
 

 

 سرفصل های آموزشی پایتون مقدماتی

 مدرسه پایتون آینده برتر

 الگورتیم و فلوچارت 

 آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون 

  نحوه ی نصب و راه اندازیpython 

 متغیر ها ، عبارات و دستور ها 

 کلمات رزرو شده در پایتون،  قوانین نام گذاری متغیر ها، انواع متغیر ها ، ایجاد متغیر ، تعریف متغیر 

 چیست؟ PEP-8،  شناسه های پایتون،  کلمات کلیدی

 گرفتن ورودی از کاربر،  دستورات

 نوشتن چندین دستور در یک خط فرمان،  TYPEکاربرد 

 pythonدر   Commentعالمت 

 فاصله گذاری و بالک  بندی

 معرفی عملگر ها ، اپراتورها و چگونگی ذخیره برنامه ها 

  عملیات در پایتون

 انواع خطاها،  خطایابی،  اولویت عملگر ها در پایتون،  انواع عملگر ها،  تعریف عملوند،  تعریف عملگر

 ساختمان داده در پایتون 

 داده ها در پایتون

 دنباله / رشته،   انواع داده های عددی در پایتون،  انواع داده های اصلی پایتون

 تکرار یک رشته استخراج یک زیر رشته از یک رشته،  الحاق رشته ها

 فرمت دهی رشته ها در پایتون،  حذف رشته،  تغیییر عناصر یک رشته

 توابع پرکاربرد رشته در پایتون،  ویژگی جدید فرمت دهی در پایتون

 در رشته inکاربرد عملگر 



 لیست ها

 لیست چگونه ایجاد می شود؟

ه اتصال دو لیست ب،  عملیات پایه ای روی لیست،  دسترسی به عناصر لیست،  لیست های تو در تو

حذف تمام عناصر ،  حذف یک عضو لیست،  روز رسانی لیست ها به،  تکرار یک لیست، یکدیگر

 ک لیستی

اتریسی ضرب م،  ساخت ماتریس با لیست،  تبدیل رشته به لیست، مقایسه دو لیست ،  برش در لیست

 با لیست ها

 تاپل ها

 الحاق کردن دو تاپال،  دسترسی به مقادیر یک تاپال،  تفاوت بین تاپال و لیست،  ایجاد تاپل

درج عضو جدیدی در ،  جایگزینی در تاپال،  به روز رسانی تاپال،  تاپالطول ،  تکرار یک تاپال

اپال استفاده از ت،  چند نکته در تاپال،  حذف عناصر یک تاپال،  ایجاد زیر لیست در تاپال،  تاپال ها

  ها به عنوان کلید در فرهنگ لغت

 مزایای استفاده از تاپال به جای لیست

 دیکشنری در پایتون

  dictاز توابع)(تعریف دیکشنری با استفاده 

 نوع داده ی دیکشنری،  طول دیکشنری

حذف تمام ،  کل دیکشنریحذف عنصر/،  به روز رسانی دیکشنری،  noneو  keyerrorی خطا

 دیکشنری های تو در تو،  عنصر یک دیکشنری

 ساختع ماتریس به روش دیکشنری

  تبدیل دو لیست به یک دیکشنری،  کلید ترکیبی در دیکشنری،  بدل سازی در دیکشنری

 تشابه دیکشنری با لیست،  نکات دیکشنری،  ادغام دو دیکشنری

 مجموعه

 اندازه یک مجموعه،  تعریف یک مجموعه خالی،  setتعریف مجموعه با سازنده)(

 تغیییر ناپذیری مجموعه،  نامرتب بودن مجموعه،  ویژگی های یک مجموعه

 غیر قایل تکرار بودن مجموعه

 عبارات و کنترل تبدیل اجرا 

 کنترل جریان برنامه در زبان برنامه نویسی پایتونآشنایی به نحوه ی 

 در زبان برنامه نویسی پایتون ifدستور شرطی 



 if …..elseساختار شرطی ، if ساختار دستور شرطی

 حلقه های تکرار در پایتون،  شرط های تو در تو،  در پایتون if …else…elseساختار شرطی 

 مفهوم حلقه های بی نهایت،  در پایتون whileآشنایی با ساختار حلقه ،  انواع حلقه تکرار در پایتون

 breakو دستور کنترلی  while….if دستور،  breakدستور ، دستورات کنترلی حلقه 

 while ….elseحلقه ، continue و دستور کنترلی while …ifحلقه ،  continue دستور

 forدر حلقه enumerate  عتاب،  for inآشنایی با ساختار حلقه ،  whileحلقه تو در تو 

 breakوcontinueو دستورات کنترلی .for…..ifحلقه ،  forدر حلقه  rangeتابع )(

 for….elseحلقه ،  با استفاده از دیکشنری forحلقه ،  forحلقه تو در تو 

 نحوه استفاده از حلقه برای تکرار یک عبارت مشابه،  passدستور 

 forو حلقه  whileتفاوت بین حلقه های 

 توابع در پایتون 

 آشنایی با توابع در پایتون

 فاده از توابع چیست؟تدالیل اس

 قوانین تابع در پایتون، توابع تعریف شده توسط کاربر ،  توابع داخلی پایتون،  انواع توابع در پایتون

 ماژول در پایتون چیست ؟

 چگونه ماژول را در پایتون استفاده کنیم؟

 به برنامه فعلیهای مختلف وارد کردن ماژول ها ه را 

 dirتابع)(

 تابع بی نام،  توابع بازگشتی در پایتون،  آرگومان های تابع، روش های تعریف تابع توسط کاربر

 نکاتی در مورد تابع المبدا

 mapتابع 

 lambdaو استفاده از  mapتابع 

 filterتابع 



 در پایتون filterنحوه ی استفاده از تابع 

 حوزه متغیر ها در پایتون

 دکوراتور ها در پایتون 

 دکوراتور چیست؟

 استفاده از دکوراتور های متعدد برای یک تابع واحد،  ایجاد دکوراتور در پایتون

 تعریف دکوراتور های با هدف کلی ، پذیرش آرگومان ها در تابع دکوراتور 

 پاس دادن پارامتر به دکوراتور

 چگونه دکوراتور های اشکال زدایی بنویسیم؟

 و مصور سازی داده ها در پایتون ها کتابخانه 

 کتابخانه های موجود در پایتون

 در پایتون  mathکتابحانه 

 در پایتون datetimeکتابخانه 

 و بالعکس در پایتون datetimeبه  timestampتبدیل 

 تبدیل تاریخ میالدی به شمسی و بالعکس

 تعدادی از کتابخانه های مهم پایتون

 pipابزار 

  matplotlib و کتابخانه  pipمراحل نصب ابزار 

 نمایش مشخصات کامل یک کتابخانهه ، نمایش کتابخانه های نصب شد

 حذف کتابخانه های نصب شده، به روز رسانی کتابخانه های نصب شده

 مصور سازی داده چیست؟

 matplotlibرسم نمودار با استفاده از 

 نمودار میله ای،  اکندگینمودار پر،  نمودار های چند گانه،  نمودار خطی

 نمودار هیستوگرام

 نمودار دایره ای 

 matplotlibسایر قابلیت های 
 


