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پیشگفتار نویسنده

تقریبا12سالازآنروزهاییکهدرسایتکمیتهمهندسیرباتیک،نوشتندردنیایعلمراشروع
کـردم،گذشـتهاسـت.ابتـداتیمـی80نفـرهبودیـمبـاهـدِفسـاخترباتهـایصنعتـیوبـادغدغـه
سـاختنایران؛باانگیزههرچهتماموشـوروشـوقیوصفناشـدنی.منعضویازمجموعهمکانیک
بودم،کمیهمالکترونیکوبرنامهنویسـیمیدانسـتم.باهمهوجودوقفکارشـدهوجزواعضای

فعـالتیـمبـودم.هرچـهیـادمیگرفتـمرویسـایتتیممانـیعنـیnrec.irـمیگذاشـتم.

ذوقیادگیریهمیشهبامنبوده،ازکودکیتاهمینحاالکهدارماینمتنرامینویسم.هروقت
بخواهـمخـودمرامعرفـیکنـم،مهمتریـننکتـهایکـهدلـممیخواهـدبگویـمهمیـناسـت:»مـن
عاشـقیادگیـریویـاددادنهسـتم«.مـنبـهدنیـاآمـدهامتـایـادبگیـرموبـهدیگـرانیادبدهـم.این
مشـغلهاصلیمندرجایجایزندگیشـخصیواجتماعیامبودهاسـت.دربرهههاییاززندگیام،
افتخـارمعلمـیداشـتهام.درسهایـیکـهدادهامفنـیبودهانـد،امـابیشـترزمانـمرابـهآموزشهـای

غیرحضوریاختصـاصدادهام.

بعـدازاینکـهاعضـایتیـم80نفرهمـانبهدالیلیمثلمهاجرتتحصیلی،فارغالتحصیلیازدانشـگاه
و...پراکندهشـدند،همچنانکناردوسـتوهمراه10سـالهوهمسـرم»سیدمحسـنطباطباییفر«،
تیپشناسـی، روانشناسـی، زمینههـای در دادم. ادامـه nrec در را آموزشـیام فعالیتهـای
اسـتعدادیابی،توسـعهفـردیوآمـوزش،مطالعـاتزیـادیانجـامدادم.ازتجربههمکارانودوسـتان
زیـادیدرایـنمسـیراسـتفادهکـردم.ایـنکتـاب،اولیـنکتابـیاسـتکهبعدازچندینسـالفعالیت
درحـوزهرباتیـک،بـاجدیـترویآنکارکـردمومیخواهـمآنراچـاپکنـم؛تحقـقآرزویدیرینـهای

کـهاز18سـالگییـاشـایدهـمقبلتـر،بـامـنبـودهاسـت.

شـایدفکـرکنیـدچاپکـردنیـککتـاب،چنـدانهـمکاربزرگـینیسـت.خیلیهانویسـندهاندوکتاب
نیزچاپکردهاند.شمادرستمیگویید!کاربزرگمنقدمبرداشتندرمسیرطوالنیوممتدِرشدِ
خالقیـتوارتقـاینسـلآینـدهایـراناسـت...بـرایاینکـهجهانسـومینباشـیم...بـرایاینکهایـرانرا
آبـادکنیـم...بـرایاینکـهتولیـددرایـنکشـورازسـرگرفتـهشـود...بـرایاینکـهتحریـمبـرایمـاهیوال

نباشـدوبرایاینکهایرانهمیشـهسـرافرازباقیبماند.

بـاکمبودهـاوکسـریهاوفشـارهاسـاختهایموامیـدداریـمفـرداروشـنترازامـروزباشـد.ایمـان
حتمـیدارمکـهاگـرخودمـاندسـتبهکارنشـویم،هرگـزاتفاقـینخواهـدافتـاد.

سـخنیهـمبـاکسـانیدارمکـهازمحتـوایایـنکتـابخوششـانآمـدهوقصـددارنـدبـدونگرفتـِن
اجازه،کپیکنندیااحیاناازآندرآمدیبهدسـتبیاورند.دوسـتعزیزم!برادریاخواهرمحترم!اگر
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جایـیازایـنکشـورزندگـیمیکنـیکـهواقعـاشـرایطمالـیاجـازهنمیدهـدبـرایبچههـاکتابـیتهیه
کنیـدیـابسـتهایآموزشـیتـدارکببینیـد،مجموعـهمـاازشـماحمایـتخواهـدکـرد.اگـرازمحتـوای
کتـابخوشتـانآمـدهومیخواهیـدیـکنسـخهکپـیازآنرادرآموزشـگاهتاناسـتفادهکنیـد،
مـاهـمازایـنکارشـمااسـتقبالمیکنیـم.امـاایـنمسـئلهرانیـزدرنظـربگیریـدکـهبـاوجـوداینکـه
دغدغههـایآموزشـیوفرهنگـیداریـم،امـایـکمجموعـهفرهنگـیوحتیخیریههـمنیازهایمالی
خـودرادارد.دسـتمـابـههیـچسـازمانیـابودجـهعریـضوطویلـینمیرسـد.ایـنکتـابوبسـته
آموزشـِیآن،تمـاموکمـال،بـابودجـهشـخصیوشـببیداریهاوگذشـتنازخیلـیتفریحـاتو
امکانـاتتهیـهشـدهاسـتکـهشـایدشـماحاضـربـهگذشـتنازآنهـانباشـید.اززمـانشـروعپـروژه
iCode،3سالمیگذرد،دراین3سالوقتوسرمایهیکتیمآموزشی،پژوهشیوتولیدمحتوا
رویتوسـعهنرمافزار،بومیسـازی،طراحیفرآیندهایآموزشـی،اسـتانداردهایتکنولوژیآموزشـی،

طراحـیسیسـتمخدمـاتآموزشـیوتربیـتمربـیرباتیـکگذاشـتهشـدهاسـت.

درپایـان،ازجنـابآقـایتهرانـیمعلـمدلسـوزوحرفـهایکـهدرانتخـابمسـیرآموزشـیایـنکتـاب
همراهیمـانکردنـدتشـکریویـژهدارم.همچنیـنازسـرکارخانـمزیبـازفرقنـدی،دوسـتوهمـکار
عزیـزمسپاسـگزارمکـهدربازنگـریفصـلاولکتـابوداسـتانیکردنآنبـرایبچههاتغییراتمثبتی

ایجـادکردند.

ازآقایعزیزکرمیانیکهدرتوسـعهنرمافزارکمکشـایانیبهمجموعهکردندنیزتشـکریویژهدارم
ویادیمیکنمازدوستقدیمیمان،برنامهنویستوانمندوخوشذوق،آقایعرفاناسماعیلیکه

درابتـدایایـنپروژههمراهمابودند.

بـراینظـرات،پیشـنهاداتسـازندهورفـعایـراداتتعـدادیازبخشهـا،ضمـنقدردانـیازآقـایمتین
قاسـمی،کارآموزمسـتعدوباانگیزهام،میخواهمباهمینتالشوپشـتکاربهمسـیرشادامهدهد

وبرایـشآرزویموفقیتدارم.
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پی نوشت

زمانزیادیازایننوشـتارگذشـت.امروزدوبارهاینمتنرابرایویرایشهاینهاییوسـاختاربندی
امـروز درگیریهـای اسـت... گرفتـه قـرار تاریـخ از نقطـهحساسـی در کشـورمان خوانـدم، کتـاب
قدرتهـایدنیـابـرسـرزیادهخواهـیودخالتهـایروزافـزونوبیمهابـایایـاالتمتحـدهامریـکادر
امـورداخلـیمنطقـه،مـارابیشازپیـشنسـبتبـهتـالشبـرایرشـدوپیشـرفتایـرانراغبمیکند.
برایآیندهصنایعاینکشـور،الزموحتمیاسـتکهنگاهیعمیقوویژهونهازپشتسرگذاشـتن
اسـتانداردهایحداقلـیبـهعلـومفنـیـمهندسـیداشـتهباشـیم.درحالحاضـردرآمـوزشوپرورش،
بـهنرمافزارهـایبرنامهنویسـیخارجـِیدردسـترس،توجهـیسـطحیمیشـود،امـامـاتاکیـدداریـم
کـهنبایـدبـهبرنامهنویسـی،فقـطبهخاطـربرنامهنویسومهندسشـدنکودکانمـاناهمیتدهیم.
یادمانباشـدقرارنیسـتدرآیندهنسـلیپرورشدهیمکهیکپارچهفنیباشـند.هدفماایناسـت
کـهنسـلیآگاهبـهتکنولـوژیوابزارهـایروزدنیـاداشـتهباشـیمکـهدرهمهصنایـعبتوانندباتعاملی
مناسـببـامهندسـین،ازآخریـنعلـومرایانـهبـرایبازدهـیبهتـرهمـانصنعـتبهرهمنـدشـوند.مـا
روزیبـههـدفخـودخواهیـمرسـیدکـهکشـاورزودامـدارمـاهـمبدانـدکـهبااتوماسـیونواسـتفاده
ازفنآوریهـایالکترونیکـیوبرنامهریـزیقطعـاتودسـتگاههامیتوانـدسیسـتمآبیـارییـانظافت

محـلدامرابـهشـکلکارآمدتـراجـراکند.

همـهمـادرایـنروزهـاخردسـاالنیرامیبینیـمکـهگوشـیهمـراههوشـمندرابهتـرازخیلیبزرگترها
دردستانشانگرفتهوباصفحاتلمسیبهآسانیارتباطبرقرارکردهوکارمیکنند.شایستهایران
نیسـتکهایننسـلباهوشباانقطاعمحتوادرسیسـتمآموزشـی،تنهایکمصرفکنندهابزارآالت

هوشمندازآبدربیایند.

واینکتاببههمیندلیلنوشتهمیشود.

پیروز باشید و پایدار!        
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بخـــش1

داستان 
برنامه نویسی
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حتمـادرجمـعِخانـوادهیـادوسـتانتان،بزرگشـدِنیـکنـوزادرادیدهایـد.نـوزادازهمـانلحظـهتولد،
شـیرخـوردنوگریهکـردنرابلـداسـت؛بیاینکـهکسـیایـنکارهـارابـهاویـاددادهباشـد.بـهنظـر

شـمانـوزادانایـنکارهـاراچطـوریـادگرفتهانـد؟
جالبتـرآنکـهفقـطنـوزادانسـاننیسـتکـهازهمـانلحظـهتولـدخیلیکارهـارابلداسـت،بچههای

حیوانـاتوجوجههـایپرنـدگانهمهمینطورهسـتند.

داستان الک پشت ها را شنیده اید؟ 

الکپشـتمـادروقتـیمیخواهـدبچـهبهدنیـابیـاورد،بیاینکـهکسـیبـهاویـاددادهباشـد،یـکشـب
ازمیـاِنآبدریـابـهسـاحلمیآیـد،زمیـنرامیکَنَـدوتخمهایـشرازیـرشـنهایسـاحلپنهـان

میکنـد.
9مـاهبعـد،بچـهالکپشـتهاازتخمهایشـانبیـرونمیآینـدوسـمِتدریـامیرونـد.کسـیبـه
آنهـایـادنمیدهـدکـهچگونـهزندگـیکننـد؛امـاهمـهالکپشـتهابیاینکـهازهمدیگـرخبـرداشـته

باشـند،بـههمیـنشـیوهزندگـیمیکننـد.
میتوانیدحدسبزنیدعلتاصلیاینهماهنگیهادرطبیعتچیست؟

بلـه؛کامـالدرسـتاسـت!خـدایبـزرگ،همـهجهـانرابـایـکبرنامـهدقیـقوحسابشـدهآفریـده
اسـت.همهجـاپـراسـتازنظـم.

ازآنجایـیکـهخداونـدانسـانراازدیگـرموجوداتـیکـهآفریـده،باالتـرمیدانـد،پـسبـرایزندگـیاش
برنامهریـزیبسـیاردقیقـیانجـامدادهاسـت.

حاالسوالدیگریپیشمیآید!
مغزانسانتواناییهایبسیاریمثل قدرت تفکر، تعقل، یادگیری و محاسبهدارد.

انسـانهاازهمـانابتـداکـهآفریـدهشـدند،بـااسـتفادهازهمیـنتواناییهـاتوانسـتندچیزهـای
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چیزهـای آفریـدن و سـاختن بـه آفریدگارمـان، مثـل گذشـته، از انسـانها مـا بسـازند. مختلفـی
اولیـن ابـزارشـکاروکشـاورزیجـزو بودیـم.اختراعـاتسـادهایمثـلچـرخ،میـخ، نـوعالقهمنـد

هسـتند. انسـان سـاختههای
هرچـهگذشـتاختراعـاتانسـانهاپیچیدهتـرشـدند...تـااینکـهحـدود30سـالپیش،دانشـمندان
موفـقشـدنددسـتگاههاییبسـازندکـهازبخشهـایمختلفـیمثـلچرخدنـدهوموتـورتشـکیل

میشـد.هرکـدامازایـنبخشهـا،کارمتفاوتـیانجـاممیدادنـد.
میدانیدبهاینبخشهایمتحرکچهمیگویند؟»اجزاءمتحرکمکانیکی«.

اجـزاءمکانیکـیبـهقطعاتـیمیگوینـدکـهبـههمدیگـروصـلمیشـوندویـکیـاچنـدحرکـتدارنـدتا
بتواننـدکاریراانجـامدهنـد.بـهایـناجـزاءمتحـرکمکانیکـی،»مکانیـزم«نیزمیگوینـد.مثالبخش
زنجیرچـرِخدوچرخـهشـما،یـکمکانیـزمکوچـکاسـتوکلدوچرخـه،یـکمکانیزمحرکتـیبزرگتر.
انسـانهامـدامدنبـالایـنبودنـدکـهکارهـاراسـادهترکننـد.کمـیکـهگذشـتیـادگرفتنـدکـهایـن
قطعـاتالکترونیکـیرابههـموصـلودسـتگاههاییاختـراعکننـدکـهبتواننـدبـااسـتفادهازمدارهـا
یـامسـیرهایالکترونیکـِیسـاده،حرکـتکننـد.بـهایـناختـراعانسـان،دسـتگاهالکترومکانیکـییـا
قطعـات بهوسـیله کـه شـدهاند تشـکیل مکانیـزم تعـدادی از رباتهـا یعنـی میگفتنـد. »ربـات«

الکترونیکـیکنتـرلمیشـوند.
دسـتگاههاییکـهامـروزهبهنـامکامپیوتـرمیشناسـیمنیـزازهمیـنقطعـاتالکترونیکـیتشـکیل
شـدوروزبـهروزپیشـرفتبیشـتریکـرد.دانشـمندانبهمـرورقابلیـتکنتـرلوبرنامهریـزیرانیـزبـه
رباتهـااضافـهکردنـد.کامپیوترهـاوقطعـاتالکترونیکـیروزبـهروزکوچکتـروپیشـرفتهترشـدند؛
تااینکهقطعاتیدردنیایالکترونیکسـاختهشـدکهبهآنها»میکروکنترلر«یا»میکروکامپیوتر«
میگفتنـد.ایـنقطعـاتمیتوانسـتنددرعیـنکوچـکبـودن،برنامههـاوکدهـایکامپیوتـریرادر
خـودپـردازشوسـپسبـهدسـتگاههاارسـالکننـد.اینطـورشـدکـهرباتهـایبرنامهپذیـر،روزبهروز

بیشترشدند.خیلیازدانشمندانهمچنانمعتقدنددستگاهی
کهقابلبرنامهپذیرینباشدرانبایدرباتدانست.

کـه گرفتنـد یـاد را مهـارت ایـن عـدهای دیگـر طرفـی از
و کننـد برنامهریـزی را کامپیوتـری دسـتگاههای ایـن
برنامههایـیبـرایآنهـابنویسـندکـهکارهـاراسـادهتر،

کمـک انسـانها بـه و
کند؛بهاینافراد»برنامهنویس«میگویند.

»برنامهنویسی«یکیازمهمترینفایدههایعصر
کامپیوتراست.

به 

نظر شما خداوند 

این برنامه دقیق را در 

کدام قسمت بدن انسان 

قرار داده است؟ بله؛ 

آفرین! مغز.
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تعـدادزبانهـایبرنامهنویسـیوکاربردهایـشآنقـدرزیـاداسـتکـهاگـرکسـیخـودرابرنامهنویس
معرفـیکنـد،دقیقـامشـخصنیسـتدربـارهچـهکاریصحبـتمیکنـد!حتـیشـایدبتـوانگفـت
برنامهنویسـیدرهمهشـغلهابهدردمیخوردوهرکاریحداقلبهیکبرنامهنویساحتیاجدارد.

بعضی از مهم ترین محیط های برنامه نویسی را با هم بشناسیم:

بـرای برنامـهوبسـایتهاوتغییـرومناسبسـازِیآنهـا یـادسـتکاریکُدهـای )نوشـتن 1-وب
اینترنتـی( مرورگرهـای

)کُـدبـرایبرنامهنویسهـا،مثـلاعـدادبـرایریاضیدانهـاوحـروفالفبـابـرایهمـهماسـت.آنهـا
بـااسـتفادهازکُدهـایبرنامهنویسـی،برنامههایـیکـهمیخواهنـدرامینویسـندودرآخـر،اجـرا

میکننـد.(
2-محاسـباتریاضـیدرعلـوممختلفـیمثـلداروسـازی،پزشـکی،نقشـهبرداری،هوافضـا،آمـار،

زمینشناسـی،مالـیو...
3-تلفنهمراهوابزارهایارتباطجمعی)گوشیهایتلفن،بازیها،نرمافزارهاو...(

4-الکترونیک،رباتیکوکنترل)نوشتنبرنامههایکنترلدستگاههایمکانیکی،رباتهاو...(
معمـوالوقتـیمیخواهنـدبرنامـهایبنویسـند،نیـازبـهیـکمحیـطبـراینوشـتنیـاسـاختنبرنامـه
دارنـد.نرمافزارهـایمختلفـیبـرایزبانهـایمتنـوعبرنامهنویسـیوجـوددارد.گاهـیفقـطبـراییـک

زبـانبرنامهنویسـی،چندیـننرمافـزاریـامحیـطبرنامهنویسـیوجـوددارد.

               تمرین و پرسـش های بخش 1

1(بـهکارهایـیکـهدرروزانجـاممیدهیـدفکـرکنیـد،وتعـدادیازکارهایـیراکـهخـودکارو
بیاینکـهنیـازباشـددربـارهآنهـافکـرکنیـد،انجـاممیدهیـدرانـامببریـد.

2(دراینبارهتحقیقکنید:

درکامپیوترها،کهمغزرباتهایامروزیهستند،قطعاتالکترونیکینقشهدایتجریان
الکتریکـیرابرعهـدهدارنـد،درمغـزانسـانچـهبخشـیایـنکارراانجاممیدهد،چـهنامدارد

وچگونـهکارمیکند؟



13 بخش1 | داستان برنامه نویسی



برنامه نویس  1 دقیقه ای 14

              چیزهایی که تا اینجا یاد گرفتید

ارزش کمک آموزشی برای محتواهای درسی دانش آموزان

عملکرد پیچیده مغز انسان

شباهت برنامه نویسی به شیوه ادراک و تفکر انسان و اعمال موجودات زنده

آشنایی با کامپیوترهای خیلی کوچک کنترل کننده ربات ها و دستگاه های الکترونیکی

آشنایی با شاخه ها و زمینه های مختلف برنامه نویسی

اشاره به خلقت و آفرینش و عظمت آن با تأکید بر عملکرد مغز انسان

مفاهیم مربوط به غرایز حیوانات و آفرینش موجودات )علوم تجربی، هدیه های آسمانی)

توضیح عملکرد الک پشت ها درباره زندگی و تخم گذاری )علوم تجربی، زیست شناسی)


