
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 طرح ضيافت آموزشي و نذر فرهنگي

 بزرگترين سايت آموزشي کشور)فرادرس(
 نشست کارشناسي با حضور جناب دکتر سيدمصطفي کالمي مديرعامل موسسه آموزشي فرادرس

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  

 بابک جوادی پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهيژپوهشاداره 
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 : چکيده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در حال حاضر بزرگترین موسسه آموزش آنالین در ایران استفرادرس -

  .سایت پر بازدید است ۱۰۰های اینترنتی ایرانی جز که طبق آمار سایت الکسا در بین پایگاه -

 های هوش مصنوعی شروع شد. و با تمرکز بر آموزش ۱۳۸۷فعالیت فرادرس در سال -

 نفر ایجاد شده است.  ۸۰در فرادرس فرصت اشتغال مستقیم برای بیش از -

 .اندها با فرادرس همکاری نزدیک داشتهنفر از مدرسین جوان کشور در تهیه آموزش ۸۳۰بیش از -

 .هزار ساعت آموزش ارائه شده است ۱۰آموزش در قالب باالتر از  ۱۲۰۰در فرادرس تا کنون بیش از -

 پروژه با مشابه فرادرس دانشجو، سمت مالی نظام و هاهزینه دریافت شیوه گذاری،قیمت و بازاریابی نظر از-

 است بوده متمرکز هاآموزش هزینه آوردن پائین روی خاص طور به و است یودمی

آموزی دارد و هدفش تبدیل شدددن به دانشتر و حتی حوزه های عمومینگاهی هم به حوزه آموزشفرادرس نیم-

 ها است.ترین موسسه آموزش آنالین ایران در تمامی زمینهبزرگ

 .میلیارد وب سایت موجود در فضای وب است ۲در میان بیش از  ۳۲۰۰رتبه جهانی کنونی فرادرس -

های محرم و دوره در ماه ۴های اخیر در فرادرس پی گرفته شد، نذر فرهنگی است که تا کنون در طرحی که در سال-

هزار درخواسددت را پوشددش داد. این طری با  ۶۸۰شددده اسددت. در همین دوره اخیر، این طری قریب به رمضددان اجرا 

 میلیون ساعت مطالعه را رقم زد. ۵/۷عنوان ضیافت آموزشی برگزار شد و معادل 

 میلیارد تومان خواهد شد. 190گردش مالی ایجاد شده در فرادرس، ساالنه بیش از -
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 فرادرس در يک نگاه 

 دکتر اسماعیل آتش پز گرگریو   بنیانگذاران: دکتر سیدمصطفی کالمی هریس •

 )پرداخت کننده(هزار نفر  360تعداد دانشجویان:  •

 دوره آموزشی 1250ساعت آموزش در قالب  9850ها: تعداد دوره •

 نفر 20نفر +  83 تعداد کارکنان: •

 نفر 830تعداد مدرسین:  •

 میلیون نشست( 2/5)بیش از میلیون  5بازدید ماهانه : بیش از  •

 در ایران 71 -در جهان  3220: رتبه الکسا •

 )سرآمد(های دیجیتال وزارت ارشاد ناشر برتر دیجیتال، از طرف اداره رسانه •

 سابرگزیده دو دوره جشنواره ملی ایران •

 : مقدمه 

 ۱۳۸۷فعالیت فرادرس در سال کسب و کار آنالین برتری است که در ایران شروع به کار کرده است.  ۱۰فرادرس یکی از 

های علوم کامپیوتر های هوش مصنوعی شروع شد. با گذشت زمان کوتاهی فرادرس وارد سایر حوزهو با تمرکز بر آموزش

سالیان بعد دروس رشتهو برنامه های مهندسی دیگر مانند مهندسی برق، مکانیک و ... نیز در نویسی شد. پس از آن طی 

ضایی که شد. رفته رفته فرادرس از ف صله گرفته و به  فرادرس ارائه  صیالت تکمیلی بوده، فا شجویان تح سب دان تنها منا

شگاهی نیز  شدحوزه دروس دان شتهوارد  ضر نه تنها آموزش دروس ر شته. در حال حا سی بلکه دروس ر های های مهند

وجود های عمومی قابل اساااتفاده برای عموم افراد در فرادرس معلوم پایه، علوم تجربی و حتی علوم انساااانی و آموزش

ست. شتغال مستقیم برای بیش از ا سی کنیم، در فرادرس فرصت ا شده  ۸۰اگر بخواهیم از منظر کارآفرینی برر نفر ایجاد 

ست. همین طور بیش از  سین جوان کشور در تهیه آموزش ۸۳۰ا شتهنفر از مدر اند. اکثر ها با فرادرس همکاری نزدیک دا

یلی )کارشناسی ارشد و دکترا( هستند. در فرادرس تا کنون بیش از مدرسان فرادرس دانش آموخته مقطع تحصیالت تکم

هزار ساااعت آموزش ارائه شااده اساات. ینین شاایوه عملکردی در حوزه آموزش که  ۱۰آموزش در قالب باالتر از  ۱۲۰۰

نیا د مبتنی بر یک ناشاار مرکزی همراه با روند داوری علمی باشااد و توانسااته باشااد ینین آمار و نتایجی کسااب کند، در

ا های بزرگ آموزشی دنیفرادرس از نظر نحوه کار کردن و پرداخت به موضوعات آموزشی، بسیار شبیه پروژه. نظیر استبی

 عمل هر و دارد را محتوا ارائه و تدریس نقش آن، در صرفا مدرس که است متمرکز نشر نظام یک دارای است. از یک سو

 نظام ،محتوا تولید سازوکارهای نظر از. شودمی پیگیری آن، اجرایی تیم و فرادرس توسط تدریس، از پس یا قبل دیگری،

 شیوه گذاری،قیمت و بازاریابی نظر از است. 1لیندا پروژه به شبیه بسیار فرادرس مدرس، سمت مالی نظام و قرارداد و نشر

                                                           

 هایی مهارت زمینه در آموزشی ویدیو هزاران که یکی از بزرکترین شرکت های آموزش آنالین است(Lynda) لیندا- 1

سب و خالقیت افزار، نرم مثل سال  .دهد می ارائه را کار و ک شد و هم کنون با بیش از  ۱۹۹۵شرکت لیندا در  سیس  تا

کارمند در سراسر دنیا نظیر آمریکا، آلمان، فرانسه و اسپانیا مشغول به تولید فیلم های آموزشی می باشد. فیلم های  ۵۰۰
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 آوردن پائین روی خاص طور به و اساات 1یودمی پروژه با مشااابه فرادرس دانشااجو، ساامت مالی نظام و هاهزینه دریافت

 هارتیم میان، این در البته. است بوده تخصصی و دانشگاهی آموزش بر فرادرس، است. تاکید بوده متمرکز هاآموزش هزینه

سیار هم آموزش بودن عملی یا ست مهم ب صیت این دارای فرادرس، هایآموزش از توجهی قابل بخش و ا ستند خا  از. ه

سرا پروژه به شبیه فرادرس محتوا نظر سیتی حدودی تا و کور ست یودا صی محتوای روی بر و ا ص شگاهی اغلب و تخ  دان

ترین پلتفرم آموزش آنالین ایران و یک دانشااگاه تمام با توجه به تمامی مواردی که گفته شااد فرادرس بزرگ. دارد تمرکز

آموزی تر و حتی حوزه دانشهای عمومیآموزشنگاهی هم به حوزه عیار برای دانشااجویان ایرانی اساات. البته فرادرس نیم

ها اساات. رتبه جهانی کنونی ترین موسااسااه آموزش آنالین ایران در تمامی زمینهدارد و هدفش تبدیل شاادن به بزرگ

ست. در میان وب ۲در میان بیش از  ۳۲۰۰فرادرس  ضای وب ا سایت موجود در ف های آموزش آنالین سایتمیلیارد وب 

را داراست که  ۴۰ه ششم را دارد. بین همه موسسات آموزشی آنالین و غیر آنالین، سایت فرادرس رتبه دنیا فرادرس رتب

شگاه شامل دان شگااین  ضوری، دان شی ح سات آموز س شگاهی میها و مو هزار  ۳۶۰تا کنون بیش از شود. هی و غیر دان

شجو در فرادرس آموزش دیده شکیل می اند؛ بخش بزرگی از این جمعیت را افرادیدان شرکت ت صت و امکان  دهند که فر

سافت و هزینهدر کالس شهرهای بزرگ را به دالیل مختلفی مانند دوری م شده در تهران و یا  شی برگزار  های های آموز

ال ندارند. فرادرس این مشکالت را مرتفع کرده است و عالوه بر اینکه دیگر نیاز به حضور فیزیکی در کالس درس نیست، با

سیار نازلی می افراد ستفاده کننتوانند در ایران و هرجای دیگری از دنیا که هستند از این آموزشبا پرداخت هزینه ب د. ها ا

هزار نفر دانشجو  ۹بخش بزرگی از دانشجویان فرادرس نیز در خارج از ایران حضور دارند. به عنوان مثال تاکنون قریب به 

ستان مخاطب آموزش شگاهودههای فرادرس باز افغان صیل در دان شاغل به تح شجویان ایرانی  های اند. تعداد زیادی از دان

ضایت باالیی از  ستند و در بازخوردها هم ر سیا با فرادرس همراه ه شرق آ شمالی تا اروپا و  شور نیز از آمریکای  خارج ک

 اند.های فرادرس اعالم کردهآموزش

 افتخارات فرادرس 

شنواره • ست دومین دوره ج سال ملی ایران رتبه نخ ست 1397ساخت در  از طرف معاونت علمی و فناوری ریا

 جمهوری
                                                           

سبک سته و  ساتید برج ستفاده از ا شرکت لیندا به دلیل ا شان تولیدی  ی بین ت زیادمحبوبی دارای اعتبار بر عالوه آموز

 .کاربران این موسسه است
یک ساااایت آموزشااای کاربر محور اسااات که دوره های آموزشااای در اکثر زمینه ها از جمله برنامه  (Udemy) یودمی - 1

سال  .و ... در آن قرار می گیرد حی وبطرا ،شبکه نویسی، که در ترکیه زندگی می  Eren Bali توسط 2017سایت بودمی در 

سیلیکون منتقل شد سال بعد این شرکت به دره  سال .کرد تاسیس شد و دو   Udemy دوره آموزشی در 400تعداد  2010در 
 .دوره رسیده است 55000این عدد به بیش از  2017وجود داشت که تا سال 

 

https://git.ir/network/
https://git.ir/web/
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 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1395و  1394های ناشر دیجیتال برتر در سال •
 از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری1395ساخت در سال برگزیده اولین دوره جشنواره ملی ایران •
  های موفقموثر پروژه يبترک –ماهيت فرادرس 

فرادرس هویتی ناب و مستقل دارد.از نظر شیوه تهیه  فرادرس همه پروژه های جهانی است؛ ولی هیچ کدام نیست.

سمت مدرس، محتوا، شر و قرداد و نظام مالی  شی  نظام ن ست، که هم اکنون، بازوی آموز شبیه به پروژه لیندا ا فرادرس 

فرادرس مشابه با روژه  نظام مالی سمت دانشجو و مارکتینگ، شیوه دریافت هزینه،شود.از نظر مایکروسافت محسوب می

فرادرس شاابیه به  ها، متمرکز بوده اساات.از نظر محتوایییودمی اساات و به طور خاص، روی پایین آوردن هزینه آموزش

 ز دارد.پروژه کورسرا )و تا حدودی یوداسیتی( است و بر روی محتوای تخصصی و اغلب دانشگاهی تمرک

جايگاه فرادرس در جهان 

 جهانی 6رتبه 

 های آموزش الکترونیکپرتال

E-Learning Portals 
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 مزايای رقابتي فرادرس 

 پرداختن به موضوعات تخصصی و دانشگاهی •

 های فرادرسجامعیت آموزش •

 هاهزینه بسیار پایین آموزش •

 هاکیفیت علمی و فنی آموزش •

          ای و تبلیغاتی فرادرسفرادرس کاپریال: بازوی رسانهیرخه نشر و تولید محتوای  •

 
  از منظر اجتماعي -چرا آموزش آنالين و انبوه؟ 

 سرمایه گذاری مستقیم بر روی انسان و آموزش •

  های برابر آموزشیایجاد فرصت •

 استقالل از زمان و مکان •

 کاهش هزینه آموزش •

 امکان رایگان سازی آموزش •

 ذخایر آموزشیمستندسازی و ثبت  •

 حرکت در مرز دانش •

  تجاریاز منظر  -چرا آموزش آنالين و انبوه؟ 

 محور مهم کسب و کارهای آنالین است. 5این حوزه، یکی از  •

ساالنه در این حوزه، طبق آخرین آمار و تخمین • سال گردش مالی  میلیارد  100، بیش از 2015های موجود در 

 [فوربس]منبع: دالر بوده است. 

سال  • سید؛ یعنی  325، به 2025اندازه بازار آموزش آنالین تا  ساالنه.  12/5میلیارد دالر خواهد ر شد  صد ر در

 [نزدک -گلوبال نیوز وایر ]منبع: 

https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2014/08/27/online-learning-industry-poised-for-107-billion-in-2015/
https://globenewswire.com/news-release/2017/02/06/914187/0/en/Global-E-Learning-Market-to-Reach-325-billion-by-2025-Rapid-Growth-in-Online-Content-Digitization-Innovations-in-Wearable-Technologies-are-Flourishing-the-E-learning-Industry.html


 

6 
 

شرکت  • سال لینکدینبه عنوان یک مثال،  شی لیندا را به مبلغ 2015، در  شرکت آموز یک و نیم میلیارد ، 

سافت  شی مایکرو سافت، هم اکنون لیندا، بازوی آموز سط مایکرو دالر خریداری کرد. پس از خرید لینکدین تو

 است.

 آموزش آنالين در ايران 

 بازیگران سنتی •

 کارهای آنالین(بازیگران نوظهور )کسب و  •

 آینده آموزش در ایران •

 دیابت علمی/آموزشی و بیماری اشتغال •

 تورم مدارک و مدارج دانشگاهی •

 اوبریفیکیشن در حوزه آموزش •

 بررسی در ایران و جهان •

 موضوعات و محورهای آموزشي مهم فرادرس 

 

 
 

 های حوزه آموزشايده 

 محتوای آموزش •

 پلتفرم آموزش تعاملی •

 منابع آموزشی پلتفرم اشتراک •
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 گیریسیستم متمرکز آزمون •

 گذاری و فروش ویدئوهای آموزشیپلتفرم اشتراک •

 کاربرد هوش مصنوعی در آموزش –سازی شده آموزش شخصی •

 های پیشنهاددهنده آموزشیسیستم •

 نذر آموزشي فرادرس  

و مباحث مالی در یک بازه زمانی فرصاااتی ایجاد کنیم که درخواسااات کنندگان آموزشااای بدون هی  دغدغه  •

شان بیافزایند،گذشته از این که  شده بر یادگیری  شی برنامه ریزی  شان را انتخاب کنند و ازاین فرصت اموز نیاز

سر  سرا شد،فرصت مطالعه را برای هموطنان عزیز بطور برابر در سسان با سایر مو سرمشق خوبی برای  می تواند 

 کشور فراهم می کند. 

 

 

های محرم و دوره در ماه ۴است که تا کنون در  نذر فرهنگیهای اخیر در فرادرس پی گرفته شد، در سال ی که درطرح

ست. در همین دوره اخیر، این طرح قریب به  شده ا ضان اجرا  شش داد. این طرح با عنوان  ۶۸۰رم ست را پو هزار درخوا

درصد زمانی است که  ۴۰زد. این میزان در حدود  میلیون ساعت مطالعه را رقم ۵/۷ضیافت آموزشی برگزار شد و معادل 

های آنالین و رود در طی یک دوره برگزاری نمایشگاه کتاب رقم بخورد. این امر نشان دهنده این است که حوزهانتظار می

زمان با های بزرگی در اینجا وجود دارد. در فرادرس همتوانند مولد و موثر باشند و یه فرصتتی محور تا یه میزان میآی

صوص ارائه محتوا به زبان  بازار هدف داخلی، نگاهی هم به بازار خارج از ایران وجود دارد. در این زمینه یک آزمایش در خ

ها آموزشی برای مخاطب هایی که به طور قطع در آنانگلیسی انجام شد. ابتدا یک بررسی صورت گرفت و تعدادی از حوزه

ها آموزش به زبان انگلیسی ارائه شد. فقط یک مورد ی شدند. برای برخی از این حوزهانگلیسی زبان وجود نداشت، شناسای

ست در بیش از از این آموزش شد توان شور دنیا، بیش از  ۱۳۶ها که در پلتفرم یودمی ارائه  شجو جذب کند.  ۱۲ک هزار دان

سیار شان دهنده وجود یک ظرفیت ب ست و ن سیار بزرگ و قابل توجهی ا ست؛ به ویژه  این رقم عدد ب بزرگ در این حوزه ا
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ضایت طبق نمره ضایت باال بود. بر این  ۵از  ۴/ ۵ای که کاربران به این آموزش دادند، میزان ر شان دهنده ر شد و ن اعالم 

رسد حوزه محتوا و به ویژه محتوای توان مسیری از صادرات دانش و آموزش را برای کشور ایجاد کرد. به نظر میاساس می

قابلیت این را دارد که برای ایران درآمد ارزی زیادی را کسب کند. و همه ساله طرح نذری درماه رمضان و طرح آموزشی 

صورت رایگان در دوره زمانی  شی در ماه محرم درفرادرس ب سخگویی به نیاز مخاطبان عزیز 8ضیافت آموز روزه قادر به پا

 می باشد.

 

 : نتيجه گيری 

سری  سرا شش  صورت ایجاد پو سهم در  سیدن به  صدی از بازار هدف 30از نظر محتوا و ر تعداد کاربران ، در

ــید.  170های فرادرس، در حدود مجموع زمان آموزش فرادرس، به بیش از یک و نیم میلیون نفر خواهد رس

ساعت )بیش از  شی و بزرگعنوان( خواهد بود.فرادرس بزرگ 6000هزار  سه آموز س شر ترین مو ترین نا

وبسایت برتر ایران خواهد بود.گردش مالی ایجاد شده  20فرادرس در میان  یران خواهد بود.آموزشی ا-علمی

ساالنه بیش از  شد. 190در فرادرس،  سودترین حوزه این حوزه در آینده یکی میلیارد تومان خواهد  ها خواهد از پر

شه در رده بود،  سب و کار برتر آنالین قرار دارد. مثال گردش مال ۵یراکه همی های کامپیوتری در دنیا ی همه انواع بازیک

اری گذرقمی در حدود نصف گردش مالی آموزش آنالین است. بنابراین آموزش آنالین یک حوزه بسیار جذاب برای سرمایه

سال پیش دور  ۵۰های امروزی با شیوه خواهد بود. با توجه به سیر پیشرفت تکنولوژی همان طور که مثال انجام مسافرت

توان گفت که االن است، در حوزه آموزش نیز دیگر آموزش سنتی پاسخگوی نیاز جامعه امروزی نخواهد بود و می از تصور

های خواهیم حرکت ماندگاری انجام بدهیم و خدمت بزرگی به نساالبرای تغییر حتی بساایار دیر هم شااده اساات. اگر می

شیم، شته با سیرهایکی از مطمئن آینده دا سودترین م ست که آموزش ارزان را در  ترین و پر همین بخش آموزش آنالین ا

سترس همگان قرار می شی با دهد و موجب مید ساس نکند و عدالت آموز شی را اح شود تا هی  فردی محرومیت آموز

ست. یکی صور ا سالت فرهنگی عظیمی را برای خود مت شود.  فرادرس ر سر   به پرداختن موارد این از موثرترین وجه می

شنوایان ویژه هایآموزش ست نا شنوایی و کمهمان طور که می. ا شایعدانیم نا و  های حسیترین معلولیتشنوایی یکی از 

ست و فرصت ساس ظرفیت حرکتی در ایران ا ستا و بر ا های آموزشی نیز برای این عزیزان یندان فراهم نیست. در این را

صدا از روی این ها اجرایی که در فرادرس موجود بود، برای تعدادی از آموزش ضمن قطع  شده و  سی تهیه  زیرنویس فار

 سازی شدند. ها، برای استفاده افراد کم شنوا و ناشنوا آمادهآموزش

 



 

9 
 

 :ايجاد خيريه هيا آموزشي آنالين(پيشنهاد( 

کار خیر در حوزه زنند. ساااخت مدرسااه در جاهای مختلف میکنند و دساات به افراد خیر بساایاری هسااتند که وقف می

. سازی کنندسازی مستقیما وارد فرایند انسانسرمایه خود را به جای ساختمانآموزش آنالین باعث می شود که خیرین 

قت قیساخت یک مدرسه نهایتا طی یک سال هزار نفر را منتفع خواهد کرد و البته ساخت مدرسه پایان کار نبوده و در ح

سخت سیار  شد. اگر همین هزینهتر هم میشروع یک پروژه ب سهبا صرف مدر شگاهها  شود، بی سازی و دان سازی آنالین ب

ست  ۸۰توان مدارسی را ساخت که همه اغراق می ضح ا شوند. وا میلیون نفر ایرانی در آن مشغول به آموختن و یادگیری 

خواهیم از وقف باالترین نتیجه را محیط آموزش اساات و اگر می که روح قضاایه محتوای آموزش و نه ساااختمان فیزیکی

تواند منشاااا برکات زیادی نیز برای باشاااد. این حرکت می آنالین گذاری روی محتوای آموزشبگیریم، بهتر اسااات هدف

سل شود،ن سئواالت و ابهام ها پاسخ داده  شد. به تمامی  به یا درصدازموسسات آموزشی دن30درحال حاضر  های آینده با

 . درصد دیگر درحال انجام راه اندازی پروژه آنالین هستند30 اند وحوزه آنالین وارد شده

و حدود سیزده هزارمیلیاردتومان در وزارتخانه وزارت علوم قریب بیش از شش هزارمیلیارد تومان در دانشگاه های سالیانه 

میلیارد 500حدود  ینه می شود و  از طرف دیگرهز ورهزارمیلیاردتومان بودجه نفتی کش19 و در مجموع بیش ازبهداشت 

صاص به تومان  سانی می یابد اما عمال خروجی هایسازمان فنی و حرفه ای بودجه اخت توانایی های موردنظر را  نیروی ان

ست .تغییر پیدا کندباید نگاه آموزشی ما ندارند.  شرکت گوگل اعالم کرده ا ستخدامی اش نی ،اخیرا  زی ادرمصاحبه های ا

شگاهی نداردیرا که می بیند ستند به اعالم مدارک دان سخگوی نیاز واقعی بازارکار نی شگاهی پا شی و دان غول   .نظام آموز

سرمایه گذاری آموزشی عظیمی به جای  در حوزه آنالین شده اند و  های تجاری برای آینده کسب و کارشان مبادرت به 

سنتی از نظام آموز شگاه های کمی و  سعه دان شاغلین زیادی را در ا اولویت آموزش های مهارتی که بتشی نوین بتو واند 

حجم دانش بشری با شتاب بیشتری در حال افزایش است.ضعف نظام آموزشی، . استفاده می کنندبازار کار جانمایی کند 

البته  دارند.های فناوری، در موضااوع آموزش رقابت جدی های بزرگ و غولشاارکت صاانایع را دیار مشااکل کرده اساات.

شرکتسرمایه شرکتگذاری در آموزش، در درجه اول برای تأمین منافع تجاری  ست.همه  ساس خطر ها های بزرگ اح

  تر کرده است.گسترش هوش مصنوعی، لزوم تغییر رویه در نظام آموزشی را پررنگ اند.کرده

  

 


