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 مقدمه 

الرشدترینپایتون،   برنامهمحبوبو    سریع  زبان  نویسی  ترین 
نرم مهندسان  میان  در  تنها  نه  میان جهان  در  بلکه  افزار 

حسابداران، تحلیل  دانان،ریاضی  دانشمندان،  داده،  گران 
  مهندسان شبکه و حتی کودکان است! 

های مختلف، از پایتون برای انجام کارهای مختلف افراد از رشته
یادگیری  و  مصنوعی  هوش  داده،  مصورسازی  و  تحلیل  مانند 

 کنند.  ماشین، اتوماسیون و غیره استفاده می 

می  پایتون  توانید  شما  زبان  که اسکریپتبا  بنویسید  هایی 
م تعداد کننده مانند کپی کردن و تغییر ناکارهای تکراری و خسته

فایل از  آنزیادی  بارگذاری  فولدرها و سپس  و  ها روی یک ها 
 .دهدانجام به صورت خودکار را سرور 

دهندگان نرم افزار استفاده  فقط توسط توسعه  تونی پا  نیبنابرا
متخصصان  ی نم بلکه  علومشود   یساز خودکار  یبرا  زین  سایر 

زندگ روزمره    یهاتسک سهولت  زبان    نیز   ی و  این  استفاده از 
 . کنندی م

بودن این  چند منظوره    ،تون یپا اصلی محبوبیت    یکی از دالیل
. به این معنی که شما برای کاربردهای مختلف، نیازی استزبان  

به یادگیری چندین زبان مختلف ندارید و تنها با یادگیری پایتون 
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 یهاوب، برنامه  یهاساخت برنامه  یبرا  این زباناز    دیتوانی م
  ینرم افزار و حت  تست  نیتاپ و همچندسک  ی هابرنامه  وموبایل  

 .دیهک کردن استفاده کن

یادگیری با وجود اینکه پایتون یک زبان بسیار ساده است اما  
برنامه زبان  نقشهیک  نداشتن  در صورت  راه   ی نویسی جدید، 

است که از کجا جنیحال سوال اتواند دشوار باشد.  مناسب می 
زبان چقدر زمان الزم است؟ چه   نیا  یر یادگی  یبرا  م؟یشروع کن
 یهافریمورک  و  هاکتابخانهکدام    ؟بیاموزیم  دیرا با  ی موضوعات

  ؟را یاد بگیریم  تونیپا

هستید، نگران نباشید، چراکه   مصمماگر برای یادگیری پایتون  
 یاید! ما در این کتاب کوتاه قصد داریم نقشهجای درستی آمده

 .دهیم نشانراه کامل یادگیری پایتون را به شما 
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 را انتخاب کنم؟ )ابتدا هدف را تعیین کنید(  پایتونچرا 

 
، باید یک پایتون نویسی  یادگیری برنامه  مسیر  ورود بهپیش از  

هدف روشن در ذهن خود داشته باشید. ابتدا تعیین کنید که 
برنامه یادگیری  از  شما   قا  یدقچیست؟    پایتوننویسی  هدف 

ا  دیخواهی م کن  نیبا  کار  چه   یکارها  دیخواهی م  ایآ  د؟یزبان 
 ی برخ  دیخواهی م  ای،  دیرا خودکار کن   تکراری خود  ای کننده  کسل

 د؟ یتوسعه دهوب را    یهااز برنامه

 شتریبتواند مسیر متفاوتی را برایتان تعیین کند.  هدف شما می 
می اشتباه    کی  انیمبتد انجام    کی  یر یادگیکه    دهندمعمول 

به خاطر   فقط  را  داشتن هدف شروع   یر یادگیزبان  بدون  آن 
باشی م داشته  خاطر  به  یک  زبان    کی  یر یادگیکه    دیکنند. 
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  یواقع  یاهبرنامهساخت    یاست و استفاده از آن برا  موضوع
شما  ف ، هد س ینوبرنامه کیبه عنوان  موضوعی کامال متفاوت! 

های مورد نظر خود را توسعه برنامه  دیباشد که بتوان  نیا  دیبا
ابتدا در    نی. بنابرابگیرید  ادیرا    زبان  کیفقط  اینکه  نه  دهید،  

با   مختلفهنیزمرابطه  در  دیکن تحقیق    های  برای که    دیابیو 
خود باید چه مسیری را    یعالقهمورد    ینویسی در زمینهبرنامه

 بپیمایید. 

زمتر  پیش مورد  م  ی مختلف   یهانهیدر  پای که  از   تونیتوان 
 دیر یبگ  می ، تصم، اول از همهن ی. بنابرا میاستفاده کرد بحث کرد

هدف    نکهی، پس از ادیرا بساز   یز یچه چ  دی خواهی م  قا  یکه دق
 یبعد  یو به مرحله   دیباش پایبند  آن    ه، بخود را تعیین کردید

 . دیمنابع برو  افتنی ی عنی

 منابع یادگیری پایتون 
ف  مستندات  پایتون  یادیز  یها لمیو  یادگیری  به صورت   برای 

ممکن است افراد مبتدی در   نی، بنابرا در دسترس است  نیآنال
نقطه کردن  شوندیادگیری  شروع    ی پیدا  باید .  سردرگم  شما 

 ز یآموزش همه چ  یبرا  یی و ئدیو  یدوره  ایکتاب    کیکه    دیبدان
، شما با یمبتد  کیو در ابتدا به عنوان    ستین  ی کاف   تونیدر پا
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ما به شما این    یتوصیه، اما  شد   دیخواهرو  بهرو  یار یبس  میمفاه
جستجوگری خود را   یو روحیه  یبندیتحمل، پا  ،صبر است که  
شروع   یآورده شده است که ما برا  ی منابع   ری. در زحفظ کنید

 کنیم.توصیه می   تونی پا یر یادگی

مستندات پایتون   یاولین منبع پیشنهادی ما به شما، مطالعه
مستندا این  است.  زبان  این  اصلی  سایت  وب  زبان در  به  ت 

شده نوشته  تمامی  انگلیسی  اصلی  مرجع  و  های آموزشاند 
 پایتون هستند. 

شما خسته کننده   یبرا  مستنداتو خواندن    دیهست  یمبتد  اگر
کن  پایتون  نیآنال  یدوره  کی،  است انتخاب  از .  دیرا  استفاده 
شما  دوره دارد.  زیادی  مزایای  آنالین  تجربیات می های  توانید 

تری بیاموزید و در این حین یک استاد را در مدت زمان کوتاه
 سواالت خود را مطرح کرده و به جواب برسید.

دهند یادگیری را از روی یک کتاب  برخی از افراد نیز ترجیح می 
کنید، سعی کنید در کنار پیش ببرند. اگر این روش را انتخاب می 

مطالب کاربرد  مطالعات خود، به صورت عملی کدنویسی کنید تا  
 درک کنید. تر را بهآموخته شده 

 مستندات پایتون بیشتر بخوانید: 

https://docs.python.org/3/
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 ی شده برا  نیی مهلت تع  کی،  د یدهی م   حیرا که ترج   ی بعمنهر  
ساعت  ۳تا  ۲و هر روز   د یباش ی. اگر مبتددیکن نییتعآن  انیپا

مبتدی   یدورهیک    دیتوانی ، م دیاختصاص ده  یر یادگی  یرا برا
 . دیبرسان ان یهفته به پا ۱۱تا  ۱۰ ی را طتا پیشرفته 

  تون ی و موضوعات مهم در پا  میبرو  یبعد  یبه مرحله  دییایب  حال
 یبرا  یادیز  یزهایکه چ  دی. به خاطر داشته باشمیکن  ی بررس  را
، به یک دوره یا منبع پس از اتمام  نیوجود دارد، بنابرا یر یادگی

 . دیکن تونیشروع به کاوش در زبان پا یی تنها

 موضوعات مهم در پایتون 
 ،یکاربران مبتد  یهیکل  ازیو مورد ن  ی در ادامه موضوعات عموم 

 ی معرف  را به شما  تونیپا   یر یادگیمندان به  همتخصص و عالق
 .کنیممی 

 زبان پایتون  (Syntaxمبانی و دستور )یادگیری  
ب پاابتدا  نصب  س  تونیا  کن  ستم یدر  شروع  توانید می   .دیخود 

 آخرین نسخه را از سایت رسمی دانلود کنید.  

 
 آموزش نصب پایتون بیشتر بخوانید: 

https://7learn.com/programming/python-install
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 Pycharmمانند    IDEیک  از    دیتوان  ی ، م پایتون  پس از نصب
 .دیکد استفاده کن ینوشتن و اجرا یبرا VScodeو 

 
م برا  ی برخ  میخواهی اکنون  را  مباحث   ی ر ی ادگیشروع    یاز 

نویسی هیچ گونه آشنایی قبلی اگر با برنامه.  میکن  ستیل  تونیپا
موارد   یتا همه  دیهفته طول خواهد کش   ۱.۵تا    ۱  با  یتقر ندارید،  
از    ++Cهایی همچون  همچنین اگر با زبان ،  بیاموزید را    ی اساس

چند  تنها  مباحث  این  یادگیری  باشید،  داشته  آشنایی  پیش 
روند سرعت  به  موضوع    نیا  لبتهاساعت طول خواهد کشید.  

 دارد.  ی بستگنیز شما  یر یادگی

• Python shellمبانی ریاضی ، 
 ساختارهای کنترلی •
 Type castingمفهوم  ها و  دریافت ورودی از کاربر، رشته •
 While و   Forهایحلقهسازی در پایتون: حلقه •
 مدیریت استثنائات •
 ها و ایمپورتتوابع، ماژول •

 کدام است؟ تون یو مفسر پا  توریکد اد  نیبهتر بیشتر بخوانید: 

https://7learn.com/programming/python/best-python-interpreter
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   مباحث کاربردیو  های داده  شی گرایی، ساختاریادگیری 
کم  نیایادگیری   در    برزمان  ی بخش  اگر  بود، خصوصا   خواهد 
. با دینداشته باش  ی گرا اطالعات  ی ش  ی س یبرنامه نو  میمورد مفاه
 دیتوانی ، شما من یو تمر  میاز منابع که ما ذکر کرد  ی کمک برخ

در ساخت   به طور گسترده  میمفاه  نی. ادیرا درک کن  میمفاهاین  
استف  دهی چیپ  یهابرنامه م  ادهمورد  بنابرارندیگی قرار   باید  نی ، 

ممکن است   یر یادگیمدت  .  دیدرک کن  ی مباحث را به خوب  نیا
 .هفته طول بکشد ۱.۵تا  ۱

 تون یگرا در پا ی ش ی س ینو برنامه •
 ست یها و توابع لستیل •
 با قاعده عبارات  •
 ست یل درک •
 ست یل برش •
 رشته یبند قالب •
 المبدا  •
 ها تاپلها و دیکشنری، لیست •
 ها دادهکار با پایگاه •

، زمان در هر مبحث  ی کاف  نیاز تسلط بر مباحث باال و تمر  پس
چ که  است  خودآموختهاز    یز یآن  پادیبساز  های    تونی. 

ماژول  یخوب   یمجموعه کتابخانهپکیج،  هااز  و ها،  ها 
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مفریمورک که  دارد  را  مختلف   یهابرنامه  یبرا   دیتوانی ها 
 . دیاستفاده کن

جا  نیبنابرا چ  یبه  همه  از    زیساختن  ابتدا،  و فریمورکاز  ها 
  ن ی. استفاده از ادیزبان استفاده کن  نیموجود در ا یهاکتابخانه
و  فریمورک شما )   هاکتابخانهها  نظر  مورد  کاربرد  با  متناسب 
دسکتاپ  ی مبتن   یهابرنامه  یتوسعهجهت   غ  وب،  بر   ،(ره یو 
 کند.  می تر شما آسان یبراها را برنامه یتوسعه

 وب   یتوسعه یبرا ی پایتونهافریمورک

 

 تونی وب در پا  یهابرنامه  یتوسعه  یبرا  یار یبس  یهافریمورک
،  Django   ،Flask،FastAPI   ،Bottle  برای مثال  وجود دارد
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Tornado    وPyramid    ها  آن  ترینمحبوبکهDjango   و 
Flask   .هستند 

 چیست؟  جنگو

ها استارتاپ معموالکه  ست سطح باال  پایتون وبفریمورک  کی
ساختار   .کنندی وب استفاده م   یتوسعه  یبرا  از آن  هاو شرکت

و   ارد د  MVC  یالگواست که شباهت بسیاری به    MVT  جنگو
فریمورک   این  پا  دیتوانی م با  رابطهدادهگاهیاز  مانند   ایهای 

PostgreSQL   ،MySQL   ،SQLite    و  Oracle   و همچنین
رابطه دادهپایگاه غیر  مانند  های   Redisو    Rabbit MQای 

 . دیاستفاده کن

هویتاصطالحات    باو    دیسته  یمبتدکامال   اگر     ، احراز 
جنگو   یر یادگی،  دیندار  یها آگاه و مدل  URL   ،API  ی ابی ریمس

منابع   یاما نگران نباشید با مطالعه.  بود  دخواه   برایتان دشوار
آراممختلف،   تدر  ی به  به  چ  جیو  خواه  زیهمه  . دیفهم  دیرا 

 هفته طول بکشد.  ۴تا  ۲.۵است  مکنجنگو م یر یادگی

 چیست؟  فالسک

است. اگر   تونیپا  یهامیکروفریمورک  نی تراز ساده  ی کیفالسک  
توانید از می  ،دی وب ساده و سبک بساز  یبرنامه  کی   دیخواهی م

است   در  فالسک کنیدآن  فالسک  .  فاده  اندازهالبته   جنگو   یبه 
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ن گسترده  و  پشت  یی ها ی ژگ یو  اما  ستیقدرتمند  از   یبانیمانند 
ساخت    تست و  می را    REST APIواحد   یر ی ادگی.  دهدارائه 

 .دیهفته طول خواهد کش  ۳ تا ۲ فالسک

 با پایتون  تاپدسک  یهاساخت برنامه
 PyGUI  و  Tkinter ،PyQT   ،Kivy   ،WxPythonیهاکتابخانه

برنامه  یبرا دسک  ی مبتن   یهاساخت  بسبر  مناسب   اریتاپ 
 هستند. 

Tkinter  چیست؟ 

Tkinter  دهد ی منبع باز است و به شما امکان م  یکتابخانه  کی
. را توسعه دهیددسکتاپ    GUI  یهابرنامه  پایتون،با استفاده از  

ارائه   ی ک یرابط گراف کیبه شما ساده است و   Tkinter یر یادگی
 .دی هفته طول خواهد کش  ۱حدود  Tkinter یر یادگیدهد. ی م

PyQT  چیست؟ 

 PyQtقدرتمندتر   ی کی کاربر   یهاکتابخانه  نیاز    مالتی  یرابط 
 تونیپا  ی س ینو برنامه  کتابخانه،  نیاست. ا  ایپلتفرم متعلق به نوک

کتابخانه ترک  Qt  یو  برای م  و  کندی م  بیرا   ی طراح  یتواند 
برا  یک یگراف  یهارابط مورد  دسک  یبرنامه  کی   یکاربر  تاپ 

 .ردیاستفاده قرار گ
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Kivy  چیست؟ 

کتابخانه برای م   این  مورد دسک  یهابرنامه  جادیا  یتواند  تاپ 
گ قرار  س  نیهمچن  رد یاستفاده  مانند   یی هاعامل  ستمیاز 

Android   ،iOS   ،Linux    وRaspberry Pi  کند.ی م   ی بانیپشت 

 با پایتون  ها داده لیتحل
،   Numpy   ،Pandas   ،Seaborn   ،Bokehهای کتابخانه
SciPy   و  Matplotlib  مناسب  داده  لیتحل  یبرا هستند. ها 

براکتابخانه  نیا م   ی کسان  یها  تحلی که  یا داده    لگریخواهند 
شوند داده  مفدانشمند   ای  Numpy  یر یادگی.  هستند  دی، 

Pandas  دیهفته طول خواهد کش  ۱حدود . 

Numpy   چیست؟ 

ارائه باال را    یی با کارا  هیآرا   شی است و    هیپردازش آرا  پکیج  کی
با    یمحاسبات علم  یبرا  گستردهبه طور  این کتابخانه  .  دهدمی 
 کند.ی را فراهم م   ی اساس  یها  ی ژگ یشود و وی استفاده م  تونیپا

Pandas  چیست؟ 

Pandas  یخوب است که برا  اریکتابخانه منبع باز بس   کی   نیز 
م داده  لیتحل استفاده  ای ها   ی ساختارهاکتابخانه،    ن یشود. 

را    یمتنوع   ی( و ابزارهاDataFrameداده )مانند    یسطح باال
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 ده یچ یپ  ات یتواند عملی م   نیکند. همچنی فراهم م  لیتحل  یبرا
ترجمه   دستور  چند  در  اکندرا  از  استفاده  با  کتابخانه،   نی. 

 شود. ی م  یتر ساده اریها کار بسداده یدستکار 

 با پایتون ن یماش  یر یادگ ی

 

،  پایتونزبان    کاربری  یتر شدن روزافزون جامعهبا رشد و گسترده
فراهم  فعالیت  برای مناسبی  بستر   ماشین  یادگیری   شدههای 
های کاربردی فراوان و سهولت یادگیری پایتون، . کتابخانهاست

عالقه بین  در  زبان  این  محبوبیت  یادگیری باعث  به  مندان 
 ماشین شده است. 
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TensorFlow   چیست؟ 

است که توسط گوگل   ق یعم  یر یادگی  یکتابخانه  نی ترمحبوب
است   ی چارچوب محاسبات  کیکتابخانه،    نیساخته شده است. ا 

  ن یشود که شامل چندی استفاده م   یی هاتمیالگور  ان یب  یکه برا
 .هستندتنسور  ات یعمل

Scikit-Learn  چیست؟ 

Scikit-Learn  تون یپا  یبرا  نیماش  یر یادگی  یکتابخانه  ک ی  
که   کتابخانه  یبرااست  با  و    SciPyمانند    یعدد  یهاکار 
NumPy  شود. استفاده می 

PyTorch  چیست؟ 

نمودارهای م کتابخانه    نیا پو  یتواند  ح  ایمحاسبه  در   ن ی را 
 کند. ی را آسان م  APIاستفاده از    نیکند. همچن  تی ریمد   ،حرکت

 ن پایتو یساخت پروژه 
پروژه با پایتون را  های الزم برای انجام  تکنولوژیما تقریبا  همه  
اکنون مرحله  بررسی کردیم به    یو  نهایی ساخت پروژه است. 

مهارت  آزمودن  برای  راه  بهترین  که  باشید  داشته  های یاد 
پروژهبرنامه برای حل یک    ی نویسی شما ساخت یک  پیچیده 

پیچیده برای مبتدیان   یاست. ساخت یک پروژه  مساله واقعی 
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ساده اکار  بنابراین  نیست،  پروژهای  فازهای   یبتدا  به  را  خود 
و سپس به تدریج آن را توسعه دهید. تر فازبندی کنید  کوچک
پیچیده بسازید با یک ماژول  یخواهید یک پروژهاگر می یعنی 

های جدید را به آن کوچک و ساده شروع کنید، سپس ویژگی 
پروژه پیشرفت  با  را همراه  پیشرفت خود  کنید. شما   ی اضافه 

برنامه نویسان خود خواهید   دید و خواهید فهمید که چگونه 
را حل می   یپیچیده  مسائل واقعی  پروژهدنیای  برای کنند.  ها 

های شما بسیار مفید هستند. هنگام کار بر روی تقویت مهارت 
فراوانی    مسائلها و  یک پروژه با ناامیدی، موانع متعدد، چالش

شد.   خواهید  چالشاما  روبرو  این  روی  کنید می   کارها  وقتی 
 یها به شما تجربهدهید. حل این چالشمهارت خود را ارتقا می 

 دهد. می را کافی در حل مسئله با استفاده از پایتون 
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 لرن در آکادمی سون  پایتونمتخصص   یدوره
  پایتون جامع و تضمینی برای یادگیری  دنبال یک روش  به  اگر  

متخصص    یدوره  ،تان هستید و دست یافتن به شغل دلخواه
 .  کنیمپیشنهاد میرا لرن در آکادمی سون پایتون 

،  شودها تدریس میروزترین سرفصلکه طبق بهاین دوره، در 

 شوند: مند میزیر بهره دانشجویان از مزایای

 آموزش مبتنی بر انجام تمرین، پروژه و آزمون  •

 انتهای دوره ارزیابی فنی در  •

 ماه بعد از دوره   ۳پشتیبانی تا  •

 ورود به بازار کار  یمشاوره •

 های معتبر و متقاضی معرفی دانشجویان برتر به شرکت •

 های زیر اقدام نمایید. از لینک برای شرکت در دوره

 

 

 پایتون  توسعه وب با متخصص یدورهبیشتر بخوانید: 

 متخصص داده کاوی با پایتون یدورهبیشتر بخوانید: 

https://7learn.ac/course-python-web-expert
https://7learn.ac/course-python-data-science
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اید، از  در پایان از اینکه برای خواندن این کتاب وقت گذاشته
لرن  های اجتماعی سونشبکهسایت و  گزاریم و در  شما سپاس

 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم.   

 

 از یادگیری تا ورود به بازار کار

www.7Learn.com 

http://www.7learn.com/

