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ّای الکتشًٍیکی جایگاُ تؼیاس  اهشٍصُ کتاب

اًذ؛ اگش اص    خَتی دس تیي کاستشاى خیذا کشدُ

ّای تحت  کاستشاى ٍیٌذٍص ٍ ّوچٌیي تثلت

ّناینی      ٍیٌذٍص ّؼتیذ، ًیاصهٌذ اخلیکیـني 

ّای النکنتنشًٍنینکنی        تشای تاص کشدى کتاب

ّنای     ّؼتیذ. اها خَب تا ٍجَد اخلیکیـي 

تَاًذ تْتنشیني    یک هی هختلف دس تاصاس کذام

 اًتخاب تشای ها تاؿذ؟

آیذ ایي اػت کنِ   اٍلیي ػَالی کِ خیؾ هی

آیا خَد ٍیٌذٍص ّیچ اخلیکینـنٌنی تنشای       

هغالؼِ کتة الکتشًٍیکی ًذاسد؟ خاػخ ایني  

قاتلیت  Microsoft Edge !اػت کِ چشا

سا  EPUBّایی تا فشهت  خـتیثاًی اص کتاب

  النؼنادُ     ّنای فنَ        داسد؛ اها ًِ تا ٍیظگی

 افضاسّایی کِ دس اداهِ هؼشفی هی ؿًَذ. ًشم
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 خ رنَر نکارن روٍ

کتاتخاًِ تؼذاد صینادی کنتناب      

داػتاًی التیي سا خنشینذاسی     

کشدُ کنِ دس اناا اًن نام           

خننذهننای فننٌننی هنناًننٌننذ       

فْشػتٌَیؼی ٍ ثنثنت ًنشم        

افضاسی هی تاؿذ کِ خنغ اص      

عی ایي هشاال دس اخنتنیناس      

داًننؾ آهننَصاى قننشاس دادُ        

 هیـًَذ.

 حال خ   خاا د   خاا    ا    

  ازرف نچىدکاربنوً:يز ازرف نچىدکاربنوً:يز 

4تْشاى،ػاا اٍا،ؿواسُ 2کتاتخاًِ دتیشػتاى فشصاًگاى   

1398اػفٌذ هاُ   

 س هنا رطب

لغفا هغالة، ًظشای ٍ اینذُ ّنای     

خَد سا کِ ػالقِ داسینذ دس ایني       

خثشًاهِ هٌتـش ؿنَد تنشای هنا          

اسػاا کٌیذ تا دس ؿنوناسُ ّنای        

 تؼذی ایي خثشًاهِ چاج ؿَد.

 خل ّای استثاعی ها

 ایویل
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یا تِ كَسی دػنت ًنَؿنتنِ تنِ          

 .کتاتخاًِ تحَیل دّیذ

ػاصًذگاى ایي اخلیکیـي ادػا داسًذ کِ تنِ  

یک ساُ ال کلی تشای توام ًیاصّای ینک  

 اًذ؛ کتاب الکتشًٍیکی سػیذُ

ًحَی عشاای ؿذُ اػت  ایي اخلیکیـي تِ

کِ تتَاًذ یک هذیشیت قذستوٌذ ٍ سٍاى سا 

دس ٌّگام هغالؼِ کتاب دس اختیاس ؿنونا     

قشاس دّذ. کالیثش یک خکنینک کناهنل اص          

ّای الصم تشای هغالؼِ یک کنتناب    ٍیظگی

گنزاسد،     الکتشًٍیکی سا دس اختیاس ؿوا هی

آى ّن دس کٌاس اهکاى داًلَد سٍصًناهنِ ٍ       

ػناینت. خنغ اص ًلنة               ه الی اص ٍب

تَاًیذ ًَع دػتگاُ هَسد ًنظنش خنَد         هی

تَاًینذ   تشای هغالؼِ سا اًتخاب کٌیذ یا هی

فشهت ػوَهی کتاب سا اًتخاب کٌیذ)الثتِ  

ایي هشاال تؼنذا ّنن قناتنل ٍینشاینؾ             

 ّؼتٌذ(. 

 ِ اػتفنادُ   OPDSّای  . اگش اص تشًاه

کٌیذ، کالیثش تِ ؿوا ایي اهنکناى    هی

دّذ ّش کتاتخاًِ دیگشی سا تنا   سا هی

ّنا   ػاصی کٌیذ؛ ایي کتاب آى ّوگام

، iBook   ،Kindleتنَاًنذ اص        هی

Kobo    یا ّش جای دیگش تاؿذ. ینک

ٍیظگی خَب کالیثش اهکاى تنثنذینل    

ّا اػنت کنِ تناػن             فشهت کتاب

ؿَد دػت ؿوا دس اػنفنادُ اص        هی

ّای دینگنش تناص       ّا دس دػتگاُ کتاب

 .تاؿذ

ایي ًشم افضاس کتاب ّای الکتشًٍیکی 

ؿوا سا دس دیتاتیغ خنَد رخنینشُ      

کشدُ ٍ تْتشیي صهنینٌنِ سا تنشای           

 خَاًذى کتاب ّا ای اد هی کٌذ .

تَاى دس ایي ایام تا خیاا ساات کتاب خَاًذ.  ػیذ ًَسٍص، تؼغیالتی تؼیاس هٌاػة ٍ هغتٌن تشای کتاتخَاًی اػت ٍ هی

 تش کٌٌذ.  تَاًٌذ تؼغیالی سا ؿیشیي دس اداهِ چٌذ کتاب هٌاػة تشای تؼغیالی ػیذ هؼشفی خَاّذ ؿذ کِ هی

 کاربنارد ننٍنور نميٌن

ّای تؼیناس خنشفنشٍؽ       یکی اص کتاب

ػَئذ ٍ ًیَیَسک تایونض اػنت کنِ        

تَػظ فشدسیک تکوي ًَؿتِ ؿنذُ ٍ    

تشجوِ آى تنِ فناسػنی اص فنشًناص              

تیوَساصف اػت. تؼیاسی اص هٌتقذیني   

اًذ کؼی کِ ایي ًقذ عٌض گنًَنِ    گفتِ

اص اًؼاى هذسى ٍ جاهؼِ سا ًنخنَاًنذ      

تْتش اػت اكال ّیچ کتاتی سا ًخَاًذ! 

ّایی کنِ     قغؼا یکی اص تْتشیي کتاب

تَاى خیـٌْاد داد تنا دس صهناى          هی

تؼغیالی ػیذ آى سا هغالنؼنِ کنشد،      

 کتاب هشدی تِ ًام اٍُ اػت.  

 کاربن:َص

تشیي آثاس ٌّشی ایشاًی هؼاكش اػنت   یکی اص فاخش

چاج ؿذ.سضنا اهنینشخناًنی          ۷۹۳۱کِ دس ػاا 

ًَیؼٌذُ ایي کتاب ػؼی کشدُ اػت تا آثاس هفیذ 

ٍ هخشب تَػؼِ ؿْشی سا هَسد ًقذ قنشاس دّنذ.     

دس صهاى ػیذ ًَسٍص خَاًذ ٍ    تَاى ایي سهاى سا هی

اص ًظشای ًَیؼٌذُ کتاب تیـتنش اعنالع کؼنة        

ِ      کشد. خَاًذى کتاب سّؾ هی  ای    تَاًذ گنضینٌن

تؼیاس هٌاػة تشای کؼاًی تاؿذ کِ ًِ تِ دًثناا  

ّنای     ّای سٍاًـٌاػی ّؼتٌذ ٍ ًِ سهناى    کتاب

دّذ.  جٌایی ٍ ّی اًی آًْا سا تحت تاثیش قشاس هی

ایي کتاب تؼیاس هٌاػة تشای کؼاًی اػنت کنِ     

خَاٌّذ ًظشای ٍ ًگاُ اهیشخاًی سا تِ جاهنؼنِ    هی

 هذسى ٍ اهشٍصی تذاًٌذ.

 خًدتننرشندخار

ایي کتاب کِ تیـتش تِ تاًَاى تنِ خلنَف       

ؿَد تٌْا ٍ تٌنْنا    دختشاى ًَجَاى تَكیِ هی

یک اشف داسد: خَدی تاؽ دختش! ایني تنَ       

ّؼتی کِ ًَیؼٌذُ صًذگی، آیٌذُ ٍ ػشًَؿت 

تنَاًنی    خَدی ّؼتی ٍ خَدی ّؼتی کِ هی

ؿادی ٍ غن صًذگی خَد سا تاهیي کٌی. کتاب  

خَدی تاؽ دختش تَػظ سیچنل ّنالنینغ       

ّای  ًَؿتِ ؿذُ اػت ٍ یکی اص تْتشیي گضیٌِ

خیؾ سٍ تشای دختشاى ًَجَاى اػت. هغالؼنِ   

تنَاًنذ تؼنیناس          ایي کتاب دس ػیذ ًَسٍص هی

هٌاػة تاؿذ تا دس ػاا جذیذ اؿنتنثناّنای     

 ػاا گزؿتِ سا تکشاس ًکٌٌذ. .

mailto:aligoodarzlib@lums.ac.ir
mailto:aligoodarzlib@lums.ac.ir


 َفتنس هنکارن ن  

 سرزا هنجريید .1

 .نسفرنم:يپری رنننٍنمیرمن2

 .نس رٌنو ً نپ را رنمسال 3

 .نسرلننلًم4

 .نسريدنکریسمس5

 .نسرزا هنسریٍنَر ند اً:م6

 .نسقرمط7

 

وو  99نوروزورو و

 

هیالدی دس چنیني        91۷۳دیذگاُ هثثتی تِ ٍقایغ داؿتِ تاؿیذ. کشًٍاٍیشٍع جذیذ کِ دس اٍاخش ػاا   .1

دسكذ، هیضاى کـٌذگی  ۷1کشًٍا یا ًیَکشًٍا ًام گشفتِ اػت؛ هیضاى کـٌذگی ػاسع  ؿٌاختِ ؿذ ًیض اِى

دسكذ ٍ هیضاى کـٌذگی ًیَکشًٍا ًیض دٍ تا ػِ دسكذ اػت کِ اص ّوِ کشًٍاّای قثلی کوتنش   ۹1هِشع 

ٍ هیضاى ؿیَع ًیَکشًٍا یا ّویي کشًٍای  ۷.1، هیضاى ؿیَع هشع ۷.9اػت. اص عشف دیگش ؿیَع ػاسع  

دسكذ اػت؛ لزا ٍیشٍع کشًٍای جذیذ، کـٌذگی تؼیاس کوتشی ٍلی ؿیَع کوی تیـتش  5تا  ۹.3جذیذ 

ؿًَذ ٍ تِ  ًفشی کِ تِ کشًٍاٍیشٍع جذیذ هثتال هی ۷11ّای قثلی داسد، ّوچٌیي اص ّش  اص کشًٍاٍیشٍع

ای فنَی   ّای صهیٌِ سػٌذ، هوکي اػت دٍ تا ػِ ًفش دس كَسی اتتال تِ تیواسی هشالِ تؼتشی ؿذى هی

ؿًَذ؛ تٌاتشایي ًثایذ دس جاهؼِ عَسی ًگشاًی تِ ٍجَد آٍسد کنِ       کٌٌذ ٍ تقیِ اص تیواسػتاى هشخق هی

 ّوِ اص ایي تیواسی ٍاـت کٌٌذ. 

تَاًذ کوک کٌذ  دًثاا ٍاقؼیت تاؿیذ. کؼة اعالػای تالیٌی ٍ غیشتالیٌی دس خلَف ٍیشٍع کشًٍا هی تِ .2

تا گضاسؿای ٍ اخثاس هشتثظ تا ایي ٍیشٍع سا تا کٌ کاٍی ٍ دقت تؼیاس صیادی هَسد خیگیشی قشاس دّینذ.  

ّای هؼتثش ًظیش ػایت ٍصاسی تْذاؿنت، دسهناى ٍ آهنَصؽ           تَاًیذ تِ ػایت تشای ایي هٌظَس ؿوا هی

ٍهیش ٍ اقذاهای خیـگیشاًِ هنشاجنؼنِ     هٌظَس دسیافت اعالػای دس خلَف هیضاى ؿیَع، هشگ خضؿکی تِ

 کٌیذ. 

ػؼی کٌیذ ااؼاػای اضغشاتی خَد سا کٌتشا ًواییذ. کٌتشا ااؼاػای تا ؿٌاخت ٍ آگاّنی اص آًناى         .3

 تَاًذ هاًغ کاّؾ ػغح اضغشاب ؿَد.  خزیشد. اجتٌاب اص ؿٌاخت ػَاعف ٍ ااؼاػای، هی كَسی هی

4.  ِ اًذاصُ کافی تنخنَاتنینذ،        یک ؿیَُ ػالن صًذگی سا تشگضیٌیذ ٍ اص ػالهت جؼوی خَد هشاقثت کٌیذ. ت

 عَس هٌظن ٍػذُ غزایی هقَی تخَسیذ ٍ ػؼی کٌیذ فؼالیت تذًی ٍ ٍسصؽ اً ام دّیذ.  تِ

ضوي سػایت اكَا خیـگیشی؛ تا دیگشاى دس استثاط تاؿیذ. تا افشادی کِ تِ آًْا اػتواد داسیذ، كنحنثنت      .5

ؿًَذ، استثاط تشقشاس کٌیذ  کٌیذ. ّوچٌیي تا دٍػتاى یا اػضای خاًَادُ کِ تاػ  ًـاط ٍ ؿاداتی ؿوا هی

 ٍ اص كحثت کشدى دس خلَف ٍیشٍع کشًٍا ٍ ٍضؼیت فؼلی خَدداسی ًواییذ. 

 یک جرعه کتاب
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  ًَؿتِ چیح ٍ دى ّی  هی تاؿذ کِ دس هَسد تغییش دس صًذگی فشدی ٍ هذیشیت تغییش دس جاهؼِ” کلیذ سا تضى“کتاب 

 کٌذ. كحثت هی

کتاب کلیذ سا تضى تِ ایي ًکتِ تَجِ داسد کِ تشای ّش تلویوی ػالٍُ تش هٌغق، ها تش ااؼاػای ٍ غشیضُ ّن تایذ خیشٍص 

 ؿَین.

 کٌذ. ؿاهل تؼذاد صیادی داػتاى ٍ هثاا تشای ّش قؼوت ّؼت کِ هغالة ایي کتاب سا کاستشدی هی” کلیذ سا تضى“

ّا ٍ تشای دسک تیـتش هغالؼِ خَد کتاب تؼیاس  الثتِ دس خالكِ ایي کتاب تیـتش تش هغالة اكلی تاکییذ ؿذُ تا هثاا

 فلل تـکیل ؿذُ کِ خالكِ ای اص فلل اٍا سا دس اداهِ هیخَاًین: 5ػَدهٌذتش خَاّذ تَد. ایي کتاب اص 

 هٌتـش ؿذ ٍ دس ایشاى ًیض تَػظ ًـش الثشص تا تشجوِ هیتشا هؼتضذ هٌتـش ؿذُ اػت.  91۷1کلیذ سا تضى دس ػاا 

 ًیوِ ااؼاػی هغض ها هثل یک فیل ّؼت ٍ ًیوِ هٌغقی ها هثل فیل ػَاس.

 تشد اها ایي تؼلظ ًاخایذاس اػت فیل ػَاس ساّثش فیل ّؼت ٍ اٍ سا تِ ّش ک ا هی

 ػَاس تش ػش اًتخاب هؼیش تِ تَافق ًشػٌذ ّش ٍقتی کِ فیل ٍ فیل

 ؿَد. ایي فیل ػظین ال ثِ ّؼت کِ خیشٍص هی

 ّای ػشیغ تؼیاس ضؼیف اػت. فیل)ًیوِ ااؼاػی ٍ غشیضی هغض ها( دس تشاتش خاداؽ

 هؼوَال ػلت ؿکؼت دس تالؽ تشای تغییشای فیل ّؼت.

کٌذ ٍ  سیضی هی تشای تغییش تایذ تِ ّش دٍ تخؾ تایذ تَجِ کشد. فیل ػَاس تشًاهِ

 فیل اًشطی سا فشاّن هی کٌذ.

 ًکتِ ساجغ تِ تغییش:۹

 تشای تغییش دادى یک ًفش تایذ هَقؼیت ؿخق سا تغییش داد.

 تٌثلی اغلة ػثة تحلیل سفتي اًشطی هی ؿَد.

 سػذ اغلة فقذاى سٍؿٌی ٍ ؿفافیت اػت. آًچِ هتفاٍی تِ ًظش هی


