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4کتاتخاًِ داًشکذُ پرستاری الیگَدرز سال دٍم شوارُ   

8931ایشعه ُع  

 سخي هخاطة

 
عّر  ععععع لطف عهط لب،عًظش تعٍع یرذُ

ع یريععععععع عدس خَدعس عکِععالقِعد سیرذ

عهر عععععععععع ع رش   عشرَد خبشً هِعهٌ شش

عّر  عععععععع عشرور سُ  سس خعکٌیذعا عدس

  عذ ع یيعخبشً هِعچ پعشَد.

 پلعّ  ع ساب طیعه 

  یویل

 aligoodarzlib@lums.ac.ir 
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 آشنایی با نرم افزار های کتابخوان 

 
 Aldikoاپلیکیشي کتاتخَاى اًذرٍیذ 

یکی از قذیوی  Aldikoترًاهِ کتاتخَاى 

تریي ترًاهِ ّای کتاتخَاى است  کتِ     

گسیٌِ ّای سادُ ٍ عالی را ترای کساًی 

کِ تِ یک ترًاهِ کتاتخَاى ًیاز دارًتذ    

ارائِ هی دّذ. ایي ترًاهِ از کتاب ّتای   

 PUB, PDF    ٍAdobeالکترًٍیکی   

DRM    پشتیثاًی هی کٌذ ٍ ّوچٌتیتي

دارای یک راتط کارتری ٍاضح، گسیتٌتِ   

ّای سفارشی سازی، پشتیثاًی از تثل  

ٍ تلفي ّوراُ ٍ تَاًایی جستتت تَ در      

داخل کتاب اس . ًسخِ رایگتاى ایتي      

ترًاهِ ّوراُ تا تثلیغ اس  اها ًستختِ   

 پَلی فاقذ تثلیغات اس .

یکی از هحثَب تریي ٍ هشَْرتریي ترًاهِ ّای پی دی  Foxitترًاهِ 

اف خَاى اس  کِ تْرُ ٍری ٍ خَاًایی را تِ خَتی تا ّن ترکیة کردُ 

 پشتیثاًیPDFاس . ایي ًرم افسار تِ طَر کلی از اًَاع فایل ّای  

هی کٌذ، عالٍُ ترایي قاتلی  ّای حاشیِ ًَیسی، پر کردى فرم، حفظ 

از صَت ٍ تصَیر  Foxitحرین خصَصی را ارائِ هی دّذ. ترًاهِ 

پشتیثاًی هی کٌذ تٌاترایي هی تَاًذ پی دی اف ّا را تا صذای تلٌذ 

را در ٍیٌذٍز، لیٌَکس، هک،  Foxitتخَاًذ. شوا هی تَاًیذ ترًاهِ 

 آیفَى ٍ اًذرٍیذ ًصة کٌیذ. 

Foxit 
هحثَب تریي  

 ترًاهِ کتاتخَاى
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 فْرس  هَتَرّای جست َ
 هَاَسّ  عج  جَ ععوَهی

 

 لک  ع یٌ شًت  

 سکعد تعک م  

 ع یٌگ( Live س  ق(ع  

 Exalead 

 Gigablast 

 گَگل 

 کتاتخاًِ دی یتال چیس  ؟

 
ک   خ ًِعدیجی  خعک   خ ًِع  ع ستعکِعدسع

ّ  ععآىع سٌ دع ِعج  عک غزعی عس یشعسس ًِ

 ًذ.ععهحلیع ِعشکلع لک شًٍیکیعرخیشُعشذُ

ّ عرخیشُعهذ سکع ِعشکلعع س سع یيعک   خ ًِ

  لک شًٍیکیعٍعًیضع س ف دُع لک شًٍیکیع ست.

ّ عهوکيععهح َ  ع لک شًٍیکیع یيعک   خ ًِ

  ع  شذعکِعّشعفشد عدسعّشعع ستع ِعگًَِ

ًقطِع صعجْ ىع  ع س ف دُع صعیکعشبکِع

  ع  َ ًذع ِعاو هیع طالع تعیکععس ی ًِ

ک   خ ًِععظینعدس شسیعپیذ عکٌذعی ع یٌکِع

فقطع ش  ع فش دعس کيعدسعهحلعق  لع

 دس شسیع  شذ.

ّ ،عخذه تعٍعس خ  سّ  ععهجوَعِعسٍد

شًَذعا ع طالع تعدسعع طالع ایعکِع  عثعهی

ق لبعیکعفٌ ٍس عًَیيع  عدس شسیعآس ى،ع

سشیععٍعگ  شدُع س ئِعشًَذ،عک   خ ًِع

دیجی  خعً معد سد.عک   خ ًِعدیجی  خعیکعًَاع

 سی  نع  صی  یع طالع تع ست.
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