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1 درباره گزارش

درباره گزارش
ــه  ــا ب ــن گــزارش تــالش شــده اســت ت ــرای ســال ۱۴۰۰ اســت. در ای ــده ای از آمارهــای فــرادرس ب گــزارش پیــش رو، گزی

پرســش های زیــر پاســخ داده شــود:

  نقش فرادرس در تحول صنعت آموزش در کشور چیست؟
  فرادرس در راستای پرورش نیروی کار مهارت محور و آماده ورود به بازار کار چه نقشی را ایفا می کند؟

 فرادرس در سطح بین المللی چه جایگاهی دارد و ظرفیت صادرات آموزش آن به چه میزان است؟  
 وضعیت بازار آموزش آنالین در جهان و ایران چگونه است؟

 چه گام هایی در راستای تحقق عدالت آموزشی در فرادرس برداشته شده است؟

جایــگاه فــرادرس بــه عنــوان بزرگتریــن پلتفــرم آمــوزش آنالیــن در 
کشــور بــا بیــش از ۲٫۷ میلیــون نفــر دانشــجو و بالــغ بــر ۳ میلیــون 
نفــر بازدیدکننــده ماهانــه، موجــب می شــود تــا ایــن گــزارش، اطالعاتــی 
بــا  آنالیــن، همــراه  آمــوزش  از  بهره بــرداری  و  تولیــد  از وضعیــت  را 

چشــم اندازی از وضعیــت ایــن صنعــت در کشــور ارائــه کنــد.



2 فرادرس در یک نگاه

فرادرس در یک نگاه
ســازمان علمی-آموزشــی فــرادرس )FaraDars(، بزرگتریــن پلتفــرم آمــوزش آنالیــن ایــران اســت کــه بــا پایبنــدی به شــعار 
»دانــش در دســترس همــه، همیشــه و همــه جــا« و بــا همــکاری اســاتید برجســته، بــه ارائــه آموزش هــای بــا کیفیــت، 
بــه روز و مهارت محــور در زمینه هــای علمــی و مهارتــی گوناگــون می پــردازد. فــرادرس در تــالش بــرای خلــق تجربــه ای 

منحصــر بــه فــرد از علــم و مهارت آمــوزی بــرای فراگیــران و تحقــق عدالــت آموزشــی اســت.

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

عضو زیست بوم شرکت های خالق 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دستاوردها

رتبه اول در رشته وب سایت بخش رسانه های دیجیتال
جشنواره ایران ساخت

2,700,000
نفر

تعداد دانشجویان

3088
عنوان

تعداد کل 
آموزش ها

1473
نفر

تعداد مدرسین

18,238
ساعت

مدت زمان
 کل آموزش ها

770,592 
نفر

تعداد کاربران
پرداخت کننده

ناشر برگزیده دیجیتال
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

افتخارات

* این آمار مربوط به آموزش های غیر رایگان است.  



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

3 فرادرس در یک نگاه
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ارزش های پیشنهادی

فرادرس در یک نگاه

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



5 فرادرس در یک نگاه

تنوع محتوایی
حوزه های محتوایی

اقتصاد، بورس و بازار سهام
مالی و حسابداری
طراحی و گرافیک

برنامه نویسی
استارتاپ و کسب و کار

هوش مصنوعی
آمار و علم داده

علوم پایه
علوم انسانی

هنر
رباتیک

رهبری و مدیریت
زبان های خارجی

مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران

مهندسی معماری
مهندسی صنایع
مهندسی شیمی
مهندسی پزشکی
نگارش آکادمیک

نرم  افزارهای اداری
مهارت های عمومی

مهارت های توسعه فردی
بازاریابی و فروش

فناوری اطالعات
دروس مدرسه

علوم پزشکی
ادیت و انیمیشن سازی

دروس رشته های فنی
زمین شناسی و جغرافیا
مهندسی برق و کنترل

تربیت بدنی
تولید محتوا

تحصیالت تکمیلی
وبینار

5000 1000 1500 2000

7500+

4000+

2000+

مجموع ساعات تعداد عنوان آموزش



6 فرادرس در یک نگاه

تنوع محتوایی

پایتون
سی پالس پالس

سی  شارپ
جاوا

متلب
جاوااسکریپت

پی اچ پی
سی

آر
سی اس اس

جی کوئری
ویژوال بیسیک.نت

جنگو
سوئیفت

گولنگ
دلفی
روبی

10050 150 2000

مجموع ساعات تعداد عنوان آموزش

مجموع ساعات تعداد عنوان آموزش

فتوشاپ

افتر افکت

ایالستریتور

تری دی مکس

کورل دراو

اسکچ آپ

این دیزاین

مایا

 ادوبی اکس دی

برنامه نویسی

طراحی و گرافیک

50 75 1000 25

250+

250+



7 فرادرس در یک نگاه

تنوع محتوایی
زبان های خارجی

رشته های مهندسی

مجموع ساعات تعداد عنوان آموزش

کامپیوتر
برق و کنترل

مکانیک
عمران
شیمی
صنایع

معماری
کشاورزی

مواد و متالوژی
نفت

نقشه برداری
معدن

پزشکی

1000 2000 3000 40000

مجموع ساعات تعداد عنوان آموزش

انگلیسی

آلمانی

عربی

ترکی

فرانسوی

چینی

سوئدی

کره ای

اسپانیایی

10 20 300

1000+
40+

7000+

4000+



8 فرادرس در یک نگاه

تنوع محتوایی

مجموع ساعات تعداد عنوان آموزش

تدوین ویدئو

افتر افکت

کمتازیا

آدوبی آدیشن

بلندر

پرمیر

ای وی اس ویدئو ادیتور

10 3020 40

40+

0

انتخــاب موضوعــات جهــت ارائــه محتــوای آموزشــی در فــرادرس، 
متناســب بــا نیــاز بــازار کار، موضوعــات لبــه علــم و نیــاز دانشــجویان و 
دانش آمــوزان در کشــور اســت. بنابرایــن، در حوزه هایــی بــا بیشــترین 
نیــاز، حجــم محتــوای آموزشــی تولیــد شــده هــم از جهــت تعــداد 

ــر اســت. ــوان و هــم از جهــت مجمــوع ســاعت آموزش هــا باالت عن



9 فرادرس در یک نگاه

میزان محبوبیت حوزه های گوناگون
محبوب ترین حوزه ها

اقتصاد، بورس و بازار سهام
مالی و حسابداری
طراحی و گرافیک

برنامه نویسی
استارتاپ و کسب و کار

هوش مصنوعی
آمار و علم داده

علوم پایه
علوم انسانی

هنر
رباتیک

رهبری و مدیریت
زبان های خارجی

مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک

مهندسی برق و کنترل
مهندسی عمران

مهندسی معماری
مهندسی صنایع
مهندسی شیمی
مهندسی پزشکی
نگارش آکادمیک

نرم  افزارهای اداری
مهارت های عمومی

مهارت های توسعه فردی
بازاریابی و فروش

فناوری اطالعات
دروس مدرسه

علوم پزشکی
ادیت و انیمیشن سازی
دروس رشته های فنی

زمین شناسی و جغرافیا
تربیت بدنی
تولید محتوا

تحصیالت تکمیلی
وبینار

0 200,000 400,000 600,000

1,500,000+

تعداد دانشجو



10 فرادرس در یک نگاه

میزان محبوبیت حوزه های گوناگون

پایتون
سی پالس پالس

سی  شارپ
جاوا

متلب
جاوااسکریپت

پی اچ پی
سی

آر
سی اس اس

جی کوئری
ویژوال بیسیک.نت

جنگو
سوئیفت

گولنگ
دلفی
روبی

10,000

10,000

20,000

20,000 30,000 40,000

30,000

50,000

40,000 50,0000

تعداد دانشجو

تعداد دانشجو

فتوشاپ

افتر افکت

ایالستریتور

تری دی مکس

کورل دراو

اسکچ آپ

این دیزاین

مایا

آدوبی اکس دی

0

برنامه نویسی

طراحی و گرافیک

50,000+

50,000+



11 فرادرس در یک نگاه

تعداد دانشجو

میزان محبوبیت حوزه های گوناگون
زبان های خارجی

رشته های مهندسی

تعداد دانشجو

کامپیوتر
برق و کنترل

مکانیک
عمران
شیمی
صنایع

معماری
کشاورزی

مواد و متالوژی
نفت

نقشه برداری
معدن

پزشکی

0

انگلیسی

آلمانی

عربی

ترکی

فرانسوی

چینی

سوئدی

کره ای

اسپانیایی

20,00010,000 40,00030,0000

250,000 500,000 750,000 1,000,000

1,000,000+

50,000+
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میزان محبوبیت حوزه های گوناگون
تدوین ویدئو

افتر افکت

کمتازیا

آدوبی آدیشن

بلندر

پرمیر

ای وی اس ویدئو ادیتور

10,00075002500 50000

تعداد دانشجو

10,000+

زبان برنامه نویسی:
  پایتون

نرم افزار گرافیکی:
 فتوشاپ

زبان خارجی: 
 زبان انگلیسی

رشته مهندسی: 
 کامپیوتر

نرم افزار تدوین ویدئو: 
 افترافکت

محبوب ترین ها در هر دسته
* تعداد دانشجویان اعالم شده برای هر دسته، بر اساس کاربر یکتایی که عنوان آموزش های یک دسته را تهیه کرده، محاسبه شده است. 



13 فرادرس در یک نگاه

پرمخاطب ترین آموزش ها

 آموزش مایکروسافت اکسل

 آموزش برنامه نویسی پایتون

 آموزش آدوبی فتوشاپ )مقدماتی(

 آموزش آدوبی پریمیر )مقدماتی(

 آموزش وردپرس )مقدماتی(

 آموزش تایپ ده انگشتی

 آموزش بازار بورس )مقدماتی( 

C آموزش برنامه نویسی 

 آموزش طراحی وب با HTML )مقدماتی(

 آموزش برنامه نویسی جاوا

۱۰ آموزش دارای 
بیشترین مخاطب در 

سال ۱۴۰۰

 آموزش مایکروسافت اکسل

 آموزش برنامه نویسی پایتون )مقدماتی(
 آموزش آدوبی فتوشاپ )مقدماتی(

 برنامه نویسی پایتون با مثال های عملی

 آموزش وردپرس )مقدماتی(

 آموزش تایپ ده انگشتی

 نرم افزار آدوبی پریمیر )مقدماتی(

 آموزش نرم افزار اداری ورد

C++  آموزش برنامه نویسی 

 ریاضی عمومی ۱ با حل مثال و تست

۱۰ آموزش دارای
بیشترین مخاطب

در طول مدت فعالیت 
فرادرس
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اشتغال زایی مستقیم

اشتغال زایی غیر مستقیم

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.

فرصت های اشتغال

130تمام وقت
نفر

10پاره وقت
نفر

1,400,000مجموع ساعت کاری سپری شده در فرادرس
نفر-ساعت

50
نفر

برون سپاری

1473
نفر

مدرسین



تیم اجرایی فرادرس

تعدادی از اعضای تیم اجرایی فرادرس — آذر ماه ۱۴۰۰، دفتر مرکزی فرادرس، تهران

15 فرادرس در یک نگاه
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سیر تحول ارائه خدمات آموزشی در فرادرس

 216
عنوان تولیدی

1596
ساعت آموزش تولیدی

1395

1396 1398

13991397

1400
 343

2491

216

1596

 359

2213

596

3122

 757

4383

994

3710

عنوان تولیدی

ساعت آموزش تولیدی



17 فرایند تولید محتوای آموزشی

فرایند تولید محتوای آموزشی
تولیــد محتــوای دارای کیفیــت بــاال 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 انتشــار محتــوا همــراه 
ــرای تولیــد هــر ۱ ســاعت آمــوزش، صرف نظــر  ــر همیــن اســاس، ب ــرای آن وجــود دارد. ب ــا ممیزی هــای کیفــی دقیــق ب ب
از زمــان تخصیــص داده شــده توســط مــدرس بــرای ضبــط آن محتــوا، قریــب بــه ۵۰ ســاعت زمــان علمــی و اجرایــی در 

فــرادرس اختصــاص 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

1

2

3

4

5

6

1

2
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آموزش ها و وبینارها
آموزش ها

وبینارها

115
ساعت

مدت زمان کل 
وبینارها

76
عنوان

تعداد عنوان 
وبینارهای 
برگزار شده

7464
نفر

مجموع تعداد 
ثبت نام ها

3088 عنوان
تعداد کل آموزش ها

17,719 ساعت
مدت زمان کلی آموزش ها

994 عنوان
تعداد عنوان آموزش های تولیدی در سال ۱۴۰۰

3710 ساعت
مدت زمان آموزش های تولیدی در سال ۱۴۰۰

857 عنوان
تعداد عنوان آموزش  های در حال تولید

75 عنوان
میانگین تعداد عنوان آموزش تولید و منتشر 

شده در هر ماه )ظرفیت محقق شده ماهانه(

+ 360 میلیارد ریال
سرمایه گذاری در حوزه تولید محتوای ویدئویی

12,000 نفر-ساعت
نفر-ساعت کار ماهانه در حوزه تولید محتوای ویدئویی
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بازدیدکنندگان

2,780,021
میانگین بازدیدکنندگان یکتای ماهانه

31

24
92,667

میانگین بازدیدکنندگان یکتای روزانه

سال371ساعت3,258,907 =

مدت زمان سپری شده در سایت

33,360,258
تعداد بازدیدکنندگان یکتا

180,145,587
تعداد صفحات بازدید شده 

84,575,393
تعداد نشست ها
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کاربران و دانشجویان
کاربران و دانشجویان

توزیع سنی دانشجویان فرادرس

3
عنوان

میانگین تعداد 
سفارش ها

 برای هر کاربر

8,118,298
ساعت

زمان آموزشی معادل
 با سفارش ها

1,063,937
عنوان

تعداد عنوان 
آموزش های سفارش 
داده شده در سال ۱۴۰۰

924
سال مطالعه

مجموع زمان یادگیری 
ایجاد شده

ــد.  بیــش از ۷۰ درصــد از دانشــجویان فــرادرس، کمتــر از ۳۵ ســال و در حــدود ۷ درصــد، بیــش از ۵۵ ســال ســن دارن
فــرادرس، فرصتــی برابــر را بــرای آموختــن، مســتقل از ســن، مــکان و زمــان بــرای افــراد فراهــم می کنــد و بــاور دارد کــه 

ســن، مســیری 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

10
5
0

35
40

20
25
30

15

گروه سنی

درصد

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

2,700,000 نفر
تعداد کل دانشجویان فرادرس

700,592 نفر
تعداد کاربران پرداخت کننده

177,904 نفر
تعداد کاربران پرداخت کننده جدید در سال ۱۴۰۰

آموزش های سفارش داده شده
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مدرسین
آمار مدرسین

تحصیالت مدرسین

437 نفر
مدرسین زن

1036 نفر
مدرسین مرد

%30 %70

1473 نفر
تعداد کل مدرسین

911 قرارداد
تعداد قراردادهای عقد شده در سال ۱۴۰۰

+3000 قرارداد
تعداد کل قراردادهای آموزشی عقد شده از بدو تاسیس تاکنون

%39٫8
%31٫9

%28٫3

587 نفر
مدرسین با مدرک دکتری و باالتر

مدرسین با مدرک کارشناسی ارشد
470 نفر

مدرسین با مدرک کارشناسی و پایین تر

416 نفر
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تیــم مخاطبیــن و پشــتیبانی فــرادرس بــه طــور مــداوم پاســخگوی تماس هــای مخاطبــان فــرادرس از نقــاط مختلــف 
ــان در اشــکال گوناگــون هســتند. ــران و جه ای

ــک آمــوزش پیــش از انتشــار از  ــل، ی ــن دلی ــه همی ــرادرس اســت. ب ــد و انتشــار آمــوزش در ف کیفیــت، خــط قرمــز تولی
ــا »تضمیــن کیفیــت و بازگشــت  مراحــل مختلــف داوری و بازرســی علمــی و فنــی عبــور می کنــد و در نهایــت، همــراه ب
وجــه« منتشــر می شــود. بــر اســاس ایــن تضمیــن، در صــورت عــدم رضایــت مخاطــب از آمــوزش، بــر اســاس ضوابــط طــرح 

تضمیــن کیفیــت، خدمــات بازگشــت وجــه بــه مخاطــب ارائــه می شــود.

پشتیبانی

تضمین کیفیت و بازگشت وجه

پشتیبانی

12,978
نفر

14,569
نفر

48,717
نفر

1061
مورد

تماس تلفنی

گفتگوی آنالین )چت(

مکاتبه ایمیلی

تیکت
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کالم مخاطبین

در خصــوص طــرح ضیافــت آموزشــی، کار شــریف و مهمــی کردیــد. مــن بــه عنــوان یــک 
فــرد از بخــش دانشــگاهی، ارزش ایــن کار شــما را بــه خوبــی می دانــم.

مــن بــه عنــوان یــک معلــم و یــک مخاطــب فــرادرس، بابــت آموزش هــای جامــع، مفیــد و 
ارزنــده فــرادرس قدردانــم.

مــن چهــار ســال پیــش، آمــوزش ســالیدورک را از ســایت فــرادرس تهیــه کــردم و یــاد 
گرفتــم. پــس از آن، بــا اســتفاده از مهارتــی کــه کســب کــرده بــودم توانســتم شــغل خوبــی 

پیــدا و در آن پیشــرفت کنــم. در حــال حاضــر از شــغلم رضایــت کامــل دارم.

فکــر نمی کــردم روزی، بیشــترین زمــان از شــبانه روز را صــرف مطالعــه و یادگیــری کنــم. 
در حــال حاضــر، بیشــتر زمانــم را روزانــه در ســایت فــرادرس و در حــال مشــاهده آمــوزش 

هســتم.
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کالم مخاطبین

مــن و بســیاری از دوســتان و اقوامــم، بــرای فــرادرس و حرکتــی کــه در آن انجــام می شــود، 
احتــرام قائلیــم. افــراد زیــادی را می شناســم کــه بــرای شــروع یادگیــری آمــوزش و کســب 
مهــارت، اولیــن جایــی کــه بــه آن مراجعــه می کننــد وب ســایت فــرادرس اســت. حتــی 
زمانــی کــه بــرای آمــوزش دیــدن، منابــع مفیــدی وجــود نداشــت، فــرادرس در اوج بــود و 

ــه می کــرد. ــی ارائ آموزش هــای خوب

اتفاقــی کــه فــرادرس در ایــن برهــه از تاریــخ در جامعــه علمــی کشــور رقــم می زنــد، 
ســتودنی اســت. مــن شــاهد بــودم کــه در روســتاهای دورافتــاده ایــران نیــز، آموزش هــای 

فــرادرس را تهیــه و مشــاهده می کننــد.

به جرات می توان گفت که فرادرس بهترین و مفیدترین وب سایت آموزشی است.
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جایگاه بین المللی
تولید و انتشار آموزش برای فارسی زبانان سراسر جهان

2000 
+

نفر

تعداد دانشجویان 
فرادرس در دیگر 
کشورهای منطقه

12,000 
+

نفر

تعداد دانشجویان 
فرادرس در کشور 

افغانستان

5000 
+

نفر

تعداد دانشجویان 
فارسی زبان فرادرس از 

دیگر نقاط جهان

ــه،  ــه طــور خــاص کشــورهای منطق ــان و ب ــران، توســط فارســی زبانان سراســر جه ــر ای ــرادرس، عــالوه ب آموزش هــای ف
شــامل افغانســتان، تاجیکســتان و ازبکســتان مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن موضــوع بــه خوبــی مبیــن آن اســت 

کــه آمــوزش در فــرادرس مــرز نــدارد.
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پروژه های فرادرس

پلتفرم آموزش سازمانی فرادرس
پلتفــرم آمــوزش ســازمانی فــرادرس، یــک سیســتم یکپارچــه اســت کــه بــه ســازمان ها ایــن امــکان را می دهــد تــا 
ــورد  ــر توســط هــزاران دانشــجو م ــه پیش ت ــه را ک ــا تجرب ــاال توســط مدرســین ب ــت ب ــا کیفی ــد شــده ب آموزش هــای تولی
ــا هزینــه بــه مراتــب پایین تــر از هزینــه آمــوزش انفــرادی  اســتفاده قــرار گرفتــه و تاییــد شــده اند، بــه صــورت انبــوه و ب
تهیــه کننــد. ســازمان ها بــا بهره گیــری از ایــن پلتفــرم می تواننــد بخــش عمــده آمــوزش کارکنــان تــازه وارد بــه ســازمان را 
خودکارســازی و قابــل رصــد کننــد. همچنیــن، می تواننــد کارکنــان ســازمان را در راســتای اهــداف و نیازهــای ســازمان، 

آمــوزش و ارتقــا دهنــد.

قابلیت های کلیدی پلتفرم آموزش سازمانی فرادرس

 برای آشنایی بیشتر با آموزش سازمانی فرادرس و ثبت درخواست دموی رایگان،
 کیوآرکد را اسکن کنید.

fdrs.ir/b2b شماره تماس واحد آموزش سازمانی فرادرس: ۰۲۱-۵۷۹۱۶۳۰۰

هم اکنون به جمع شرکت های یادگیرنده بپیوندید و سازمانتان را 
به بزرگ ترین کتابخانه آموزش های سازمانی مجهز کنید.

دسترسی به +5۰۰۰ عنوان آموزش 
در حوزه مهارت های نرم و سخت

امکان تعریف کاربران نامحدود 
برای هر سازمان

پنل اختصاصی مدیران
با دسترسی های مدیریتی گوناگون

شروع هزینه ماهانه برای
 هر 200 ساعت از ۹ هزار تومان

سنجش میزان پیشرفت 
مطالعاتی هر فرد

برگزاری دوره های آموزشی و
وبینارهای اختصاصی در صورت نیاز

http://fdrs.ir/b2b
http://fdrs.ir/b2b
tel:02157916300
tel:02157916300
tel:02157916300
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مزایای رقابتی سازمان های با فرهنگ یادگیری قوی

آموزش سازمانی و مزایای آن

آمــوزش ســازمانی، بــا تســهیل آمــوزش و یادگیــری بــرای کارکنــان، موجــب تغییــرات روبه رشــد و مســتمر ســازمان هــم 
از ابعــاد منابــع انســانی و هــم از ابعــاد کســب و کاری می شــود. برخــی از مهم تریــن مزایــای آمــوزش ســازمانی در ادامــه 

آمــده اســت.

 افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و به تبع آن، سازمان
 افزایش رضایت شغلی و کاهش ریزش استعدادها

 پرورش رهبران در کلیه سطوح کسب و کار

احتمال بیشتر برای ورود اولیه به بازار
 پیش از سایر رقبا

%۴۶
کارایی و بهره وری باالتر کارکنان

%۳۷

پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان

%۳۴
آمادگی بیشتر برای پاسخگویی به 

تقاضاهای آتی بازار

%58
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پلتفرم آموزش سازمانی فرادرس
تعدادی از سازمان های همکار

شرکت گسترش 
صنایع ریلی ایران

وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

بانک توسعه تعاونبانک ملت

فوالد مبارکه 
اصفهان

نظام مهندسی 
استان مرکزی

مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان فارس

شرکت مخابرات 
استان مرکزی

زامیاد انجمن علمی مدیریت 
صنعتی دانشگاه عالمه

شرکت
صنایع ورق ایران

دانشگاه علم و 
صنعت ایران

پردازش الکترونیک مبین سرمایه 
راشد سامانه )پارسا(

دانشگاه شهید بهشتیراژمان کبیر

شرکت کشت و صنعت 
سلمان فارسی

سازمان همیاری 
شهرداری های استان 

خراسان رضوی  

موسسه حقوقی 
نواندیشان عدالت 

گستر صبا

شرکت واسپاری صنعت 
نفت آیندگان
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اپلیکیشن موبایل فرادرس
اپلیکیشــن موبایــل فــرادرس بــا هــدف تســهیل و تســریع دسترســی دانشــجویان، دانش آمــوزان و کلیــه عالقه منــدان 
ــی، منتشــر  ــا کیفیــت در حوزه هــای گوناگــون علمــی و مهارت ــی ب ــه آموزش هــای ویدئوی ــارت ب ــم و مه ــری عل ــه یادگی ب
شــده اســت. بــا دانلــود و نصــب اپلیکیشــن فــرادرس، کاربــران موبایــل می تواننــد بــا ســادگی بیشــتر و تجربــه ای بهتــر، 
آموزش هــای مــورد نظــر خــود را از فــرادرس تهیــه و مشــاهده کننــد. برخــی از قابلیت هــای کلیــدی اپلیکیشــن فــرادرس 

در ادامــه آمــده اســت.

 امکان جستجو در کتابخانه آموزش های ویدئویی با بیش از ۵,۰۰۰ عنوان آموزش )+۱۹,۰۰۰ ساعت آموزش(
 قابلیت جستجوی پیشرفته در کتابخانه آموزش های فرادرس با تعیین فیلترهای خاص

 امکان مشاهده دوره های تهیه شده توسط کاربر در پلیر سازگار با موبایل
 دسترسی به آموزش های رایگان فرادرس و مشاهده آن ها

 امکان ورود به پنل کاربری، ویرایش پروفایل و شارژ حساب
 مشاهده فهرست جدیدترین آموزش ها، آموزش های پرمخاطب، وبینارها و آموزش های رایگان به صورت 

دسته بندی شده

اسکن کنید

دانلود کنید

fdrs.ir/app29

http://fdrs.ir/app
http://fdrs.ir/app
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.faradars.app&utm_source=faradars.org&utm_campaign=app_dl_page
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مجله فرادرس
مجلــه فــرادرس، پــروژه آمــوزش متنــی فــرادرس اســت کــه فعالیــت خــود را از زمســتان ۱۳۹۶ آغــاز کــرده و بنابــر آمارهــا، 
بــه یکــی پرمخاطب تریــن رســانه های علمــی در وب فارســی مبــدل شــده اســت. برخــی از ویژگی هــای کلیــدی فــرادرس 

در ادامــه آمــده اســت.

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

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

 تنوع حوزه های علمی و مهارتی تولید محتوا

تعداد کل مقاالت 
منتشر شده در
 مجله فرادرس

10,050 مقاله
 )مجموع از زمان تاسیس تاکنون(

300 مقاله
در هر ماه )ظرفیت محقق شده(
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دستاوردهای مجله فرادرس

28,078,422 کاربر یکتا
تعداد بازدیدکنندگان یکتا

62,687,142 نشست
)Sessions( تعداد نشست ها

86,171,299 صفحه
تعداد صفحات بازدید شده

1,950,267 ساعت = 223 سال
مدت زمان صرف شده توسط کاربران برای مطالعه مقاالت

4000 نفر-ساعت
نفر-ساعت کار ماهانه در حوزه 

تولید محتوای متنی

+ 50 میلیارد ریال
سرمایه گذاری در حوزه تولید 

محتوای متنی

فناوری اطالعات
 و ارتباطات

توسعه فردی

مهندسی 
معماری

کسب و کار و 
بازاریابی

مهندسی برق

هنر

ادبیات و علوم 
انسانی

مهندسی 
مکانیک

طراحی و 
گرافیک

زبان های خارجی

علوم و مهندسی 
کامپیوتر

علوم پایه

هوش مصنوعی 
و علم داده

مهندسی صنایع

مهارت های بازار 
کار

سالمت و 
پزشکی

مهندسی عمران

اقتصاد

آمارهای مجله فرادرس

موضوعات و حوزه های محتوایی مجله فرادرس
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فرادرس و عدالت آموزشی
یکــی از مهم تریــن جنبه هــای عدالــت اجتماعــی، ایجــاد فرصت هــای برابــر آموزشــی بــرای آحــاد جامعــه اســت. فــرادرس 
در تــالش اســت تــا دسترســی بــه آموزش هــای باکیفیــت در حوزه هــای گوناگــون علمــی و مهارتــی را بــرای افــراد بــا شــرایط 
مختلــف جســمانی، مکانــی و زمانــی فراهــم کنــد و در راســتای تحقــق عدالــت آموزشــی گام بــردارد. در ایــن راســتا، 

تاکنــون عناویــن آموزشــی متعــددی را بــرای نابینایــان و ناشــنوایان منتشــر کــرده اســت.

آموزش ناشنوایان

آموزش نابینایان

27 عنوان
تعداد عناوین آموزشی

106 ساعت
مجموع مدت زمان آموزش ها

9 عنوان
تعداد عناوین آموزشی

79 ساعت
مجموع مدت زمان آموزش ها
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94,138 3,578,921 799,962408 نذری آموزشی 
)محرم ۱۴۰۰( 

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

فرادرس و عدالت آموزشی
فــرادرس، طرح هایــی را بــا هــدف تســهیل دسترســی آحــاد جامعــه بــه آمــوزش و افزایــش ســطح مطالعــه برگــزار 
می کنــد. از جملــه ایــن طرح هــا، »نــذری آموزشــی« و »ضیافــت آموزشــی« هســتند کــه هــر ســال در ماه هــای محــرم و 
رمضــان برگــزار می شــوند و طــی آن هــا، تعــدای از محبوب تریــن آموزش هــای فــرادرس بــه طــور کامــل رایــگان در اختیــار 

ــد. آحــاد جامعــه قــرار می گیرن

همچنیــن، فــرادرس طرح هــای آموزشــی ویــژه دیگــری را در طــول فعالیــت خــود برگــزار کــرده اســت کــه از ایــن جملــه 
ــه  ــن، ارائ ــه و همچنی ــا و قرنطین ــری کرون ــا دوران همه گی ــان ب ــل نمی شــود« هم زم ــه طــرح »آمــوزش تعطی ــوان ب می ت
رایــگان »آمــوزش مهندســی زلزلــه«، یادبــود ریحانــه و زهــرا اشــاره کــرد. از دیگــر طرح هــای آموزشــی فــرادرس می تــوان بــه 
ارائــه بورســیه های ویــژه تهیــه آموزش هــای مهارتــی بــه صــورت رایــگان بــه افــراد جویــای کار و دانشــجویان کم بضاعــت 

و بی بضاعــت مالــی، اشــاره کــرد.

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

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 ایالستریتور

 مقدماتی فن بیان و اصول سخنوری

طرح های ویژه

عناوین پر مخاطب ضیافت و نذری آموزشی
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فناوری در فرادرس
سیستم پیشنهادگر هوشمند محتوا

سیستم توزیع و پیشنهاد محتوای هوشمند

پیشــنهاد هوشــمندانه آموزش هــا بــه دانشــجویان در فــرادرس، بــر اســاس پروفایــل آموزشــی دانشــجو، پروفایل هــای 
دیگــر دانشــجویان و گــراف عظیــم محتوایــی فــرادرس توســط سیســتم پیشــنهادگر هوشــمند انجــام می شــود. در ایــن 
ــر اســاس  سیســتم، از یــک گــراف محتوایــی عظیــم، مفاهیــم علــم داده و یادگیــری ماشــین اســتفاده شــده اســت. ب
بازخوردهــای کاربــران و تحلیــل رفتــار آن هــا، اثــرات 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 عالیــق 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 ۲ میلیــارد بــار بــه ۳۲ میلیــون کاربــر یکتــای اینترنــت انجــام 

می شــود.
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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

آموزش و توسعه

آمــوزش، در کنــار تغییــرات اقلیمــی و مســئله تامیــن غــذا، یکــی از چنــد چالــش بــزرگ، مهــم و مشــترک 
میــان همــه کشــورها اســت. اهمیــت توســعه راهکارهــای ارائــه آمــوزش مبتنــی بــر عدالــت آموزشــی، بــا 

توجــه بــه موضوعــات زیــر، بیــش از پیــش برجســته شــده اســت.

 انقالب صنعتی چهارم

  گسترش هوش مصنوعی

  تغییر فضای بازار کار و جایگاه نیروی کار در چند دهه آینده

افزایش 10 درصدی درآمد

یک سال 
تحصیل
 بیشتر

)GDP( افزایش 0/37 درصدی تولید ناخالص داخلی

افزایش 20 درصدی درآمد زنان
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مقایسه آموزش آنالین و آموزش سنتی
مزایای آموزش آنالین

معایب آموزش سنتی

بهره گیــری از فنــاوری و توســعه آمــوزش آنالیــن توانســته اســت عالوه بــر غلبــه بــر معایــب آمــوزش آنالیــن، مزایــای 
ــد از: ــه همــراه داشــته باشــد کــه برخــی از آن هــا عبارتن متعــددی را ب

 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

نظام آموزشی سنتی کاستی ها و معایب متعددی را به همراه دارد که از جمله آن می توان 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
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وقــوع بیمــاری همه گیــر کوویــد-۱۹ بــرای همیشــه فضــای آمــوزش در جهــان را دچــار تحــول کــرد و آن را بــه ســمت آمــوزش 
غیرحضــوری و بــه طــور خــاص، آمــوزش آنالیــن ســوق داد. پژوهش هــا حاکــی از آن اســت کــه آمــوزش آنالیــن در دوران 

کرونــا منجــر بــه افزایــش ذخایــر اطالعاتــی و کاهــش اتــالف زمانــی دانش آمــوزان و مدرســین شــده اســت.

در ابتــدای وقــوع کوویــد-۱۹ و گرایش هــا بــه آمــوزش آنالیــن، تاثیــر ایــن موضــوع بــر بــازار آمــوزش آنالیــن نیــز مشــهود بــود 
و در واقــع یــک قلــه ویــژه را بــرای کســب و کارهــای آمــوزش آنالیــن 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 آنالیــن بــه شــکل ســابق نیســت و در 
واقــع، بــه نظــر می رســد گــذار اصلــی از جایگزینــی نظــام آموزشــی ســنتی بــه آمــوزش آنالیــن بــه وقــوع پیوســته و اکنــون 

دیگــر آمــوزش آنالیــن نــه یــک گرایــش نــو، بلکــه زمینــه ای نســبتا جاافتــاده اســت.

* نمودار اثر کرونا بر درآمد آموزش آنالین )بر اساس داده های فرادرس(
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106,919,276
نفر

تعداد مشترکین 
اینترنت پهن باند

114
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.

* 11 تا 15
میلیون دالر

اندازه بازار محقق 
شده فعلی

اندازه بازار آموزش آنالین در ایران

افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت در سراســر کشــور، جمعیــت دانشــجویان و دانش آمــوزان کشــور 
و مزایــای آمــوزش آنالیــن 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 آنالیــن در 

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

اندازه بازار تخمین زده شده آموزش آنالین

سال 2025سال 2024سال 2023سال 2022سال 2021

337
میلیون دالر

384
میلیون دالر

437
میلیون دالر

497
میلیون دالر

565
میلیون دالر



39 نگاهی به بازار آموزش آنالین

نگاهی به بازار آموزش آنالین
اندازه بازار آموزش آنالین در جهان

اهمیت سرمایه گذاری در حوزه آموزش آنالین

آموزش آنالین به یکی از حوزه های جذاب و در حال رشد کسب و کار در سال های اخیر مبدل شده است. اندازه بازار 
بالقوه آموزش آنالین در جهان، با توجه به جمعیت جهان و به طور خاص جمعیت جوان، بسیار بزرگ و گسترده تر 

از آنچه است که تاکنون محقق شده. بنابر آمارها، ظرفیت قابل توجهی تا محقق شدن اندازه بالقوه این بازار تا 
سال ۲۰۲۵ وجود دارد.

اندازه بالقوه و محقق شده آموزش آنالین در جهان و ایران، چشم اندازی از فرصت های عظیم سرمایه گذاری در این 
حوزه ارائه می کند. در عین حال، فرصت های مهمی برای سرمایه گداری در این حوزه در ایران وجود دارند که عبارتند 

از:

 جمعیت جوان و مشتاق یادگیری

  منابع غنی دانش و مدرسین

 نیاز جدی به نیروی مهارت محور در بازار کار

  امکان آغاز نهضت مدرسه سازی آنالین

 امکان مبدل شدن به قطب آموزش آنالین منطقه با توجه به بسترهای موجود فعلی در فرادرس

270 میلیارد دالر
اندازه بازار آموزش آنالین در سال ۲۰۲۱

307 میلیارد دالر
اندازه بازار تخمین زده شده در سال ۲۰۲۲

666 میلیارد دالر
اندازه بازار تخمین زده شده در سال ۲۰۲۸

7,955,000,000 نفر
جمعیت جهان

2028

2022

2021
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دسترسی سریع و آسان به فرادرس

وبینارها

faradars.org/webinars

آموزش ها ی پرمخاطب

faradars.org/popular-courses

جدیدترین آموزش ها

faradars.org/recent-courses

دسته بندی موضوعی
 آموزش های فرادرس

faradars.org/explore

مجله فرادرس

blog.faradars.org faradars.org

فرادرس

تدریس در فرادرس

faradars.org/teachingfaradars.org/jobs

همکاری با فرادرس

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


آموزش، 
مهم ترین مؤلفه ایجاد توسعه پایدار است.

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

دیجیتــال  نســخه  دانلــود  و  مشــاهده  بــرای 
ایــن گــزارش، کیــو-آر کــد فــوق را اســکن کنیــد.

fdrs.ir/rep/y1400

info@faradars.org
www.faradars.org

tel:02157916000
http://fdrs.ir/rep/y1400
http://fdrs.ir/rep/y1400



