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درباره گزارش
گــزارش پیــش رو، گزیــده ای از آمارهــای فــرادرس بــرای نیم ســال اول ۱۴۰۰ اســت. در ایــن گــزارش تــاش 

شــده اســت تــا بــه پرســش های زیــر پاســخ داده شــود:

 فرادرس به عنوان یک پلتفرم آموزش آناین در ایران و در سطح بین المللی چه جایگاهی دارد؟
 فرادرس در بحث تولید آموزش علمی و مهارت محور در کشور چه نقشی دارد؟

 استقبال آحاد جامعه از آموزش آناین و فرادرس چگونه است؟
 نقش فرادرس در پرورش نیروی کار چیست؟

 وضعیت بازار آموزش آناین در جهان و ایران چگونه است؟
 چه گام هایی در راستای تحقق عدالت آموزشی در فرادرس برداشته شده است؟

جایــگاه فــرادرس بــه عنــوان قدیمی تریــن و بزرگ تریــن پلتفــرم آموزش 
آنالیــن در کشــور بــا بیــش از ۲,7۰۰,۰۰۰ دانشــجوی یادگیرنــده و بالــغ 
بــر ۲ میلیــون بازدیدکننــده ماهانــه، موجــب می شــود تــا ایــن گــزارش، 
اطالعاتــی از وضعیــت تولیــد و بهره بــرداری از آمــوزش را همــراه بــا 

چشــم اندازی از وضعیــت ایــن صنعــت در کشــور ارائــه کنــد.
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ــه  ــا پایبنــدی ب ــران اســت کــه ب ســازمان علمی-آموزشــی فــرادرس )FaraDars(، بزرگ تریــن پلتفــرم  آمــوزش آنایــن ای
ــا  ــه آموزش هــای ب ــه ارائ ــا همــکاری اســاتید برجســته، ب ــش در دســترس همــه، همیشــه و همــه جــا« و ب شــعار »دان
ــق  ــرای خل ــاش ب ــرادرس در ت ــردازد. ف ــون می پ ــی گوناگ ــه روز و مهارت محــور در زمینه هــای علمــی و مهارت ــت، ب کیفی

ــت آموزشــی اســت. ــران و تحقــق عدال ــرای فراگی ــم و مهارت آمــوزی ب ــرد از عل ــه ف ــه ای منحصــر ب تجرب

معرفی

شناخته شده به عنوان شرکت دانش بنیان 
توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ایران

عضو زیست بوم شرکت های خالق

ناشر دیجیتال برگزیده توسط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

افتخارات

رتبه اول در رشته وب سایت بخش رسانه های 
دیجیتال جشنواره ایران ساخت
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تاریخچه فناوری و فرادرس

1876 / 1255
اختراع تلفن

1879 / 1258
اختراع المپ رشته ای

1995 / 1374
تأسیس لیندا

1975 / 1354
 اختراع اولین

کامپیوتر شخص�

1991 / 1370
ابداع وب

1998 / 1377
تأسیس گ�گل

2005 / 1384
تأسیس یوتیوب

2008 / 1387
 تأسیس فرادرس

2007 / 1385
معرف� آیف�ن

2009 / 1388
 تأسیس اوبر

2009 / 1388
معرف� بیت ک�ین

2010 / 1389
تأسیس یودم�

2012 / 1391
 تأسیس ک�رسرا

2015 / 1394
انتشار تنس�رفل�

2020 / 1399
کالب هاوس

2012 / 1391
تأسیس ادکس

2011 / 1390
تأسیس یوداسیت�

2011 / 1390
 انتشار 100 دوره آم�زش�

2013 / 1392
50,000 دانشج�ی فرادرس� 

2015 / 1394
تأسیس کاپریال

2018 / 1397
1,000,000 ثبت نام

2019 / 1398
1000 مدرس

2021 / 1400
4000 دوره آم�زش�

2004 / 1383
تأسیس فیس بوک

1964 / 1343
اختراع م�س کامپیوتر



ارزش های پیشنهادی
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هزاران ساعت آموزش
 در حوزه های مختلف

دسترسی همیشگی
 به محتوای آموزش 

دسترسی آنی به آموزش ها

جامعه میلیونی دانشجویان 
فرادرس آموزش با کیفیت تضمین شده

آموزش با کمترین هزینه



فرصت های اشتغال
ــا موضوعــات روز،  ــازار کار و همــگام ب ــا نیازهــای ب ــردی، متناســب ب ــه آموزش هــای مهارت محــور، کارب ــا ارائ ــرادرس ب ف
بــه پــرورش نیــروی کار توانمنــد و دارای مهارت هــای ســخت و نــرم می پــردازد. در عیــن حــال، بســتری را بــرای اشــتغال 

نخبــگان و دانشــگاهیان کشــور بــه عنــوان مــدرس و نیــروی کار علمی-اجرایــی فراهــم کــرده اســت.

اشتغال زایی

120
نفر

تیم اجرایی فرادرس

1265
نفر

مدرسین فرادرس

1,300,000
نفر-ساعت

مجموع ساعات کاری 
سپری شده در فرادرس

50
نفر

اشتغال غیرمستقیم
در قالب برون سپاری
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فرایند تولید محتوا
تولیــد محتــوای آموزشــی بــا کیفیــت هــم از جهــت محتوایــی و روش تدریــس، هــم از ابعــاد فنــی و چگونگــی ارائــه 
محتــوا، همــواره اولویــت فــرادرس بــوده اســت. از همیــن رو، یــک فراینــد دقیــق و گام بــه گام بــرای تولیــد و ارائــه محتــوا 
همــراه بــا ممیزی هــای کیفــی دقیــق بــرای آن وجــود دارد. بــر همیــن اســاس، بــرای تولیــد هــر ۱ ســاعت آمــوزش، 
صرف نظــر از زمــان اختصــاص داده شــده توســط مــدرس بــرای ضبــط آن محتــوا، قریــب بــه 50 ســاعت زمــان علمــی و 

اجرایــی در فــرادرس تخصیــص داده می شــود.

گزینش
مدرسین داوری عقد قرارداد

ضبط بازرسی کیفی

در  متمرکــز  صــورت  بــه  فــرادرس  محتــوای  تولیــد  ظرفیــت 
 ۱۴۰۰ ســال  در  فــرادرس،  تصویــری  و  صوتــی  اســتودیوهای 
نســبت بــه ســنوات گذشــته، رشــد ۳٫۵ برابــری داشــته اســت.

بررسی ویدئوی پیش ضبط
انتخاب موضوع

تایید سرفصل ها

تایید اسالیدها
 ویدئوی تست

داوری ویدئوی تست
ضبط گام به گام ویدئوها

ویرایش ویدئوها
بررسی ویدئو توسط مدرس

ظرفیت تولید متمرکز سال های پیش
۶۰۰ ساعت

ظرفیت تولید متمرکز سال ۱۴۰۰
 ۲۱۰۰ ساعت

مدرس

انتشار
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رتبه بندی وب سایت فرادرس
بــا توجــه بــه رتبه بنــدی انجــام شــده بــر اســاس شــاخص الکســا، وب ســایت فــرادرس توانســته اســت جایــگاه خوبــی را 

در میــان وب ســایت های مراکــز آموزشــی و نام هــای بزرگــی همچــون اســتنفورد و هــاروارد داشــته باشــد.

رتبه بندی وب سایت

* با توجه به رتبه بندی انجام شده بر اساس شاخص الکسا

1700 سایت های جهان

75 سایت های ایران

www.faradars.org
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آموزش هــای فــرادرس عــاوه بــر ایــران، در کشــورهای منطقــه و بــه طــور خــاص کشــور افغانســتان مــورد اســتفاده آحــاد 
جامعــه و بــه ویــژه دانشــجویان، دانش آمــوزان و افــراد جویــای کار قــرار می گیرنــد. در عیــن حــال، فــرادرس دانشــجویان 
بی شــماری را از میــان فارســی زبانان کشــورهای گوناگــون جهــان دارد. ایــن امــر بــه خوبــی مبیــن آن اســت کــه آمــوزش 

در فــرادرس مــرز نــدارد.

جایگاه بین المللی

دانشجویان ایرانی خارج از کشور 
کاربر فرادرس

+5000 
دانشجو

+1500 
دانشجو

تعداد دانشجویان فرادرس
در دیگر کشورهای منطقه

140 رتبه فرادرس
 در کشور افغانستان

+10,000
دانشجو

تعداد دانشجویان فرادرس 
در کشور افغانستان
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مقایسه نیم سال اول ۱۴۰۰ با سنوات پیش
بازدیدکنندگان یکتا

30,000,000

40,000,000

20,000,000

10,000,000

0

نفر

تعداد بازدیدکنندگان یکتا در کل سال
تعداد بازدیدکنندگان یکتا در نیم سال اول

کل سالنیم سال اولسال

2,322,376 نفر928,951 نفر1395

6,596,609 نفر2,638,644 نفر1397

4,196,533 نفر1,678,613 نفر1396

* 32,000,000 نفر14,506,416 نفر1400

29,249,754 نفر12,411,751 نفر1399

12,373,605 نفر4,949,442 نفر1398

* مقدار پیش بینی شده بر اساس داده های موجود

1395 1396 1397 1398 1399 1400
سال
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مقایسه نیم سال اول ۱۴۰۰ با سنوات پیش
تعداد کاربران پرداخت کننده جدید

750,000

1,000,000

500,000

250,000

0

نفر

سال

تعداد کاربران پرداخت کننده جدید در کل سال
تعداد تجمعی کاربران پرداخت کننده جدید

تعداد کاربران پرداخت کننده جدید در نیم سال اول

تعداد تجمعیکل سالسال نیم سال اول

93,666 نفر34,676 نفر1395 12,527 نفر

255,059 نفر100,383 نفر1397 38,966 نفر

154,676 نفر61,010 نفر1396 23,058 نفر

432,983 نفر177,924 نفر1398 62,014 نفر

* 979,850 نفر* 301,669 نفر1400 122,272 نفر

700,000 نفر267,017 نفر1399 134,036 نفر

* مقدار پیش بینی شده بر اساس داده های موجود

1395 1396 1397 1398 1399 1400

فرادرس در یک نگاه 10



مقایسه نیم سال اول ۱۴۰۰ با سنوات پیش
تعداد عنوان آموزش تولید شده

1395 1396 1397 1398 1399 1400

4000

3000

1000

2000

0 سال

عنوان

تعداد تجمعیکل سالسال نیم سال اول

1395

1397

1396

1398

1400

1399

531 عنوان216 عنوان

1233 عنوان359 عنوان

2586 عنوان596 عنوان

874 عنوان343 عنوان

1990 عنوان757 عنوان

* 3236 عنوان* 650 عنوان

95 عنوان

188 عنوان

307 عنوان

174 عنوان

254 عنوان

322 عنوان

* مقدار پیش بینی شده بر اساس داده های موجود

تعداد عنوان آموزش تولید شده در کل سال
تعداد تجمعی عنوان آموزش های تولید شده

تعداد عنوان آموزش تولید شده در نیم سال اول
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مقایسه نیم سال اول ۱۴۰۰ با سنوات پیش
ساعت آموزش تولید شده 

0

15,000

20,000

10,000

5000

1395

1397

1396

1398

1400

1399

1683 ساعت1596 ساعت

6387 ساعت2213 ساعت

13,892 ساعت3122 ساعت

4174 ساعت2491 ساعت

10,770 ساعت4383 ساعت

* 17,192 ساعت* 3300 ساعت

653 ساعت

1275 ساعت

1674 ساعت

1276 ساعت

1501 ساعت

1612 ساعت

ساعت

سال
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ساعات تجمعیکل سالسال نیم سال اول

* مقدار پیش بینی شده بر اساس داده های موجود

ساعت آموزش تولید شده در کل سال
ساعت تجمعی آموزش های تولید شده

ساعت آموزش تولید شده در نیم سال اول

1395 1396 1397 1398 1399 1400



40
عنوان

 80
ساعت

7000
نفر

مجموع تعداد 
ثبت نام ها

مدت زمان 
کلی وبینارها

تعداد عناوین

در ســال ۱۴۰۰، برگــزاری وبینارهــای آموزشــی و دوره هــای آمــوزش تعاملــی بــا همــکاری گروهــی 
از مدرســین مجــرب فــرادرس آغــاز شــد و توانســت در شــش هفتــه اول اجــرا، بازخوردهــای 

مثبــت قابــل توجهــی را از مخاطبــان دریافــت کنــد.

تازه های فرادرس

بهبودها و قابلیت های جدید سایت

وبینارها و آموزش های هم زمان

بهبود پلیر ویدئوافزوده شدن فهرست عالقه مندی ها

بهبود سیستم دسترسیافزایش سرعت بارگذاری صفحات

افزودن خودکارسازی فرایند 
تضمین کیفیت و بازگشت هزینه بهبود رابط کاربری سایت

آماده سازی زیرساخت افزودن امکان تیکتینگ و پشتیبانی
برگزاری آزمون و تمرین

سفارشی سازی صفحه دسته بندی 
امکان شارژ حسابآموزش ها با قابلیت پاالیش محتوا

تازه های فرادرس 13



بازدیدکنندگان در نیم سال اول
 سال 1400

تعداد بازدیدکنندگان یکتا

نفر14,506,416

تعداد نشست ها

نشست40,975,211

میانگین بازدیدکنندگان یکتای ماهانه

نفر2,417,736

میانگین بازدیدکنندگان یکتای روزانه

نفر77,991

تعداد صفحات بازدید شده 

صفحه وب92,603,976

مدت زمان سپری شده در سایت

ساعت1,661,772

سال126 معادل

31
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آمارهــای مربــوط بــه کاربــران و دانشــجویان فــرادرس کــه در ایــن صفحــه ارائــه شــده اند، صرفــا مربــوط بــه ســفارش های 
مشــمول پرداخــت هســتند و آمــار مربــوط بــه دسترســی های رایــگان طرح هایــی ماننــد نــذری آموزشــی، در اینجــا لحــاظ 

نشــده اســت.

کاربران و دانشجویان

2,700,000
نفر

تعداد کل 
دانشجویان 

فرادرس

763,282
نفر

تعداد کاربران 
پرداخت کننده

122,272
نفر

تعداد کاربران 
پرداخت کننده 

جدید در نیم سال 
اول ۱۴۰۰

506,365
عنوان

تعداد دوره های
تهیه شده

زمان آموزشی معادل با سفارش ها
ساعت

سال معادل

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.

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

توزیع سنی دانشجویان فرادرس

10
5
0

35
40

20
25
30

15

گروه سنی

درصد

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

435
3,815,879

مخاطبان 15



پر مخاطب ترین عناوین )از زمان تاسیس تاکنون(
 مایکروسافت اکسل ۲۰۱۶

 فتوشاپ مقدماتی
 نرم افزار پریمیر

 برنامه نویسی جاوا
C++ برنامه نویسی 

پرمخاطب ترین عناوین در نیم سال اول ۱۴۰۰
 فتوشاپ مقدماتی

 مقدماتی ارزهای دیجیتال )رمزارزها(
 تجزیه و تحلیل و آماده سازی داده ها با پایتون

 فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات
 پروژه محور اتوکد - نقشه خوانی تاسیسات برقی ساختمان

1612
ساعت

322
عنوان

833
عنوان

15,504
ساعت

2908
عنوان

تعداد عنوان 
آموزش های 
در حال تولید

تعداد کل 
آموزش ها

مدت زمان 
آموزش های تولیدی 

نیم سال اول ۱۴۰۰

مدت زمان
 کل آموزش ها

تعداد عناوین 
تولیدی نیم سال 

اول ۱۴۰۰

آموزش ها

برنامه نویسی هوش مصنوعی آمار و علم داده

مهندسی مکانیک مهندسی کنترل مهندسی برق، 
الکترونیک و رباتیک

مهندسی شیمی و ده ها موضوع  مهارت های بازار کارمهندسی صنایعمهندسی معماری
آموزشی دیگر ...

زبان های خارجی

مهندسی عمران

طراحی و گرافیک 
کامپیوتری

نرم افزارهای 
گوناگون

دانشگاهی و 
تخصصی

دروس رسمی دبیرستان و 
پیش دانشگاهی

دانش آموزان و 
نوجوانان

موضوعات و حوزه های محتوایی آموزش ها

پر مخاطب ترین عناوین

آموزش ها 16



مدرسین

361 نفر
مدرسین زن

904 نفر
مدرسین مرد

1265 نفر تعداد کل مدرسین

%29 %71

تحصیالت مدرسین

%39.8%32.2

%28

مدرسین با مدرک کارشناسی ارشد
408 نفر

۶۵۹ قرارداد

تعداد قراردادهای آموزشی 
در جریان در نیم سال اول ۱۴۰۰

465 قرارداد

تعداد قراردادهای آموزشی
عقد شده در نیم سال اول ۱۴۰۰

تعداد کل قراردادهای آموزشی
عقد شده از بدو تاسیس تاکنون

2967 قرارداد

503 نفر
مدرسین با مدرک دکتری و باالتر

مدرسین با مدرک کارشناسی و پایین تر

354 نفر مدرسین 17



تیــم مخاطبیــن و پشــتیبانی فــرادرس بــه طــور مــداوم پاســخگوی تماس هــای مخاطبــان فــرادرس از نقــاط مختلــف 
ایــران و جهــان اســت. پشــتیبانی قدرتمنــد و مســتمر، پیگیــری کامــل موضوعــات مطــرح شــده توســط مخاطبــان و 

پاســخگویی، همــواره اصلــی کلیــدی در فــرادرس محســوب می شــود.

کیفیــت، خــط قرمــز تولیــد و نشــر آموزش هــا در فــرادرس اســت. بــه گونــه ای کــه یــک آمــوزش پیــش از انتشــار از مراحــل 
مختلــف بازرســی علمــی و فنــی عبــور می کنــد و در نهایــت، همــراه بــا طــرح »تضمیــن کیفیــت و بازگشــت وجــه« ارائــه 
می شــود. مطابــق ایــن تضمیــن، در صــورت عــدم رضایــت مخاطــب از آمــوزش، بــر اســاس ضوابــط طــرح تضمیــن 

کیفیــت، خدمــات بازگشــت وجــه بــه مخاطبــان ارائــه می شــود.

پشتیبانی

تضمین کیفیت و بازگشت وجه

12,500 مکاتبه ایمیلی

28,432 گفتگوی آنالین )چت(

6401 تماس تلفنی

پشتیبانی 18



کالم مخاطبین

رضا
ــه زیبایــی  ــر اســت«. عجــب جمل ــزار تغیی ــم کــه دانــش ماندگارتریــن اب »مــا اعتقــاد داری
تعریــف کردیــن. مــن بــه حــدی تحــت تاثیــر ســایت جامــع شــما قــرار گرفتــم کــه روزانــه 
ــه فــرادرس تــوی رشــته  ــا چهــار ســاعت مطالعــه مفیــد از آمــوزش و مجل حداقــل ســه ت
مکانیــک گرایــش حــرارت و ســیاالت دارم. یــه خســته نباشــید حســابی می گــم بــه همــه 

ــن. ــه اونجــا دارن بــا جــون و دل زحمــت می کشــن؛ واقعــا بی نظیری کســایی ک
تــوی یــه مقطــع تحصیلیــم آموزش هــای شــما انقــدر بــرای مــن مفیــد بــود کــه خــودم رو 
همیشــه مدیــون ایــن ســایت و فکــر بزرگــی کــه در پــس ایجــاد یــه همچیــن بســتری بــوده 

می دونــم. براتــون آرزوی موفقیــت می کنــم؛ امیــدوارم همیشــه تــوی اوج بمونیــن.

بهارلوئی
درود و خــدا قــوت بــه گــروه فوق العــاده شــما؛ بایــد اقــرار کنــم هــر زمــان کــه وارد ســایت 
ــم اون رو  ــه مــن دســت مــی ده کــه نمی تون ــه قــدری حــس خــوب ب فــرادرس می شــم، ب
ــه دیــدن آموزش هــای شــما  ــه یادگیــری عالقــه دارم، خیلــی ب وصــف کنــم. مــن چــون ب
ــه یادگیــری رشــته های دیگــر نیــز  ــا ب نیــز عالقه منــد شــدم و ســایت شــما باعــث شــده ت
بپــردازم. از صمیــم قلــب بــرای تــک تــک اعضــای فــرادرس آرزوی ســالمتی، موفقیــت و 

برکــت روزافــزون دارم.

رضا
خواســتم از فــرادرس تشــکر کنــم کــه در راه کنکــور ارشــد بهــم کمــک کــرد. مــن فقــط از 
آموزش هــای شــما اســتفاده کــردم و رتبــه ۹ رشــته IT شــدم. امیــدوارم ادامــه بدیــد و روز 

بــه روز بهتــر بشــید.

پشتیبانی 19



کالم مخاطبین

لیال
من مادر ســپهر، از کودکان کاربر فرادرس هســتم. خودم، همســرم و ســپهر همیشــه از 
آموزش هــای خوبتــون اســتفاده می کنیــم. آمــوزش متلــب بــرای پایان نامــم رو از ســایت 
شــما خریــدم و یــاد گرفتــم؛ خیلــی عالــی بــود. االن هــم پســرم خــودش رفتــه تایــپ ده 

انگشــتی رو ســرچ کــرده و داره آمــوزش شــما رو می بینــه.

کوثر
رشــته تحصیلــی مــن مهندســی نرم افــزار بــود و بــه تربیــت بدنــی تغییــر رشــته دادم. 
ناگهانــی وارد کارشناســی تربیــت بدنــی شــدم و در عیــن حــال، مربــی هــم بــودم و بــرای 
همیــن نیــاز داشــتم کــه اطالعاتــم رو افزایــش بــدم. کلــی از درس هــای تربیــت بدنــی رو از 
فــرادرس تهیــه کــردم و خونــدم. بعــد از اون، آمــوزش آنالیــن در دوران قرنطینــه گذاشــتم 
و نیــاز داشــتم ویدئوهــای آموزشــیم رو ادیــت کنــم و باکیفیــت بــه دســت کارآموزهــا 
هــم  فــرادرس،  ویدئــو  تدویــن  و  ادیــت  آموزش هــای  بــا  دلیــل  بــه همیــن  برســونم. 
تونســتم از ورزشــم اســتفاده کنــم و هــم از رشــته نرم افــزارم. ممنونــم از آموزش هــای 
خفــن فــرادرس کــه باعــث شــد مــن کســب درآمــد آنالیــن رو هــم شــروع کنــم. االنــم از 
آموزش هــای تبلیغاتــی و بازاریابــی فــرادرس اســتفاده می کنــم کــه مثــل همیشــه عالیــه.

پشتیبانی 20

پویا
ارائــه  فــرادرس  در  خوبــی  قیمــت  بــا  کــه  متنــوع  آموزش هــای  بابــت  از  می خواســتم 
می شــوند، تشــکر کنــم. مــن از هنــگام آشــنایی بــا ســایت فــرادرس، طــی یــک ســال، بــه 

طــور مســتمر از آموزش هــای ارائــه شــده در آن اســتفاده کــرده ام. 



مجله فرادرس
مجلــه فــرادرس، پــروژه تولیــد محتــوای متنــی فــرادرس اســت کــه فعالیــت خــود را از زمســتان ۱۳۹۶ آغــاز کــرده و بنابــر 

آمارهــا، بــه یکــی از پرمخاطب تریــن رســانه های علمــی در وب فارســی مبــدل شــده اســت.

 ویژگی های کلیدی مجله فرادرس:
 تولید محتوای تخصصی توسط کارشناسان هر حوزه

 ارائه محتوای تخصصی جامع، به زبان ساده و گام به گام
 ارائه محتوای علمی به روز در موضوعات لبه علم

 تنوع حوزه های علمی و مهارتی تولید محتوا

تعداد کل مقاالت منتشر شده در 
مجله فرادرس

853
مقاله

تعــداد کل مقــاالت منتشــر شــده در 
مجلــه فــرادرس در نیم ســال اول ۱۴۰۰

8933
مقاله

مجله فرادرس 21



دستاوردهای مجله فرادرس
آمارهای مجله فرادرس در نیم سال اول ۱۴۰۰

مدت زمان صرف شده توسط کاربران برای 
مطالعه مقاالت

مهندسی 
کامپیوتر

برنامه نویسیشیمی روانشناسی توسعه فردیآمار

فیزیک مهندسی معماری 
و عمران

سالمت و 
پزشکی

مهندسی صنایع ریاضیبازاریابی

مهندسی برق استارت آپ و 
کسب و کار

مدیریت علم داده سامانه های 
مدیریت محتوا 

هوش مصنوعی

موضوعات و حوزه های محتوایی مجله فرادرس

مهندسی 
مکانیک 

زیست شناسیاقتصاد نرم افزار و 
اینترنت

سرویس های 
وب

15,062,020
نفر

29,248,078
نشست

41,206,74
صفحه

تعداد صفحات
 بازدید شده

تعداد نشست ها 
)Sessions(

تعداد 
بازدیدکنندگان یکتا

مجله فرادرس 22
طراحی و 
گرافیک

ساعت
سال 111معادل

971,350



یکــی از مهم تریــن جنبه هــای عدالــت اجتماعــی مربــوط بــه ایجــاد فرصت هــای برابــر آموزشــی بــرای آحــاد جامعــه اســت. 
فــرادرس همــواره در تــاش اســت تــا بــا پایبنــدی بــه شــعار »دانــش در دسترســی همــه، همیشــه و همــه جــا«، بــرای 
افــراد بــا شــرایط مختلــف زمانــی، مکانــی و جســمانی امــکان دسترســی بــه آموزش هــای بــا کیفیــت را فراهــم کنــد و در 
راســتای تحقــق عدالــت آموزشــی گام بــردارد. در راســتای همیــن تاش هــا، تاکنــون تعــدادی عنــوان آموزشــی را ویــژه 

نابینایــان و ناشــنوایان منتشــر کــرده اســت.

فرادرس و عدالت آموزشی

آموزش نابینایان

5
عنوان

تعداد عناوین 
آموزشی

47
ساعت

مجموع مدت زمان 
آموزش ها

آموزش نابینایان

آموزش ناشنوایان

22
عنوان

تعداد عناوین 
آموزشی

100
ساعت

مجموع مدت زمان 
آموزش ها

آموزش ناشنوایان
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طرح هــای ضیافــت و نــذری آموزشــی بــا هــدف تســهیل دسترســی آحــاد جامعــه بــه آمــوزش و افزایــش ســطح مطالعــه 
در زمینه هــای علمــی و مهارتــی، هــر ســال در ماه هــای رمضــان و محــرم برگــزار می شــوند.

ضیافت و نذری آموزشی

عناوین پر مخاطب ضیافت و نذری آموزشی

مجموع زمان 
آموزش های دریافتی

)ساعت(

تعداد 
شرکت کنندگان

)نفر(

تعداد کل
آموزش های دریافتی

)عنوان(

مجموع زمان 
یادگیری ایجاد شده

)سال مطالعه(
عنوان طرح

94,138 3,578,921 799,962408 نذری آموزشی
 )محرم ۱۴۰۰(

75,392 3,677,894 455,738419 ضیافت  آموزشی
 )رمضان ۱۴۰۰(

169,530 7,256,815 1,255,700444
827عنوان مجموع

عناوین پر مخاطب نذری آموزشی
 مبانی عکاسی

 پروژه محور فتوشاپ 
 خط تحریری انگلیسی

 ترفندهای کاربردی اکسل
 نمایش داده ها و ترسیم نمودار در اکسل

عناوین پر مخاطب ضیافت آموزشی
 تایپ ده انگشتی

 مایکروسافت اکسل
 راه اندازی سایت و کار با وردپرس
 طراحی لوگو با آدوبی ایاستریتور

 مقدماتی فن بیان و اصول سخنوری
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آموزش و فناوری

سیســتم پیشــنهادگر هوشــمند فــرادرس در یــک فراینــد یادگیــری هوشــمند، آموزش هــای 
ــد. در ایــن  ــه آن هــا پیشــنهاد می کن ــرای توســعه و رشــد آموزشــی دانشــجویان، ب مناســب را ب
ــری ماشــین اســتفاده  ــم داده و یادگی ــم عل ــم، مفاهی ــی عظی ــک گــراف محتوای سیســتم، از ی
شــده اســت. بــر اســاس بازخوردهــای کاربــران و تحلیــل رفتار آن ها، اثرات سیســتم پیشــنهادگر 
هوشــمند در بهبــود کیفیــت و کمیــت یادگیــری و تجربــه آموزشــی دانشــجویان و ســوق بهینه تــر 

آن هــا بــه ســمت بــازار کار مشــهود و قابــل ســنجش اســت. 

پیشــنهاد محتــوای آموزشــی بــر اســاس عائــق و نیازهــای افــراد بــه صــورت توزیــع شــده در 
ســطح وب، بــا بهره گیــری از هــوش مصنوعــی و بــا تحلیــل رفتــار کاربــر در وب، توســط سیســتم 
توزیــع و پیشــنهاد محتــوای هوشــمند فــرادرس انجــام می شــود. ایــن پیشــنهاد محتــوا در هــر 

مــاه، بــه تعــداد 2 میلیــارد بــار بــه 32 میلیــون کاربــر یکتــای اینترنــت ایــران انجــام می شــود.

سیستم توزیع محتوای هوشمند

سیستم پیشنهادگر هوشمند
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آموزش و توسعه
اقتصاددان هــا در گذشــته و بــرای مــدت مدیــدی ســرمایه های فیزیکــی را مهم تریــن عامــل رشــد اقتصــادی می دانســتند. 
امــا در ســه دهــه اخیــر، پژوهشــگران بــه اهمیــت »آمــوزش« بــه عنــوان یــک عامــل مهــم در توســعه اقتصــادی و بهبــود 
 اســتانداردهای زندگــی پــی بردنــد. آمــوزش بــه توســعه مهارت هــا و دانــش آحــاد جامعــه و نیــروی کار منجــر می شــود.

در بحــث نقــش آمــوزش در توســعه جوامــع، مســئله تنهــا کمیــت آمــوزش ارائــه شــده نیســت؛ بلکــه بهبــود کیفــی و نــوع 
آمــوزش ارائــه شــده نیــز نقــش بســیار کلیــدی در توســعه اقتصــادی دارد. بــه دلیــل نقــش بســیار مهــم آمــوزش در توســعه 
اقتصــادی، آمــوزش را »ســرمایه انســانی« و ســرمایه گذاری روی آن را مصــادف بــا »ســرمایه گذاری روی انســان ها« 

می داننــد.

 برخی از نتایج کلیدی پژوهش ها در زمینه نقش آموزش برای توسعه جوامع:

 یک سال تحصیل بیشتر = افزایش درآمد فرد تا ۱۰ درصد

 یک سال تحصیل بیشتر آحاد یک جامعه = افزایش ۰.۳۷ درصدی تولید ناخالص داخلی )GDP( آن جامعه

 یک سال تحصیل بیشتر یک زن = افزایش درآمد تا ۲۰ درصد

یک سال تحصیل
 بیشتر

افزایش 20 درصدی 
درآمد زنان

افزایش 10 درصدی 
درآمد

افزایش 0/37 
درصدی تولید ناخالص 

)GDP( داخلی
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مقایسه آموزش آنالین و آموزش سنتی

بهره گیــری از فنــاوری و توســعه آمــوزش آنایــن توانســته اســت عاوه بــر غلبــه بــر معایــب 
آمــوزش آنایــن، مزایــای متعــددی را بــه همــراه داشــته باشــد کــه برخــی از آن هــا عبارتنــد از:

 از میان برداشتن مرزهای مکانی، زمانی، جسمانی و دیگر موارد
 امکان دسترسی آحاد جامعه به مدرسین مجرب و محتوای آموزشی با کیفیت

 صرف مستقیم هزینه روی تولید و انتشار آموزش
 تطبیق پذیری باال با سرعت رشد فناوری و امکان پوشش آنی موضوعات نو

 ایجاد تجربه یادگیری سفارشی
 مقرون به صرفه بودن از نظر مالی و زمانی

مزایای آموزش آنالین

نظام آموزشی سنتی کاستـی ها و معایب متعددی را به همـراه دارد که از جمله آن می تـوان 
 به موارد زیر اشاره کرد:

 صرف هزینه قابل توجه برای احداث بنا
 هزینه های باالی زمانی و بهره وری پایین

 وابسته به محدودیت های زمانی، جغرافیایی و دیگر مرزها
 شکاف عمیق بین نظام آموزش سنتی و بازار کار

 نبود امکان دسترسی به مدرسین مجرب و محتوای با کیفیت برای همه
 عدم همگامی با سرعت رشد فناوری و در نتیجه، عدم پوشش گرایشات روز

معایب آموزش سنتی
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مدل سازی تاثیر کرونا بر آموزش آنالین
ــرای همیشــه فضــای  ــد-۱۹ ب ــر کووی ــوع بیمــاری همه گی ــر، وق ــات ســوء متعــدد و بعضــا جبران ناپذی ــار و تبع ــار آث در کن
آمــوزش در جهــان را دچــار تحــول کــرد و آن را بــه ســمت آمــوزش غیــر حضــوری و بــه طــور خــاص، آمــوزش آنایــن 
ســوق داد. پژوهش هــا حاکــی از آن اســت کــه آمــوزش آنایــن در دوران کـــرونا منجــر بــه افزایــش ذخایــر اطاعاتــی 
اتــاف زمانــی دانش آمــوزان و مدرســین شــده اســت............................................................  و کاهــش 

نیــز  آنایــن  آمــوزش  بــازار  بــر  موضــوع  ایــن  تاثیــر  آنایــن،  آمــوزش  بــه  گرایش هــا  و  کوویــد-۱۹  وقــوع  ابتــدای  در 
مشــهود بــود و در واقــع یــک قلــه ویــژه را بــرای کســب و کارهــای آمــوزش آنایــن بــه ثبــت رســاند. ایــن در حالــی 
اســت کــه اکنــون و بــا گذشــت نزدیــک بــه ۲ ســال از آغــاز ایــن بیمــاری، دیگــر اثــر کرونــا بــر بــازار آمــوزش آنایــن 
بــه شــکل ســابق نیســت و در واقــع، بــه نظــر می رســد گــذار اصلــی از جایگزینــی نظــام آموزشــی ســنتی بــه آمــوزش 
 ســنتی بــه وقــوع پیوســته و اکنــون دیگــر آمــوزش آنایــن نــه یــک گرایــش نــو، بلکــه زمینــه ای جــا افتــاده اســت.

نمــوداری کــه در ادامــه آمــده اســت، تاثیــر وقــوع کوویــد-۱۹ بــر بــازار آمــوزش آنایــن را بــه طــور خــاص در فــرادرس 
نمایــش می دهــد. دو قلــه اساســی در بحــث تهیــه آمــوزش توســط کاربــران، در فروردیــن و مــرداد ســال ۱۳۹۹ بــه وقــوع 
پیوســته اند. امــا ایــن اثــر مثبــت بــر کســب و کار آمــوزش آنایــن دیگــر بــه صــورت ســابق وجــود نــدارد و در حــال حاضــر 
نهایــت تاثیــر کرونــا بــر ایــن بــازار، چیــزی در حــدود ۱۰ درصــد اســت. در واقــع اگــر در ایــن لحظــه عامــل کرونــا بــه طــور 

کامــل حــذف شــود، تاثیــر کاهشــی بــر ایــن بــازار نخواهــد داشــت.

* نمودار اثر کرونا بر درآمد آموزش آنالین )بر اساس داده های فرادرس(
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مدل سازی تاثیر کرونا بر آموزش آنالین

سفارش های ثبت شده
سفارش ها در غیاب کرونا

سفارش ها در غیاب تاریخ
کرونا

سفارش های
اثر کرونا ثبت شده

1398-1264,633 20 درصد77,559
1399-148,540 133 درصد113,259

1399-327,650 43 درصد39,631

1399-530,669 62 درصد49,752

1399-741,421 30 درصد53,847

1399-959,585 29 درصد77,129

1399-1140,731 24 درصد50,688

1400-161,248 20 درصد73,497

1400-340,408 16 درصد46,694

1400-533,173 11 درصد36,675

1399-226,909 74 درصد46,942

1399-427,943 43 درصد40,051

1399-628,245 34 درصد37,974

1399-845,306 30 درصد58,898

1399-1035,641 26 درصد44,749

1399-1262,796 21 درصد75,704

1400-247,998 19 درصد57,331

1400-440,092 14 درصد45,883

1400-640,532 10 درصد44,585

مقایســه ســفارش های ثبــت شــده در زمــان کرونــا بــا ســفارش های پیش بینــی شــده در زمــان مشــابه و در 
غیــاب ایــن بیمــاری در ادامــه آمــده اســت.
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نگاهی به بازار آموزش آنالین

ــن ســال  ــه یکــی از حوزه هــای جــذاب و در حــال رشــد کســب و کار در چندی ــن ب آمــوزش آنای
اخیــر مبــدل شــده اســت. انــدازه بــازار بالقــوه آمــوزش آنایــن در جهــان، بــا توجــه بــه جمعیــت 
جهــان و بــه طــور خــاص جمعیــت جــوان، بســیار بــزرگ و گســترده تر از آنچــه اســت کــه تاکنــون 
محقــق شــده. بنابــر آمارهــا، ظرفیــت قابــل توجهــی تــا محقــق شــدن انــدازه بالقــوه ایــن بــازار تــا 

ســال ۲۰۲۵ وجــود دارد.

اندازه بازار آموزش آنالین در جهان

* 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، در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

۱۷۱
میلیارد دالر

اندازه بازار 
آموزش آنالین
 در سال ۲۰۱۹

220
میلیارد دالر

اندازه بازار تخمین 
زده شده در سال 

2021

320
میلیارد دالر

اندازه بازار تخمین 
زده شده در سال 

۲۰۲۵

۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفر

جمعیت جهان
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نگاهی به بازار آموزش آنالین

افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت در سراســر کشــور، جمعیــت دانشــجویان و دانش آمــوزان کشــور 
و مزایــای آمــوزش آنایــن نســبت بــه آموزشــی ســنتی، حاکــی از فرصــت عظیــم فعالیــت و رشــد 
در ایــن حــوزه اســت. نظــر بــه آمارهــای ارائــه شــده، انــدازه بــازار محقــق شــده آمــوزش آنایــن در 

ایــران بســیار کم تــر از انــدازه بالقــوه آن و تنهــا چیــزی در حــدود ۴ درصــد آن اســت.

اندازه بازار آموزش آنالین در ایران

92,737,572
نفر

تعداد مشترکین 
اینترنت پهن باند

110.38
درصد

ضریب نفوذ اینترنت 
پهن باند )ثابت + سیار( وضعیت دسترسی 

به اینترنت

15,613,546
نفر

تعداد کل دانش آموزان 
)مهر 1400(

3,500,000
نفر

تعداد کل دانشجویان
آمار جمعیتی  )مهر ۱۴۰۰(

دانش آموزان و 
دانشجویان ایران

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

400
میلیون دالر

* 9 تا 12
میلیون دالر

اندازه بازار آموزش آنالین
محقق شده در ایران

تخمین اندازه بازار بالقوه 
آموزش آنالین ایران

در سال 2021

تخمین اندازه بازار بالقوه 
آموزش آنالین ایران

در سال ۲۰۲۵

275
میلیون دالر
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وبینارها

faradars.org/webinars

جدیدترینآموزشها

faradars.org/recent-courses

مجلهفرادرس

blog.faradars.org

آموزشهایپرمخاطب

faradars.org/popular-courses

تدریسدرفرادرس

faradars.org/teaching

دستهبندیموضوعی
آموزشهایفرادرس

faradars.org/explore

faradars.org

فرادرس

faradars.org/jobs

همکاریبافرادرس

https://faradars.org/webinars
https://faradars.org/recent-courses
https://blog.faradars.org/
https://blog.faradars.org/
https://faradars.org/popular-courses
https://faradars.org/teaching
http://faradars.org/explore
https://faradars.org/explore
https://faradars.org/
https://faradars.org/
https://faradars.org/jobs
https://faradars.org/recent-courses
https://faradars.org/webinars
https://faradars.org/popular-courses
https://faradars.org/teaching
https://faradars.org/jobs


آموزش، 
مهم ترین مؤلفه ایجاد توسعه پایدار است.

بــرای مشــاهده و دانلــود نســخه دیجیتــال 
این گزارش، کیو-آر کد فوق را اسکن کنید.

fdrs.ir/rep/y1400h1

تهران، خیابان شهید مطهری، 
خیابان کوه نور، پالک ۴

https://fdrs.ir/rep/y1400h1
https://fdrs.ir/rep/y1400h1
https://faradars.org/



