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 های آموزشی در زمینه سالیدیتیمعرفی بهترین دوره

 200کروژه و بی  رز  1400های رمزررزی رسببو و یورتهببته میزباش بی  رز شببه ه ریریوی ی ی رز کرراربردیرین شببه ه
دهندگاش رر به خود جلب رند، بل ه یورتهته ته ینها تظر بهیاری رز یوسعههزرر یوسعه دهنده باشد. رین شه ه 

 های بزرگ رر تیز به خود جلب ررده رسو.ها و رمپاتییوجه بهیاری رز شررو

دهندگاش مهببببببل  بر ، تیاز به یوسببببببعهشببببببه ه ریریویهای مهتنی بر راربردها و کروژهبه دلیل فررگیری رو به رشببببببد 
شببود و به دلیل رمهود بهببیار زیادی تیروی ی بر شببه ه ریریوی بی  رز کی  راهببا  مییوسببعه رره ارهای مهتن

، Dappدهنده شببدش به یت یوسببعهرتهبباتی متص بب  در رین زمینه، زمینه خوبا برری ورود به رین اوزه و بد 

 های مریه  رسو.های ورود به رین یص  ، آموزش دیدش در دورهوجود دررد و ی ی رز روش

راربردی یوزیع شببده در شببه ه سببور، هماتند شببه ه ریریوی تیاز به یهببل  به زباش به رین ه یوسببعه برتامهبا یوجه 
 های آموزشی سالیدیتی کردرختیم.بهترین دورهها تویهی سالیدیتی دررد، در رین مقاله به معرفیبرتامه

رر ره  2022تویهبببببی سبببببالیدیتی در سبببببا  برتامههای آتالین برری یادگیری زباشمورد رز بهترین دوره ۵در رین مقاله 
های محهوبا ماتند های آتالین رز سبببایوها و آموزشریم. رین دورهها رسبببتهاده رنید، گردآوری رردهیورتید رز آشمی

Udemy  وLinkedIn Learning ها یوسببببب  رارشبببببناسببببباش ن دورهرتد. ریگردآوری شبببببدهSolidity  ریجاد

 دهنده در سررسر جهاش مورد رعتماد ههتند.رتد و یوس  هزرررش یوسعهشده

 دهنده ریریوی شما بایهتی:برری بد  شدش به یت یوسعه

 تویهبببببی سبببببالیدیتی، بر بهبببببتر شبببببه ه ریریوی  ررردردهای هوشبببببمند بتورتید با رسبببببتهاده رز زباش برتامه
 بنویهید.

 های جاور رسبببب ریپو هماتند ورتید رز رتابصاتهبتEther.js  وWeb3.js  برری خورتدش رز و توشببببتن بر
  رررردردهای هوشمند رز طریق وب رستهاده رنید.

 .برری یت رکلی یشن، فررتو طررای رنید یا راربررش بتورتند با آش رپ، رریهاط ور عی بر ررر رنند 

 رتد.فوق، طررای شدهها با هدف کوش  هر سه آیتم رین دوره

 Udacityدهنده بالرچین رز دوره آتالین یوسعه
های دهندگاش ریریوی و بالرچینی مناسبببب رسبببو ره تیاز به یجربیاا عملیایی و ریجاد کروژهرین دوره برری یوسبببعه

 ور عی دررتد.

ههتید، رین دوره به شدا رگر به دتها  رستهاده رز کلتهری ریریوی و زباش سالیدیتی برری یوسعه و ریجاد یت دپ 
رسبببتهاده رز بیاش مقدماا، مهبببتقیما وررد ف بببای  یمررز بر برری شبببما مناسبببب و راربردی رسبببو. رین دوره به جای

شببود. در رین دوره آموزش با بیاش سیهببتی و موررد بنیادین در زمینه بالرچین می Dappسببالیدیتی برری یوسببعه 
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 Leveldbو  Node.jsساخو بالرچینی خ وصی خودیاش به رمت  ری بالرچینی و تحوههای دردههماتند مد 

یورتید به صورا رجرریا و ور عی، میگیرید و . شما با گذررتدش رین دوره ینها موررد یئوری رر فرر تمیشودشروع می
 رتدرزی رنید.بالرچین خ وصی رره

ها هدریو ها  و دپریریومی، یورنکس رز بررسببببی بالرچین و معماری آش، فررگیر به سببببمو  ررردردهای هوشببببمند 
ها، ریجاد شببود. برری تموته ی ی رز رین کروژهشببود. کس رز  هببمو رز روتد آموزش، یت کروزه ور عی ی ری  میمی

یاش رر بر روی شببببه ه ریریوی رز طریق  ررردرد هوشببببمند دکا رسببببو ره رم اش ریجاد، خرید و ورگذرری مال یو یورن
 آورد.فررهم می

 ساعو در هر ههته 10ماه،  4 مدت دوره

 رامال آتالین شکل برگزاری

 متوس  سطح دره

https://www.bankersbyday.com/Udacity- لینک ثبت نام
Blockchain 

 دالر 13۵6 هزینه دوره

 Blockchain Councilدهنده ریریوی رز دوره یوسعه
 های راربردی مناسب رسو.دهندگاش، مهندساش و معماررش برتامهتویهاش ریریوی، یوسعهرین دوره برری برتامه

های مشببببابه، رامال بر ریریوی متمررز شببببده رسببببو و برری رفرردی مناسببببب رسببببو ره صببببرفا رین دوره بر خالف دوره
های راربردی ریریومی ههبببتند. برتامه آموزشبببی رین دوره، بر ریجاد درم و فهم رامل و مند به یوسبببعه برتامهعال ه

ها، راربردهای یجاری و موررد رستهاده رارررد دپ عمیقی رز شه ه ریریوی، تحوه رارررد  ررردردهای هوشمند، شیوه

 ، مقدماا سالیدیتی و ماتند آش رستورر رسو.DAOشه ه ریریوی، معرفی 

ها، ها، یورندر رین دوره ربتدر مورردی هماتند تود، ماینینگ، رثهاا رار، رثهاا سببببهای،  ررردردهای هوشببببمند، دپ

EVMسببازی هماتند ، رسببتاتدرردهای یورنERC-20، ERC-721 در ردرمه  شببود.و ماتند آش کوشبب  درده می

 .شودصحهو می IPFSو توع عمل رد  NFTدر مورد 

های مهتنی بر فررگیررش به سبببمو سبببالیدیتی و یوسبببعه و آزموش  ررردردهای هوشبببمند، بازی،  دببص  به  رین رز

NFT شوتد. یر  ررردردهای هوشمند هدریو میو راربردهای جدی 

 ساعو 1۵ مدت دوره

https://www.bankersbyday.com/Udacity-Blockchain
https://www.bankersbyday.com/Udacity-Blockchain
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 رامال آتالین شکل برگزاری

 ربتدریا سطح دره

https://www.blockchain- لینک ثبت نام
council.org/ 

 دالر 229 هزینه دوره

 Udemyدوره آموزشی ریریوی و سالیدیتی رز 
گیرید یا بتورتید سببببببالیدیتی و  ررردردهای هوشببببببمند رر یاد میدر رین دوره آموزشببببببی، تحوه رسببببببتهاده رز ریریوی، 

سبببببباعو سببببببصنررتی  24سین آماده یولید بهببببببازید. با خرید رین دوره، به بی  رز های مهتنی بر بالمرکلی یشببببببن
 منهع آموزشی  ابل درتلود دسترسی رامل خورهید درشو. 130مقاله و  33ویدیویا، 

ازد یا  ررردردهای هوشمند ریمن رر طررای، آزمای  و مهتقر رنید. همچنین سرین دوره همچنین شما رر  ادر می
 تحوه رستهاده رز آخرین تهصه ربزررهای یوسعه ریریوی رر یاد خورهید گرفو.

مدددددت 
 دوره

 ساعو 24

شددددکل 
بددرگددزار

 ی

 رامال آتالین

سدددطح 
 دره

 مقدمایی

لیندددک 
ثدددبددددت 

 نام

-the-solidity-and-.com/course/ethereumhttps://www.udemy
-developers-complete

guide/?ranMID=39197&ranEAID=JVFxdTr9V80&ranSiteID=JVFx
-dTr9V80

vJ_zSNIlmFad0dFmFhfo.A&LSNPUBID=JVFxdTr9V80&utm_sou
campaign&utm_medium=udemyads-rce=aff 

https://www.blockchain-council.org/
https://www.blockchain-council.org/
https://www.udemy.com/course/ethereum-and-solidity-the-complete-developers-guide/?ranMID=39197&ranEAID=JVFxdTr9V80&ranSiteID=JVFxdTr9V80-vJ_zSNIlmFad0dFmFhfo.A&LSNPUBID=JVFxdTr9V80&utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads
https://www.udemy.com/course/ethereum-and-solidity-the-complete-developers-guide/?ranMID=39197&ranEAID=JVFxdTr9V80&ranSiteID=JVFxdTr9V80-vJ_zSNIlmFad0dFmFhfo.A&LSNPUBID=JVFxdTr9V80&utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads
https://www.udemy.com/course/ethereum-and-solidity-the-complete-developers-guide/?ranMID=39197&ranEAID=JVFxdTr9V80&ranSiteID=JVFxdTr9V80-vJ_zSNIlmFad0dFmFhfo.A&LSNPUBID=JVFxdTr9V80&utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads
https://www.udemy.com/course/ethereum-and-solidity-the-complete-developers-guide/?ranMID=39197&ranEAID=JVFxdTr9V80&ranSiteID=JVFxdTr9V80-vJ_zSNIlmFad0dFmFhfo.A&LSNPUBID=JVFxdTr9V80&utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads
https://www.udemy.com/course/ethereum-and-solidity-the-complete-developers-guide/?ranMID=39197&ranEAID=JVFxdTr9V80&ranSiteID=JVFxdTr9V80-vJ_zSNIlmFad0dFmFhfo.A&LSNPUBID=JVFxdTr9V80&utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads
https://www.udemy.com/course/ethereum-and-solidity-the-complete-developers-guide/?ranMID=39197&ranEAID=JVFxdTr9V80&ranSiteID=JVFxdTr9V80-vJ_zSNIlmFad0dFmFhfo.A&LSNPUBID=JVFxdTr9V80&utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads
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هزینه 
 دوره

 دالر ۵6

 درتشگاه بوفالو و ساتیدوره متص   بالرچین رز 
های کیشرفته رین دوره برری رفرردی مناسب رسو ره درت  کایه بالرچینی درشته و در کا یوسعه راربردها و دپ

 بالرچینی و ریریومی ههتند.

شود، یمررز بر  ررردردهای در رین دوره ره یوس  درتشگاه بوفالو یا هماش درتشگاه دولتی ریالو تیویورم برگزرر می
های بالرچینی رسببببو و دوره به تحوی طررای شببببده رسببببو ره رز راربررش یازه رار یا رفررد هوشببببمند و یوسببببعه دپ

 دهد.متص   رر یحو ی لیم  ررر می

رین دوره با بررسبببببببی و معرفی مهاهیم بنادین کروی ل ریریوی آهاز و به سبببببببرعو بحه وررد  ررردردهای هوشبببببببمند 
شببببببود. برری طررای، رد، یوسببببببعه و رجرری  ررردردهای هوشببببببمند مرور می شببببببود. در رین بص  مورردی هماتندمی

 گیرد.تویهی سالیدیتی مورد رستهاده  ررر میکوش  رین موررد، زباش برتامه

 end-to-end decentralisedورسبببببببمببببه یببببا همبببباش هببببای بادر ردرمببببه یمررز دوره بر یوسبببببببعببببه دپ
applications (DApps) شود.رتد بالرچینی آموزش درده میررتو یا بتگیرد و رز یوسعه ف ررر می 

 ساعو 60 مدت دوره

 رامال آتالین شکل برگزاری

 متوس  سطح دره

https://www.bankersbyday.com/Coursera- لینک ثبت نام
Blockchain-Buffalo 

 *** هزینه دوره

 دهندگاش بالرچین ریریوی با رمت سالیدیتیرمپ یوسعهبوا
دهد. رین دوره تویهی سالیدیتی رر آموزش میرین دوره، یت برتامه آموزشی بهیار جامع رسو ره رل  یا ی برتامه

تویهبی سبالیدیتی، ی نولوژی بالرچین، شبیوه رارررد  ررردردهای هوشبمند، ربزررهای ری هماتند برتامهمهاهیم کایه
رارگیری رین هیرمتمررز، سببببباختار ردهای سبببببالیدیتی و بهیوربع راربردی، فناوری رصبببببلی برری یوسبببببعه در ریریوی، 

 دهد.های بالرچینی رر کوش  میمهاهیم در کروژه

مقاله و دیگر منابع آموزشی رسو. در ور ع رین دوره یت  22ساعو ویدئوی آموزشی،  13رین دوره شامل بی  رز 
 مهیر فررگیری سالیدیتی رر بازی رند. بر دریورتد تق  یت میاشبهته آموزشی جامع، مهید و سریع رسو ره می

https://www.bankersbyday.com/Coursera-Buffalo-Blockchain
https://www.bankersbyday.com/Coursera-Buffalo-Blockchain
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 ساعو 13 مدت دوره

 رامال آتالین شکل برگزاری

 مقدماتی سطح دره

 www.udemy.com لینک ثبت نام

 دالر 16درصد یصهی ، 89با  هزینه دوره

 سصن کایاتی
تویهببببی بالرچین مشببببابه جاور رسبببب ریپو رسببببو ره رسبببباسببببا برری یت زباش برتامه Solidityهماتمور ره گهتیم 

های آتالین آموزش زباش مورد رز بهترین دوره ۵شببببببود. در رین مقاله  ررردردهای هوشببببببمند و ریریوی رسببببببتهاده می
در اوزه رر به شبببببما معرفی رردیم. کس رگر مایل به یادگیری و فعالیو  2022تویهبببببی سبببببالیدیتی در سبببببا  برتامه
یورتید با یوجه به آتچه گهته شد، دوره مناسب خود رر رتتصاب و شروع رنید. ، میسین ههتیدتویهی بالمبرتامه

گیری، یحقیقاا الزی رر رتجای دهید و با آگاهی رامل وررد عمل باشببببببید ره  هل رز هرگوته ی ببببببمیمبصاطر درشببببببته
 شوید.

http://www.udemy.com/

