  مــدرس  هــزار  بــه  نزدیــک   بــرای 

پــرورش نیــروی کار دارای دانــش و مهــارت و توانایــی عملیاتــی اجرایــی، از دغدغه هــای هــر نظــام اجتماعــی محســوب 
می شــود. در ایــران، بــا توجــه بــه داشــتن ســاختار جمعیتــی جوان، اهمیت پرورش نیروی کاری کــه توانایی قرارگیری 
 در جایگاه هــای شــغلی موجــود و تامیــن نیازهــای جامعــه را داشــته باشــد، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

متاســفانه، بــه نظــر می رســد بســتر آمــوزش ســنتی و نظــام آموزشــی موجــود در دانشــگاه ها، نتوانســته اســت ایــن 
 مهــم را چنــان کــه بایــد محقــق کنــد و شــکاف بیــن صنعــت و دانشــگاه همــواره در بحث اشــتغال، خودنمایــی می کند.

در ایــن راســتا، فــرادرس بــا ارائــه آموزش هــای تخصصــی، کاربــردی و مهــارت محــور و همچنیــن، ارائــه آموزش هــای 
ــازار کار، توانســته اســت طــی ســال های فعالیــت خــود، تعــداد قابــل توجهــی نیــروی آمــاده بــه کار را  اختصاصــی ب
پــرورش دهــد. بــر اســاس آموزش هــای تهیــه شــده توســط دانشــجویان فــرادرس، می تــوان گفــت کــه فــرادرس بالــغ 
بــر ۱۰,۰۰۰ نیــروی دارای دانــش و مهــارت را بــرای بــازار کار پــرورش داده و فرصــت اشــتغال را بــرای ایشــان فراهــم 

کــرده اســت.

آمار 
اشتغال زایی 

مستقیم
فرادرس

مدرسین فرادرستیم اجرایی فرادرس
مجموع ساعات کاری 
سپری شده در فرادرس

1069
نفر

1,150,000
نفر-ساعت

+100
نفر
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آمار مدرسین فرادرس
1069 نفرتعداد کل مدرسین

مدرک مدرسین

%73%27

291 نفر 778 نفر

مدرسین زن مدرسین مرد

439 نفر

مدرسین با مدرک دکتری و باالتر %41

474 نفر

مدرسین با مدرک کارشناسی ارشد %44

156 نفر

مدرسین با مدرک کارشناسی و پایین تر %15
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جایگاه بین المللی فرادرس
ســازمان علمی-آموزشــی فــرادرس، بــا گذشــت ۱۲ ســال از تأســیس آن، در حــال حاضــر بزرگتریــن پلتفــرم آمــوزش 
آنالیــن کشــور اســت و در ایــران، قریــب بــه ســه میلیــون دانشــجو و دانش پذیــر داشــته اســت. بــا وجــود آنکــه زبــان 
ارائــه آموزش هــای فــرادرس فارســی بــوده اســت، امــا محــدود و منحصــر بــه داخــل مرزهــای ایــران نمانــده اســت. 
 آموزش هــای فــرادرس، در کشــورهای همســایه، بــه خصــوص در افغانســتان و عــراق، مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد.

فــرادرس اســتفاده کرده انــد. ســایت  از آموزش هــای  از ۱۰ هــزار دانشــجو،  بیــش  افغانســتان،  صرفــا در کشــور 
فــرادرس، سالهاســت کــه یکــی از ۱۵۰ وب ســایت پرمخاطــب در کشــور افغانســتان اســت. همچنیــن، هــزاران نفــر از 
 شــهروندان کشــورهای منطقــه و همین طــور تعــداد زیــادی از دانشــجویان ایرانــی مقیــم خــارج کشــور نیــز، مخاطــب

آموزش های فرادرس بوده اند.

+10,000 
دانشجو

تعداد دانشجویان فرادرس در  
کشورافغانستان

+4500 
دانشجو

دانشجویان ایرانی خارج از کشور
 کاربر فرادرس

86 رتبه فرادرس در کشور افغانستان

+1500
دانشجو

تعداد دانشجویان فرادرس در دیگر 
کشورهای منطقه
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آموزش، موثرترین مؤلفه پیشرفت یک جامعه
آمــوزش موثرتریــن مولفــه پیشــرفت جوامــع اســت و اگــر قــرار بــر ایجــاد توســعه در مقطعــی از زمــان و یــا منطقــه 

جغرافیایــی خاصــی باشــد، آمــوزش قطعــا بهتریــن راه ممکــن خواهــد بــود.

آمارهــای ارائــه شــده توســط یونســکو نشــان می دهنــد، یــک ســال تحصیــل بیشــتر، می توانــد بــه طــور متوســط درآمــد 
یــک فــرد خــاص را تــا ۱۰ درصــد افزایــش دهــد. طبــق همیــن آمــار، اگــر همــه آحــاد یــک جامعــه، یــک ســال بیشــتر 
تحصیــل کننــد، بــه طــور متوســط، ۳۷ صــدم درصــد بــر تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( آن جامعــه افــزوده می شــود. 
بــرای ایجــاد چنیــن اثــر مانــدگاری در یــک جامعــه، ســرمایه گذاری در آمــوزش یکــی از روش هــای ارزان از نظــر منابــع 

زمانــی و مالــی مــورد نیــاز اســت.

مطالعــات و گزارش هــای بانــک جهانــی نشــان می دهنــد کــه آمــوزش در افزایــش درآمــد و کارایــی زنــان، نســبت بــه 
مــردان اثــر بیشــتری دارد و بــه طــور متوســط یــک ســال تحصیــل بیشــتر یــک زن، می توانــد ۲۰ درصــد درآمــد او را 

افزایــش دهــد. ایــن آمارهــا، اهمیــت آمــوزش را بیــش از پیــش برجســته می کننــد. 

افزایش 10 درصدی درآمد

افزایش 20 درصدی 
درآمد زنان

یک سال تحصیل بیشتر

یک سال تحصیل بیشتر

افزایش 0/37 درصدی 
)GDP( تولید ناخالص داخلی
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مدرسه سازی آنالین، تسریع بهره وری و 
افزایش بازدهی

در ســاختار ســنتی نظــام آموزشــی، بخــش قابــل توجهــی از هزینــه ایجــاد یــک مدرســه یــا دانشــگاه، صــرف احــداث 
ســاختمان و محیــط آموزشــی می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــا هزینــه احــداث یــک مدرســه، کــه قــرار اســت بــه 
ــا تدریــس بهتریــن اســاتید کشــور، بــه  چنــد هــزار نفــر خدمــات ارائــه کنــد، می تــوان همــه دروس آن مدرســه را، ب
دســت همــه افــراد کشــور رســاند. ایــن خــود مبیــن آن اســت کــه زمــان آن فرارســیده اســت تــا ســرمایه ها بــه جــای 
آجرهــا و تیــر آهــن، مســتقیما روی خــود انســان ها صــرف شــوند، و مدرسه ســازی آنالیــن در کشــورمان شــروع شــود.
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آموزش آنالین، راهکاری برای داشتن 
دانشگاهی به وسعت ایران

ایــران، کشــوری بــا ســاختار جمعیتــی جــوان محســوب می شــود و همیــن امــر، نیــاز بــه آمــوزش هــم در ســطح کودکان 
و نوجوانــان و هــم در ســطح آمــوزش عالــی و همچنیــن، آموزش هــای تخصصــی، مهارت محــور و آموزش هــای بــازار 
کار را برجســته می ســازد. بنابــر آمارهــای رســمی، تعــداد دانش آمــوزان در مهــر مــاه ســال ۹۸ بیــش از ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ و 

تعــداد دانشــجویان، بیــش از ۳,۵۰۰,۰۰۰ هــزار نفــر بــوده اســت. 

افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت در جوامــع و همچنیــن، گســترش اســتفاده از گجت هــای قابــل حمــل بــرای انجــام 
امــور گوناگــون و دسترســی بــه اینترنــت، گرایــش بــه اســتفاده از آمــوزش آنالیــن را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش 
داده اســت. تالقــی آمــار جمعیــت دانش آمــوزان و دانشــجویان بــا آمــار تعــداد کاربــران اینترنــت و موبایــل، بــه خوبــی 

گواهــی برجمعیــت بــاالی متقاضیــان آمــوزش آنالیــن اســت.

ــای جغرافیایــــی،  ــوان بــــه حــــذف مرزهــ ــا می تــ ــته ترین آن هــ ــه از برجســ ــای اختصــــاصی آمــــوزش آنالیــــن کــ مزایــ
ــا،  ــا بــــه صــــورت یکجــ ــاتید مجــــرب و متخصــــص، دسترســــی بــــه طیــــف گســــترده آموزش هــ دسترســــی بــــه اســ
هزینه هــــای کمتــــر و حــــذف محدودیت هــــای گوناگــــون جســــمی و جنســــیتی اشاره کرد، بــــه نوبــــه خــــود موجــــب 
شــــده اند کــــه افــــراد در گروه هــــای ســــنی و بــــا شــــرایط گوناگــــون، تمایــــل بــــه اســــتفاده از آمــــوزش آنالیــــن داشــته 

ــد. ــه ســبک ســنتی آمــوزش ترجیــح دهن ــند و در واقــع، آمــوزش آنالیــن را ب باشــ

تخمین مخاطبین بالقوه آموزش آنالین در ایران

14,600,000
نفر

تعداد کل دانش آموزان 
)مهر 99(

تعداد کل دانش آموزان 
مقطع ابتدایی

 )مهر 99(

تعداد کل دانش آموزان 
مقطع متوسطه 
 دوره اول و دوم 

)مهر 99(

تعداد دانشجویان

8,196,000
نفر

6,404,000
نفر

3,616,114
نفر
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گزارشی از وضعیت آموزش آنالین
 در جهان و ایران

* البتــه در ایــن تخمین هــا، اثــر همه گیــری بیمــاری کوویــد-۱۹ کــه نقــش بــه ســزایی در گســترش بــازار آمــوزش آنالیــن در جهــان و ایــران 
داشــته اســت، در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

انــدازه بــازار آمــوزش آنالیــن در ایــران کوچک تــر از آن اســت کــه انتظــار مــی رود و بازیگــران ســنتی عرصــه آمــوزش، 
ــازار  ــدازه ب ــدن ان ــر موجــب کوچــک مان ــن ام ــد و همی ــازار آمــوزش ســهم دارن ــزی بیــش از اســتحقاق خــود در ب چی

ــران شــده اســت. آمــوزش آنالیــن در ای

اندازه بازار آموزش آنالین در ایران

اندازه بازار آموزش آنالین در جهان

۱۷۱
میلیارد دالر

جمعیت جهان

220
 میلیارد دالر

320
میلیارد دالر

 ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفر

اندازه بازار 
آموزش آنالین
 در سال ۲۰۱۹

اندازه بازار 
تخمین زده شده 

در سال 2021

اندازه بازار 
تخمین زده شده 

در سال ۲۰۲۵

تخمین اندازه بازار 
بالقوه آموزش 

آنالین ایران
در سال ۲۰۲۵

400
میلیون دالر

 275
میلیون دالر

تخمین اندازه بازار 
بالقوه آموزش 

آنالین ایران
در سال 2021

اندازه بازار آموزش 
آنالین محقق شده 

در ایران

* 8 تا 10 
میلیون دالر

* فقط حدود 3 تا 4 درصد از اندازه بازار بالقوه محقق شده است.



16

مجله فرادرس

از  یکــی  حاضــر  حــال  در  فــرادرس،  مجلــه 
وب  در  علمــی  رســانه های  پرمخاطب تریــن 

اســت. فارســی 

وجه تمایز مجله فرادرس با پروژه های مشابه
  تولید محتوای تخصصی به زبان ساده و به صورت جامع

  تولید راهنماهای گام به گام و تصویری
  ارائه محتوای علمی و مهارتی با طول عمر باال

ــه صــورت متمرکــز و تمــام وقــت،    تولیــد محتــوای علمــی و مهارتــی ب
توســط تیــم متخصــص

  ممیزی علمی محتوا پیش از انتشار
ــد هــوش  ــم مانن ــه عل ــه روز در زمینه هــای لب ــوای علمــی ب ــه محت   ارائ

مصنوعــی، علــم داده و اینترنــت اشــیا
  تنوع حوزه های علمی و مهارتی تولید محتوا

معرفی مجله فرادرس
ارائــه  آموزش هــای  تمرکــز  اینکــه  بــه  نظــر 
محتــوای  بــر  فــرادرس  بســتر  در  شــده 
ویدئویــی اســت و بــا هــدف قرار دادن دانش 
در دســترس همــه، در قالب هــای گوناگــون 
متنــی  آموزش هــای  ارائــه  همچنیــن،  و 
بــرای افــرادی کــه عالقه منــد بــه یادگیــری بــا 
بهره گیــری از ایــن جنــس محتــوا هســتند، 
افزایــش ســهولت دسترســی بــه محتــوای 
علمــی وب  غنی ســازی محتــوای  و  علمــی 
فارســی، فــرادرس پــروژه جدیــد خــود را بــا 
عنــوان »مجلــه فــرادرس« در زمســتان ۱۳۹۶ 
راه انــدازی کــرد. بنابــر آمارهــا و بازخوردهــای 
دریافتــی، مجلــه فــرادرس، در حــال حاضــر 
یکــی از پرمخاطب تریــن رســانه های علمــی 

در وب فارســی اســت.

تعداد کل مطالب
 منتشر شده در 
مجله فرادرس

8,3878,387
»مجلــه فــرادرس« تفاوت هــای عمیقــی بــا 
دیگــر پروژه هــای محتــوا محــور وب فارســی 
دارد کــه از جملــه ایــن تمایزهــا می تــوان بــه 

مــوارد روبــرو اشــاره کــرد:
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دستاوردهای مجله فرادرس

مدت زمان صرف شده توسط کاربران 
برای مطالعه مطالب

موضوعات و حوزه های محتوایی مجله فرادرس

ساعت1,461,915

سال167 معادل

برنامه نویسی آمار مهندسی کامپیوتر توسعه فردیروانشناسیشیمی

سامانه های مدیریت 
محتوا 

مهندسی برق استارت آپ و 
کسب و کار

مدیریتعلم داده هوش مصنوعی

نرم افزار و اینترنت مهندسی مکانیک  اقتصادزیست شناسیطراحی و گرافیک سرویس های وب

مهندسی صنایع بازاریابی فیزیک مهندسی معماری و 
عمران

سالمت و پزشکیریاضی

آمارهای

 مجله فرادرس  

در  سال 1399
21,891,153

کاربر یکتا

تعداد بازدیدکنندگان 
یکتا

تعداد نشست ها 
)Sesions(

تعداد صفحات
 بازدید شده

تعداد مطالب منتشر 
شده در مجله فرادرس 

در سال 1399

47,413,471
نشست

64,456,666
صفحه

2,248
مطلب
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طرح آموزش رایگان فرادرس 
ویژه دوران کرونا

همه گیــری ویــروس کوویــد-۱۹ در اواخــر ســال ۱۳۹۸ و اســتمرار آن در ســال ۱۳۹۹، منجــر بــه تعطیلــی مراکــز 

آموزشــی و دانشــگاه ها و همچنیــن، خانه نشــینی بخــش زیــادی از جامعــه شــد. از ایــن رو، فــرادرس، بــه عنــوان 

مرجــع آموزش هــای تخصصــی، مهندســی و دانشــگاهی کشــور، طــرح سراســری »آموختــن متوقــف نمی شــود« 

 را بــا هــدف اســتمرار آمــوزش در جامعــه و تبدیــل شــرایط ایجــاد شــده بــه فرصتــی بــرای یادگیــری، برگــزار کــرد.

در ایــن طــرح بیــش از ۶۰۰ ســاعت آمــوزش در زمینه هــای علمــی و آموزشــی گوناگــون بــه صــورت کامــال رایــگان ارائــه 

شــد. ایــن طــرح بیــش از یــک مــاه ادامــه داشــت و بــا اســتقبال جالــب توجهــی روبــرو شــد.

  آموزش دسترسی آزاد و رایگان به منابع علمی
  مهارت های تندخوانی و دقیق خوانی

HTML آموزش طراحی وب با  
  آموزش فتوشاپ سه بعدی

  آموزش تایپ ده انگشتی
  طراحی و متحرک سازی 
  آموزش اصول مطالعه 

* جمعیت دانشجویان، 4 میلیون نفر در نظر گرفته شده است.

عناوین پر مخاطب طرح رایگان ویژه دوران کرونا

تعداد شرکت کنندگان 
در طرح

22,347,735
ساعت

2,901,761
عنوان

تعداد کل دوره های 
دریافتی

مجموع زمان یادگیری
 و مطالعه ایجاد شده

میزان افزایش سرانه 
مطالعه در جمعیت 

دانشجویان کشور

 2,552
سال

۳۲۷,۷۵۰
نفر

 6
ساعت

مجموع زمان 
آموزش های دریافتی
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طرح های نذری و ضیافت آموزشی
مجموعــه فــرادرس در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود و فرهنگ ســازی در زمینــه یادگیــری و مهارت آمــوزی و 
همچنیــن، بــا هــدف قــرار دادن آمــوزش در اختیــار کلیــه اقشــار جامعــه، طــرح نــذری و ضیافــت آموزشــی را از ســال 
۱۳۹۶  آغــاز کــرده اســت و از آن زمــان تاکنــون اقــدام بــه برگــزاری چندیــن »نــذری آموزشــی« و »ضیافــت آموزشــی« 

در ماه هــای محــرم و رمضــان کــرده اســت. 

فــرادرس در ایــن طرح هــا برخــی از محبوب تریــن و پرکاربردتریــن آموزش هــای خــود را بــه صــورت کامــال رایــگان در 
اختیــار عمــوم قــرار داده اســت. شــایان ذکــر اســت طرح هــای یــاد شــده مــورد اســتقبال جمعیــت زیــادی از اقشــار 

مختلــف جامعــه و بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان قــرار گرفته انــد.

  آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات
  آموزش روش صحیح جستجو در گوگل
  آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون
  مهارت  های تند خوانی و دقیق خوانی

  آموزش اصول نگارش مقاله علمی
  آموزش اصول مطالعه

  آموزش پاورپوینت
  آموزش اکسل

عناوین پرمخاطب طرح های نذری و ضیافت آموزشی

تعداد 
شرکت کنندگان

)نفر(

آمار طرح های
نذری و ضیافت

آموزشی  در
سال 1399

آمار طرح نذری آموزشی 
محرم 1399

 539,218

تعداد کل دوره های 
دریافتی

)عنوان(

مجموع زمان 
آموزش های دریافتی

)ساعت(

مجموع زمان یادگیری
 و مطالعه ایجاد شده

)سال(

1,434,88510,278,8401170199,789

6,356,933724 128,551

3,921,90744671,238
آمار طرح ضیافت آموزشی

 رمضان  1399

مجموع

895,667
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ارائه آموزش های رایگان ویژه ناشنوایان
آموزشــی  برابــر  فرصــت  ایجــاد  اجتماعــی،  عدالــت  جنبه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
اســت. حرکتــی  و  حســی  ناتوانی هــای  بــا  افــراد  خــاص،  طــور  بــه  و  جامعــه  آحــاد   بــرای 

  
ــد پشــت ســد محدودیت هــای موجــود متوقــف  ــی نبای ــا حرکت ــا ناتوانی هــای حســی ی ــراد ب اف
 شــوند و ایــن میســر نیســت مگــر بــا فراهــم کــردن زمینــه رشــد و آمــوزش مناســب بــرای ایشــان.

دارد  وجــود  شــنوایی  اختــالالت  بــه  ابتــال  مــورد  پنــج  نــوزاد،   ۲۰۰۰ هــر  از  ایــران  در  رســمی،  آمارهــای  مطابــق 
نــرخ  بــودن  باالتــر  متولــد می شــود.  کم شــنوا  یــا  ناشــنوا  کــودک   ۱۵ حــدود  در  روزانــه  ایــران  در  یعنــی  ایــن  و 
اســت. جــدی  پیگیری هــای  و  بررســی  توجــه،  نیازمنــد  جهانــی،  میانگیــن  بــه  نســبت  ایــران  در   ناشــنوایی 

ولیکــن در حــال حاضــر، بــرای جمعیــت فعلــی ناشــنوایان بایــد شــرایط زندگــی مناســب و بــه طــور خــاص در 
حــوزه آمــوزش، شــرایط آموزشــی برابــری فراهــم شــود. در میــان ایــن بخــش از جامعــه، اســتعدادهایی وجــود 
نشــوند. شــکوفا  احتمــاال هرگــز  آموزشــی،  عدالــت  بــر  مبتنــی  آموزشــی  بســتر  فراهــم شــدن  بــا  جــز  کــه   دارد 

یکــی از اهــداف و آرمان هــای فــرادرس، ایجــاد دسترســی همگانــی و آســان بــه آموزش هــای تخصصــی، فــارغ از 
ــن آرمان هــا،  ــه همی ــی و دیگــر مرزهــای موجــود اســت. نظــر ب ــه جغرافیای توانایی هــای فیزیکــی، جنســیت، فاصل

ــد زد.        ــرای ناشــنوایان« را کلی ــرادرس ب ــروژه »ف ــرادرس پ ف

در پروژه »آموزش برای ناشنوایان« تا کنون بخشی از آموزش های فرادرس در حوزه ها و موضوعات مختلف، با درج 
 زیرنویس برای استفاده ناشنوایان بهینه سازی شده اند و به صورت کامال رایگان در دسترس این افراد قرار گرفته اند.

فــرادرس، آمــوزش و دانــش را بــرای همــه می خواهــد و آرمــان بــزرگ مــا در فــرادرس، ایــن اســت کــه هیــچ فــردی بــه 
هیــچ دلیلــی، از جملــه مشــکالت مــادی، جســمی، حرکتــی و یــا دوری از شــهرهای بــزرگ، در محرومیــت آموزشــی 

قــرار نگیــرد.

مجموع مدت زمان 
آموزش ها

100
ساعت

22
عنوان

آمار
آموزش های 

رایگان
ویژه ناشنوایان

تعداد عناوین آموزشی
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ارائه آموزش های رایگان ویژه نابینایان
بنابــر آمارهــای ارائــه شــده، قریــب بــه دویســت هــزار نابینــا در کشــور وجــود دارد که با احتســاب 
افــراد کم بینــا، ایــن عــدد بــه نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر می رســد. جمعیــت نابینایــان کشــور، 
ــوالن جســمی، حرکتــی و ذهنــی کشــور را شــامل می شــود.  ــل توجهــی از کل معل بخــش قاب
ــه طــور خــاص،  ــروه را در زمینه هــای گوناگــون و ب ــن گ ــه ای ــژه ب ــزوم توجــه وی ــر، ل ــن ام همی

آمــوزش، برجســته می ســازد.

فــرادرس در ســال ۱۳۹۹ و بــا همــکاری گروهــی از نابینایــان اقــدام بــه تولیــد آموزش هــای اختصاصــی نابینایــان در 
حوزه هــای گوناگــون کــرده اســت. ایــن آموزش هــا بــه صــورت کامــال رایــگان و بــا در نظــر داشــتن مالحظــات ویــژه قــرار 

دادن محتــوای وب بــرای ایــن گــروه از افــراد، منتشــر شــده اند.

مجموع مدت زمان 
آموزش ها

47
ساعت

5
عنوان

آمار
آموزش های 

رایگان
ویژه نابینایان

تعداد عناوین آموزشی

آموزش تسهیل 
زندگی نابینایان با 

استفاده از وب

آموزش مسیریابی با 
تلفن همراه

آموزش تبدیل گفتار 
به نوشتار

آموزشآموزش صفحه کلید
Google Docs 
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معرفی سیستم پیشنهاد هوشمند
بــا افزایــش تعــداد آموزش هــای فــرادرس، ضــرورت دسترســی آســان بــه محتــوای مطلــوب بیــش از پیــش احســاس 
می شــد و بنابراین، با بهره گیری از رویکردهای هوشــمند و با هدف تســهیل دسترســی دانشــجویان به آموزش های 
مــورد نیازشــان، ایــن مــورد عملــی شــد. در ســال ۱۳۹۸، فــاز نخســت طراحــی و پیاده ســازی سیســتم پیشــنهاد دهنــده 
هوشــمند فــرادرس بــه پایــان رســید. بــرای طراحــی ایــن سیســتم، گرافــی عظیــم بــر اســاس رفتــار کاربــران پرداخــت 
کننــده فــرادرس ســاخته شــد و در حــال حاضــر، سیســتم پیشــنهادگر هوشــمند فــرادرس، پیشــنهادهای اختصاصــی 
و ویــژه مخاطبــان را متناســب بــا نیازهــای آموزشــی آن هــا، در اختیارشــان قــرار می دهــد. در فازهــای جدیــد ایــن پــروژه 
هــوش مصنوعــی، عملکــرد سیســتم پیشــنهاد گر فــرادرس بــا تنظیمــات بیشــتر و افــزودن داده هــای جدیــد، در حــال 

بهبــود و ارتقــا اســت.
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