
 

 

ایتون ها معتقدند که پایبرنامه نویسی معروف نیاز دارید. بسیار از حرفه  هایخواهید در آینده از راه برنامه نویسی پول خوبی در بیاورید، به دانش وسیعی از زباناگر می

 .ی برای شروع این مسیر استی خوبنقطه

ای ضروری هباشد. پس اگر این زبان به صورت کاربردی آموخته شود، شخص با بسیاری از مهارتمیی اتکایی در برنامه نویسی چون بیش از دو دهه است که پایتون نقطه

ی شروع در نظر های آموزشی به عنوان بهترین نقطهتون در خیلی از دورهآید آشنا خواهد شد. به همین خاطر، عجیب نیست که پایکه در صنایع گوناگون به کار می

 .شودگرفته می

، یعنی تقریباً هر چیزی را تحت پوشش قرار SQL یهای ابری تا طراحی سایت و برقراری ارتباط با پایگاه دادههای محلی و سیستمکاربردهای پایتون از زیرساخت

 .اش، یادگیری آن بسیار ساده و راحت باقی مانده استی وسیعرغم حوزهدهد. اما علیمی

ها به خوبی آن را بلد باشند. در واقع، پایتون یکی از سه زبان برنامه نویسی دهندهشود که توسعهبا توجه به جهان شمول بودن این زبان برنامه نویسی، همیشه توصیه می

 .تواند ساالنه یک عدد شش رقمی )به دالر( درآمد داشته باشدون ماهر باشد، به طور متوسط میپر درآمد دنیاست. کدنویسی که در برنامه نویسی با پایت

 (درباره پایتونفصل اول )

 پایتون چیست؟ 

 چرا پایتون؟ 

  مقایسه پایتونv2  باv3 

 سیستم عامل هایی که قابلیت اجرای پایتون را دارند 

 مقایسه پایتون با سایر زبان های برنامه نویسی 

  مفسرتفاوت زبان(interpreterبا کامپایلری ) 

 (نصبفصل دوم)

  نصب پایتون در انواعOSها 

 معرفی چند نمونه محیط کدنویسی برای پایتون 

 فصل سوم)متغیرها و اصول کدنویسی پایتون(

 متغیر چیست؟ 

 نام گذاری متغیرها 

  تابعprint 

  تابع help 

 گرفتن ورودی از کاربر 

 کامنت گذاری 

 کوتیشن سه تایی 

 چاپ کاراکترهای چاپ نشدنی 

 

 

 

دریافت اطالعات از کاربرجهت نوشتن یک ابزار   

 

 ها ماژول و توابع نحوه کارکرد یادگیری

 

  (انواع داده ایفصل چهارم)

  نوع داده ایinteger 

  نوع داده ایstring 

  نوع داده ایfloat 

 

 ساخت دفترچه تلفن

 



 

 

 % عملگر 

  تابعformat 

 نمایش نوع داده ای 

 تبدیل نوع داده ای 

 لیست ها 

 تاپل ها 

 دیکشنری ها 

 

ابزاری برای پیشنهاد انتخاب پسورد در قسمت نوشتن 

 های مختلف

 

 

 (انواع عملگرها در پایتون)فصل پنجم

 عملگرهای ریاضی 

 عملگرهای قیاسی 

 عملگرهای انتسابی 

 های منطقیرعملگ 

 عملگرهای بیتی 

 عملگرهای عضوی 

 عملگرهای شناسه 

 فصل ششم)دستورات شرطی در پایتون(

 کاربرد شرط در برنامه نویسی 

  دستور شرطیif else 

  دستور شرطیif elif else 

 نوشتن دستور شرطی در یک خط 

 شرط های تو در تو 

 

الگین صفحهساخت   

 ساخت یک ماشین حساب کامندی با پایتون

…. 

 

 

 فصل هفتم)حلقه ها در پایتون(

  حلقهfor 

  حلقهwhile 

 حلقه های تودرتو 

 استفاده از عبارات شرطی در حلقه ها 

  دستورcontinue 

  دستورbreak 

  دستورpass 

  دستورreturn 

  دستورyield 
 

 

 range ip تولید 

 

 ایجاد پسورد لیست

…. 
 



 

 

 

 فصل هشتم)توابع(

 توابع در برنامه نویسی چه هستند؟ 

 ساخت یک تابع 

  کاربرد تابعglobal 

  تابعlambda 

  استفاده ازfrom, import ,as 

 موجود در پایتون  نمونه هایی از ماژول های 

 نحوه ساخت ماژول 

 

 

 generatorساخت یک 

 

  فصل نهم)کار با فایل ها(

 ز کردن یک فایلبا 

 طریقه خواندن یک فایل 

  نوشتن متن درون فایل 

 بستن فایل 

 کار با مودها 

  تابعreadline 

 حذف یک فایل 

 تغییر نام یک فایل 

 

 keywordکار با ماژول 

 randomکار با ماژول 

 timeکار با ماژول 

 platformکار با ماژول 

 

 

 صل دهم)کنترل خطا در پایتون(ف

  دستورtry , except 

  دستورraise 

  دستورfinaly 

 فصل یازدهم)شی گرایی(

  برنامه نویسی شی گرا(OOP) 

 ساخت یک کالس 

 خصوصیت ها و رفتارها در یک کالس 

  بررسیconstructor 

  متدهایstatic 

 ارث بری 

 

 و رفتارهای یک ماشینخصوصیات 

 برنامه حساب بانکی

 ساخت ابزار ریدایرکت گوگل به یک

 سایت دیگر

 ذخیره سازی اطالعات در یک فایل متنی

 ایجاد پسوند اختصاصی برای یک فایل

 



 

 

 فصل دوازدهم)دیتابیس(

 دیتابیس چیست؟ 

  نصب دیتابیسsqlite manager 

 نحوه متصل شدن به دیتابیس 

 ساخت جدول 

  کردن اطالعات به جدولاضافه 

 خواندن اطالعات موجود در جدول 

 ایجاد تغییرات در جدول 

 حذف برخی اطالعات از جدول 

 

 تلگرامی( ساخت ربات) فصل سیزدهم

 BotFather 
  تلگرام ماژول رباتدانلود و نصب 

  نوشتن برنامه/start 

 گرفتن ورودی 

  اضافه کردنis typing در رباط 

 ارسال کننده عکس ربات 

 تلگرامی ارسال استیکر توسط ربات 

  کار باjobs 

 تلگرامی اضافه کردن دکمه به ربات 

  رباتمدیریت 

 )مطالب باقی مانده...( چهاردهمفصل 

 نصب ماژول های پایتون با استفاده از ابزار 

  گرفتن خروجیexe از پایتون 

 نصب ماژول های پایتون بصورت دستی 

 


