راهمنای خرید اسپیکر بلوتویث
اگـر قصـد خریـد اسـپیکر بلوتوثـی داریـد ،ابتـدا بایـد مشـخص کنیـد در چـه محیطی
میخواهیـد از آن اسـتفاده کنیـد .اگـر میخواهید اسـپیکر را به فضای باز یا سـفر ببرید،
حتمـاً بایـد از مقاومت آن مطمئن شـوید .همچنین برای مسـافرت ،عمـر باتری نیز مهم
اسـت؛ بنابراین باید اسـپیکری را انتخاب کنید که سـاعت بیشـتری قابلیت پخش مداوم
داشـته باشـد .امـا اگـر میخواهیـد از اسـپیکر در محیطهای بسـته یا در منزل اسـتفاده
کنیـد ،مقاومـت و عمـر باتـری اهمیـت چندانی ندارد و زیبایی و اسـتایل آن مهم اسـت.
علاوه برایـن توجـه داشـته باشـید کـه اسـپیکرهای بزرگتـر از کیفیت صـدای باالتری
برخوردار هستند.
در جـدول قیمـت چنـد مـدل اسـپیکر بلوتوثـی آورده شـده اسـت (قیمتهـا بـه تومان
است):

مدل
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Mini Speaker

 29هزار

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل WS_887

 47هزار

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل 858

 60هزار

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل E2 pluse

 134هزار

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل File4
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Bom box
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قیمت

 939هزار
 4میلیون و  330هزار

آموزش از دریچه ای مدرن

شنبه  6مهر  - 1398شماره ۳۵
شماره 20206

آموزش

آنالیـن هـم دارد کـه کاربـران میتواننـد در آن همکالسـیها،
دوسـتان و معلمـان خـود را پیـدا کننـد و با آنها گروه بسـازند.
امکانـی کـه بـه معلمهـا کمـک میکنـد بـه راحتـی آزمونهای
گروهـی حضـوری و غیرحضـوری بگیرنـد.
/https://www.lernito.com

استارت آپ های موفق و کاربردی در حوزه آموزشی را بشناسید

به آموز

هـدف ایـن اسـتارت آپ در
دسـترس قـرار دادن مـواد
آموزشـی بـا کیفیت مناسـب
بـرای همـه فارسـی زبانـان
اسـت .در بهآمـوز هـر کـس
میتوانـد یـاد بدهـد و یـاد
بگیـرد .اگر اسـتاد یـا آموزگار
هسـتید ،میتوانیـد محتـوای
آموزشـی خود را در بسـتر به
آمـوز بـه صـورت یـک درس ارائـه کنیـد و بـه هـزاران نفـر یـاد
بدهیـد .اگـر یـاد گیرنـده هسـتید ،در درس هـای دلخواهتـان
شـرکت کنیـد و آن هـا را یـاد بگیریـد.

زمـان زیـادی از آن دوران کـه فقـط کتـاب هـای چاپـی منبـع اصلـی آمـوزش به حسـاب می آمدند ،نگذشـته اسـت .تـا همین چند سـال پیش اگـر دانش آموز
هانیهتندهوش
یـا دانشـجویی قصـد داشـت بـا مطالعـه و تلاش بیشـتر مهارت خـود را در یـک درس افزایش دهـد یا باید به کتاب فروشـی ها می رفـت و با سـوال و جواب از
کارشناس حوزه آی تی
صاحبـان آن فـن ،بهتریـن منبـع را بـرای مطالعـه خریـداری مـی کـرد یا این که با پـرس وجـو از اطرافیانش یک معلم خصوصی خـوب را برای آمـوزش انتخاب
می کرد .اما امروزه با همهگیر شـدن دورههای آموزشـی آنالین و اسـتارت آپهای فعال در این زمینه ،دنیای آموزش تحول چشـمگیری داشـته اسـت ،به طوری که دیگر برای یادگرفتن
یـک مهـارت جدیـد نیـازی بـه جسـتوجو در آموزشـگاههای مختلـف ،پرداخـت هزینه های سـنگین و رفتوآمد به آنسـوی شـهر بـرای خرید یک کتـاب و رفتن به یک کالس آموزشـی
نیسـت .در بـازار امـروز اسـتارت آپ هـا ،پلتفرمهـای آنالیـن آموزشـی امـکان آمـوزش بـا کیفیـت باال از سـوی بهتریـن و حرفهایترین اسـتادان را برای محصلان و دانشـجویان و حتی هر
فـردی در هـر کجـای جهـان کـه بـه اینترنـت دسترسـی و تشـنه یادگیـری علوم جدید باشـد ،فراهم میکننـد .تعدادی از ایـن دورههای آموزشـی آنالین رایگان هسـتند و بسـیاری دیگر با
پرداخـت هزینـهای کمتـر از دورههـای حضـوری ،خدمـات شـان را ارائـه مـی دهنـد .مزیـت دیگـر دورههای آموزشـی آنالین این اسـت که فـرد میتواند هر زمانـی از شـبانهروز ویدئوهای
آموزشـی را بارهـا و بارهـا مشـاهده و همچنیـن ازطریـق پنلهـای مخصوص با اسـتادان و سـایر دانشـجوها در هر کجای این کـره خاکی ارتبـاط برقرار کند.

/http://BehAmooz.com

استاد سالم

معلم ها و استادان مجازی در ایران

صنعـت آمـوزش در جهـان ،یـک بـازار بـزرگ اسـت و فرصـت
هـای بسـیاری در آن وجـود دارد .اکنـون مـی تـوان پلتفرم ها و
اپلیکیشـن هایـی را در حـوزه آمـوزش جهانـی دید که توانسـته
انـد انقالبـی را در توسـعه آمـوزش ایجـاد کننـد .امـا فعـاالن
اسـتارت آپـی در ایـران هـم بیـکار نمانـده انـد و در  10سـال
اخیر توسـعه چشـمگیری داشـته اند .با ما در این مطلب همراه
شـوید تـا وب سـایت هـا و اپلیکیشـن های آمـوزش الکترونیکی
فارسـی زبـان فعـال را برایتـان معرفـی کنیم:

فرادرس

سـازمان علمـی و آموزشـی
«فـرادرس» از قدیمیتریـن
وبسـایتهای یادگیـری
آنالیـن اسـت کـه توانسـته
طـی بیـش از  10سـال
فعالیـت خـود بیـش از 10
هـزار سـاعت آمـوزش ویدئویی را در قالب فراتـر از دو هزارعنوان
علمـی ،مهارتـی و کاربـردی منتشـر کنـد و بـه یکـی از بـزرگ
تریـن پلتفـرم هـای آموزشـی ایـران تبدیـل شـود .فـرادرس بـا
بیـش از  ۱۳۰۰مـدرس برجسـته در زمینههـای علمی گوناگون
همـکاری و ایـن امـکان را فراهـم مـی کنـد تـا افـراد با شـرایط
مختلـف زمانـی ،مکانـی و جسـمانی بتواننـد بـا بهرهگیـری از
آموزشهـای بـا کیفیـت ،بـه روز و مهارتمحـور همـواره بـه
یادگیـری بپردازنـد.
/https://faradars.org

شاگردانه

شـاگردانه اولیـن سیسـتم
آمـوزش الکترونیک اسـت که
در داخـل کشـور بـه وجـود
آمـده اسـت .قابلیـت هـای
نسخه اول شـاگردانه عبارتند
از «ایجـاد کالس توسـط
اسـتاد و پیوسـتن دانشجویان
بـه آن ،ارسـال پیـام و اطلاع
رسـانی ،ارسـال تمریـن،
مخـزن منابـع بـرای کالسهـا ،کتابخانـه شـخصی اسـتادان و
کولـهپشـتی شـخصی دانشـجو» .در حقیقـت ایـن اپ کمـک
مـی کنـد تـا اسـتادان بتواننـد برای دانشـجوها و دانـش آموزان
خـود کالس مجـازی بسـازند و به سـواالت آن هـا در یک کالس
غیرحضـوری جـواب دهنـد.
/http://shagerdaneh.ir

جغد داان

گـروه آموزشـی «جغـد دانـا»
اولیـن گـروه آموزشـی آنالیـن در
کشـور اسـت کـه اقـدام به تشـکیل
اسـتارت آپـی آموزشـی در حـوزه
مشـاوره و هدایـت تحصیلـی دانش
آموزان سراسـر کشـور کرده اسـت.
ایـن اسـتارت آپ اقـدام به تشـکیل
گـروه آموزشـی از برترین مشـاوران
تحصیلـی کشـور کـرده و توانسـته اسـت بـا ایـن ایـده جذابـش
دانشـجویان نخبـه و برتـر بهتریـن دانشـگاه های کشـور را برای
توسـعه عدالـت آموزشـی در ایـران گرد هـم آورد .دانشـجویانی
کـه خـود بـه تازگـی بهتریـن نتایـج را در کنکورهای سراسـری
اخیـر در تمـام گرایش های کسـب کـرده انـد وازآمادگی باالیی
بـرای انتقـال تجـارب و هدایـت تحصیلـی دانش آموزان سراسـر
کشـور برخـوردار هسـتند.
https://joqdedana.com

استادابنک

ایـن اسـتارت آپ یـک
سـامانه موفـق آنالیـن
تدریـس خصوصـی و
آموزشـی در کشـور اسـت.
هـم اکنـون بیـش از هـزار
معلـم ،دبیـر ،اسـتاد و
مـدرس خصوصـی فعـال خانـم و آقـا از بهتریـن هـای کشـور
در اسـتادبانک ثبـت نـام کـرده انـد و کاربـران ایـن سـایت مـی
تواننـد در هریـک از ایـن حـوزه هـا بهترین مـدرس و معلم های
خصوصـی را اسـتخدام کننـد و از کالس هـای باکیفیـت آن هـا
بهـره منـد شـوند .مربی های اسـتادبانک به تدریـس و برگزاری
کالس در شـهرهای مختلـف ماننـد تهـران ،اصفهـان ،شـیراز،
تبریـز ،کرج ،اهواز ،گرگان ،مشـهد و سـایر شـهرها مـی پردازند.
/https://www.ostadbank.com

استاد یت وی

اسـتاد تـی وی فرصـت
برابـر آمـوزش رایـگان
بـا کیفیـت بـاال را
بـرای تمامـی ایرانیـان
فراهـم کرده اسـت .این
اسـتارت آپ در قالـب وب سـایت و نـرم افـزار تمامـی حـوزه
هـای آموزشـی را پوشـش مـی دهـد و اسـتادان و آموزشـگاه ها

مـی تواننـد در کانـال اشـتراک ویدئوی خود ،محتوای آموزشـی
شـان را منتشـر کننـد و بـا برنامـه اسـتاد تی وی کسـب درآمد
داشـته باشـند .تمامی اسـتادان و آموزشـگاه ها پس از ثبت نام
و ارسـال درخواسـت گشـایش کانـال بررسـی مـی شـوند و در
صـورت تایید کارشناسـان اسـتاد تـی وی ،یک کانـال رایگان به
آن هـا اختصـاص مـی یابـد.
http://www.ostad.tv

جزوه ننویس

ایـن اسـتارت آپ جالـب یـک
پلتفـرم کمـک آموزشـی بـه
شـکل مارکـت و بـا محوریـت
دانشـگاه اسـت و اپلیکیشـن
هـا کـه کاالهـای ایـن مارکـت
هسـتند ،نقش دستیارآموزشـی
را ایفـا مـی کننـد و مـی توانند
بـه شـما در فراینـد آمـوزش
کمـک کننـد .اپلیکیشـن هـای
ایـن پلتفـرم در سـه بخـش
اختصاصـی ،عمومـی ،خودمونـی توسـط افراد مختلـف با مهارت
هـای مختلـف تولیـد ،کنتـرل و نظـارت مـی شـود.
/https://jozvenanevis.com

لرنیتو

ایـن اسـتارت آپ در
حقیقـت یـک بانـک
سـؤال واقعـی اسـت.
لرنیتـو بهروزتریـن
و منظمتریـن بانـک
سـوال بـا بیـش از
 ٢٠٠هـزار سـوال
از منابـع کنکـور ،آزمونهـای آزمایشـی معتبـر و تالیفـی اسـت
و سـواالت آن منطبـق بـر آخریـن تحـوالت کتابهـای درسـی
اسـت .ایـن نـرم افـزار تحـت وب دیگـر نیـاز بـه دانلـود یـا یک
سیسـتم مشـخص نـدارد بـه ایـن معنـا کـه همیشـه و همهجـا
بـرای کاربـرش آمـاده اسـت و بـرای دسترسـی بـه امکانـات آن
تنهـا بـه اینترنـت نیـاز داریـد .همچنیـن در ایـن پلتفـرم تمـام
برگههـای شـما بـه صـورت خودکار تصحیح و بررسـی میشـود.
کافـی اسـت بـا تلفـن همراهتـان از پاسـخبرگهای خودتـان یـا
شـاگردانتان عکـس بگیریـد .رتبـه ،تـراز و نمـودار قـدرت هـر
فـرد بـه صـورت خـودکار محاسـبه و نتایـج در پروفایل کسـانی
کـه امتحـان دادهانـد خـود به خـود ذخیـره میشـود .همچنین
ایـن وب سـایت در کنـار همـه امکاناتـش یک شـبکه آموزشـی

دالیل یادگیری سواد مالی
هـم اکنون سـواد مالی یکـی از مهمترین
فاطمهسوزنچیکاشانی
کلیدهـای موفقیـت در بهبـود وضعیـت
روزنامهنگار
مالـی افـراد ،شـناخته شـده اسـت و
خانوادههـای بسـیاری در سراسـر جهـان
و بـه ویـژه کشـورهای توسـعه یافته در ایـن زمینه سـرمایهگذاری و ارتقای
سـواد مالـی افـراد خانـواده را جـزو اولویتهـای خویـش میداننـد .البتـه
متأسـفانه در جامعـه مـا خانوادههـا اهمیـت کمی بـرای این موضـوع قائل
هسـتند و تلاش چندانـی بـرای ارتقـای سـواد مالـی افـراد نمـی شـود .به
منظـور درک بهتـر اهمیت سـواد مالـی در زندگی افراد ،تنهـا به چند مورد
از دالیـل یادگیـری آن در زندگـی امـروزی میپردازیـم:

افزایش عرضه گسرتده محصوالت مایل

بـا افزایـش چشـمگیر محصـوالت و خدمـات مالـی و پیچیدهتر شـدن آن،
افـراد نیازمنـد آموزشهـای مناسـب مالـی و افزایـش توانمندیهـای مالی
خویش برای تصمیمگیری مناسـب هسـتند و در چنین دنیای پیچیدهای

کـه محصـوالت و خدمات مالی در هر گوشـهای از زندگی ما رخ مینمایاند؛
دیگـر اتـکا بـه سـوادهایی مانند خوانـدن و نوشـتن ،ریاضیـات ،کامپیوتر و
زبـان خارجـه بـرای تصمیمگیـری کافـی نیسـت و مـا نیازمند سـواد مالی
کافـی بـرای تعامـل بـا دنیای خـود و حفظ امنیت و اسـتقالل مالی خویش
هستیم.

افزایش تقاضا برای محصوالت و خدمات مایل

توسـعه اقتصـادی و فنـاوری ،تغییـرات زیـادی را در ارتباطـات و معاملات
مالـی و نیـز تعاملات اجتماعی و رفتار مصرف کننده به وجود آورده اسـت.
بـه ویـژه ایـن کـه مصرف کننـدگان اغلـب نیازمند دسترسـی بـه خدمات
بانکی و پسـتی هسـتند تـا پرداختهای الکترونیک خویـش را انجام دهند
و دسـتمزد و حقـوق خویـش را دریافـت و بـه صـورت آنالیـن معامله کنند
یـا ایـن کـه حوالـهای مالـی را پرداخـت یا دریافـت کنند .همه ایـن عوامل،
مسـئولیت تصمیمات مالی مهمی را به دوش افراد انداخته اسـت .بنابراین
انتظـار مـیرود آنهـا به میزان کافی سـواد مالی داشـته باشـند تـا اقدامات

صنعت آموزش در
جهان ،یک بازار
بزرگ است و فرصت
های بسیاری در آن
وجود دارد .اکنون
می توان پلتفرم ها و
اپلیکیشن هایی را در
حوزه آموزش جهانی
دید که توانسته اند
انقالبی را در توسعه
آموزش ایجاد کنند

الزم را بـرای تأمیـن امنیـت و اسـتقالل مالـی خـود و اطرافیانشـان انجـام
دهنـد و گام بلنـدی بـرای تأمیـن وضعیـت مسـاعد مالـی خـود و جامعـه
خویـش بردارند.

منافع ابلقوه سواد مایل برای افراد

پژوهشهای صورت گرفته در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته حاکی
از منافـع بالقـوهای اسـت کـه در نتیجـه ارتقـای سـواد مالی حاصل شـده
اسـت .شـواهد بسـیاری داللت بر این امر دارد که کسـانی که سـواد مالی
باالتـری دارنـد ،بهتـر از دیگـران قـادر بـه مدیریت پولشـان هسـتند و در
مقایسـه بـا افـراد دارای سـواد مالی پایین ،بیشـتر در بازار بـورس فعالیت
میکننـد و در انتخاب سـبد سـهام بـرای خرید و فـروش ،عملکرد بهتری
دارنـد و مقـدار بیشـتری ثـروت میاندوزنـد .سـطح بـاالی سـواد مالی نه
تنهـا بـا تولیـد ثـروت و دارایـی ارتبـاط دارد بلکـه بـا مدیریـت بدهی نیز
مرتبـط اسـت .افـراد دارای سـواد مالـی باالتـر ،وامهـای کـم هزینـه تری
را انتخـاب میکننـد و از پرداختهـای اضافـه و دارای بهـره بـاال اجتنـاب
میکننـد .متأسـفانه بیشـتر کسـانی کـه سـواد مالـی پایینـی دارنـد بـه
محـض ایـن کـه بـه وام دسترسـی پیـدا کننـد بـرای دریافـت آن اقـدام
میکننـد بـدون ایـن کـه بـه شـرایط بازپرداخـت آن توجـه کننـد .برای
همیـن هـم وقتـی پـای درد دل بیشـتر مـردم مینشـینیم از قسـطهای
وامهایـی کـه باید بپردازند ،شـاکی هسـتند.

ایـن پلتفـرم کمـک
مـی کنـد تـا شـاگرد و
اسـتاد در هـر زمینهای،
یکدیگـر را به راحتی در
بسـتر وب پیـدا کننـد،
دانشـجو میتوانـد دوره
هـا و نزدیـک تریـن
اسـتاد بـه خـود را پیـدا
یـا درخواسـت اسـتاد
بـرای تدریـس خصوصـی کنـد .همچنیـن امـکان برگـزاری
کالس آنالیـن بـرای آمـوزش در ایـن سـایت فراهـم شـده تـا
فاصلـه هـا برداشـته و در زمـان صرفـه جویـی شـود .همچنین
در ایـن پلتفـرم آزاد امـکان ارتبـاط معلـم و شـاگرد بـه صورت
تدریـس خصوصـی و حضـوری یـا تدریس خصوصـی آنالین به
سـهولت فراهـم شـده اسـت و شـماره تمـاس بسـیاری از معلم
هـا در دسـترس شـاگردان قـرار مـی گیرد تـا بتوانند مسـتقیم
بـا اسـتاد ارتبـاط برقـرار کنند .این سـایت ابـزاری کارآمد برای
یـک معلـم اسـت تـا هر چـه را برای شـناخت معلم نیاز اسـت،
بـه صـورت شـفاف در دسـترس قـرار دهـد ،امـکان دسترسـی
بـه جـزوه هـا و فیلـم هـای اسـتادها فراهم اسـت ،امـکان ثبت
نـام مسـتقیم در دوره آموزشـی یـک معلـم یا آموزشـگاه برقرار
اسـت و همچنیـن شـاگرد عالقـه منـد از هـر کجـای دنیـا می
توانـد بـا معلـم خـود در کالس آنالیـن ارتبـاط برقـرار کنـد و
یـاد بگیرد.
/http://www.ostadsalam.ir

لرن فایلز

آکادمـی مجـازی
لـرن فایلـز بـا
هـدف رفـع نیازهـا
و محدودیتهـا
از دو سـال پیـش
آپ
اسـتارت
خـود را در زمینـه
آمـوزش برنامـه نویسـی آغـاز کـرده و اکنـون بـا تولیـد حـدودا
سـه هـزار ویدئـوی آموزشـی به زبان فارسـی به مرجع مناسـبی
برای کاربران و عالقهمندان تبدیل شـده اسـت .این وب سـایت
توسـط مدرسـین مجـرب و مطـرح ،دورههـای ویدئویـی را بـر
اسـاس سـرفصلهای اسـتاندارد تولیـد مـی کنـد و در اختیـار
کاربـران قـرار میدهـد .در ویدئوهـای آموزشـی آکادمـی لـرن
فایلـز ،بـر آمـوزش کاربـردی و پروژه محور تاکید و سـعی شـده
پـس از اتمـام دوره ،کارآمـوز مهـارت هـای مـد نظـر را کسـب
کـرده باشـد.
/http://www.learnfiles.com

کایف نبودن فراگیری دانش و تجارب مایل نسل پیشین

در قرنهای گذشـته افراد از دانش و تجارب مالی و اقتصادی نسـل پیشـین
خـود بهـره منـد میشـدند و ایـن تجـارب بـرای تأمیـن امنیت و اسـتقالل
مالـی آنـان کفایـت میکـرد ولی در قـرن حاضر ،هرچند همچنان اسـتفاده
از تجـارب نسـل پیشـین بـرای مـا بسـیار مفیـد اسـت ولـی بـه هیـچ وجه
کافی نیسـت.

خالصهمطلب:

دالیل یادگیری سواد مالی:
تنـوع در ارائـه خدمـات مالـی ماننـد انـواع بیمـه ،فرصتهـای سـرمایه
گـذاری و  ...باعـث شـده اسـت کسـی کـه سـواد مالـی باالیـی دارد ،از این
خدمـات اسـتفاده بهتـری کند.
افـراد بـرای افزایـش رفـاه خـود و دقـت در تعامالت اقتصـادی خویش از
ابزارهـای جدیـدی ماننـد بانکداری الکترونیک اسـتفاده میکننـد که کار با
این ابزارها نیازمند داشـتن سـواد مالی اسـت.
کسـانی کـه سـواد مالـی باالتـری دارنـد در فعالیتهـای اقتصادیشـان
هـم موفـق ترند.
بـه دلیـل سـرعت زیـاد در تغییـر و تحـوالت دنیـای خدمات مالـی ،دانش و
تجربـه پـدر و مادرها نمیتواند تمام مسـائل مالی جوانـان امروز را برطرف کند.
لـذا نسـل جدیـد خودش باید بـرای یادگیـری مهارتهای مالی اقـدام ورزد.

