
 

 
 

 اندیشمندان و کتابخوان

 :امام صادق )ع(فرمود

هایی که خداوند  ای مفضل در نعمت

به انساا  اراانای داهاااه ا ات 

هاا  بیندیش... اا جمله این ناعامات

نویسندگی ا ت که اخبار گذهاگا  

را به باا ماندگا  و اا بااماندگا  باه 

آیندگا  می ر اند. به  اباآ آ  

هاا  ها و آداب و جزآ  ا ت که دانش

 .ها جاویدا  می ماند در کااب

یک  اعت عمر گذهاه را به هیچ   

قیمای نمی توا  باا گرداند اماا باا 

داد  مقدار ناچیز پاو  مای تاوا  

تجارب تمام عمر بزرگارین عقا  و 

خردمندا  عالم را تصرف کرد. کااب 

  )مناسکیو (  عمر دوباره ا ت .
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 معرفی کیندل

الاکااارونایاکای ا ات کاه  افازار  اتات یاک Amazon Kindle انگلیسای به آمااو  کیند 

های دیجیااا   و دیگر ر انه کااب الکارونیکی  اخاه و مناشر هده و برای خواند  آمااو .کام تو ط

، کیند  دی ایکس، کیند  کیبورد، کیناد  ۲های کیند ، کیند   رود. این و یله در نسته به کار می

     .مناشر هد ۲۰۰۲نوامبر  ۹۱ی آ  در  هود و اولین نسته تولید می …و کیند  فایر تاچ،

و قصد اناتاب کنندگا  این نام، ارتباا  نسابای “ روهن کرد  آتشی کوچک ا ت”کیند  به معنای 

این مفهوم با مطالعه و روهنفکری حاصل اا اهاعه و نشر محاوا ت که مانناد روهان کارد  آتاش 

انجامد و متاطبا  را به دنیایی جدید اا محاوا و تفاکار مااافااو   کوچک، به روهن هد  محیط می

  ااد. رهنمو  می

را نیز معرفی کرد که اا طاریا  “  اناشار مساقیم در کیند ” آمااو ، همزما  با ارائه کاابتوا  کیند ، 

ها و محاوای تولیدی خود را، مساقیم و بدو  وا طه،  توانند کااب آ  ناهرا  و نویسندگا  مساقل می

 افزارهای کاربردی کیند  در  را ر دنیا مناشر نمایند. های کاابتوا  کیند  و نیز نرم بر روی د اگاه

را ماطار  “  مطالعه در همه جاا” آنا  در تبلیغا  و معرفی د اگاه کاابتوا  الکارونیک کیند  هعار 

های متالف در حا  مطالعة کااب الکارونیک باا  هایی اا متاطبانی که در مکا  اند و با ارائه عکس کرده

کیند  خود هساند نشا  داده که با تولید و عرضة د اگاهی نسباا  بک وا  و با قاطاک کاوچاک 

 ها فراهم کنند. میتواهند لذ  مطالعه برای متاطبا  را در همة موقعیت

تصویر درکیند  به دلیل ا افاده اا جوهر الکارونیک ما  بوده و در بلند ماد  چشام را خساااه 

 .باهد کند و در محیطی با نور کم برای مطالعه عالی می نمی

 خببـبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب    نببا مبب  

 و انتقال فایل
 
 ها در کیندل:  پشتیـان

 

 ها در کیند   قالآ اصلی فایلAWZ   های  توا  با آ  به طور مساقیم فایل ا ت . میPDF, TXT,PRC,MBOI,HTML 

هوند. با داهان کیاناد   هم پشایبانی می MP3و صوتی مهم مثل  JPG,BMP,GIFهای مهم تصویری مثل  را باا کرد. فایل

را بافار ااایاد.  DOCهای دیگر مثل  توانید فایل گیرد و با کمک آ  می یک ایمیل اخاصاصی در  ایت آمااو  به هما تعل  می

میاوا  به آ  وصل هد( مجانی به کایاناد   WI-FIفایل را اا طری  اینارنت )که با  AWZها به قالآ  آمااو  پس اا تبدیل آ 

 هما ار ا  کند.

  پذیر ا ت؛ با ا افاده اا پور   اناقا  فایل به کیند  به  ه صور  امکاUSB توا  کیند  را به کامپیوتر ماصل کرد )ماناناد  می

را روی کاماپایاوتار خاود  SEND TO KINDLEافزار  موبایل یا تبلت(، روش دوم با ا افاده اا اینارنت ا ت. روش  وم نرم

افزار فایل را اا طری  ایانااارنات  تا  را به کیند  مناقل کنید، این نرم افزار فایل نصآ کنید و اا طری  این نرم

 کند و نیاای به اتصا  د اگاه به کامپیوتر نیست. ار ا  می

 های  در تمام فایلMBOI,AWZ,PDF   امکا  ا افاده همزما  اا دیکشنری وجود دارد کافیست روی کلمه

های ا کان  ها انگلیسی به انگلیسی این قابلیت در کااب مورد نظر بروید تا معنی ظاهر هود. الباه در دیکشنری

 هده با تایپ کلمه مورد نظر قابل ا افاده ا ت.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86.%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1


 

 های جهان  از عجیب ترین کتابخانه  

دقیقه به دا اا  اندگی او  0۰جای کااب، فردی را امانت بگیرید و به مد   توانید به هایی ایجاد هده که می در دانمارک کاابتانه

 .و غیره“ دو قطبی”، “پناهنده”، “بیکار”هدف این کار مباراه با تعصبا  ا ت. هر هتص یک عنوا  دارد:  .گوش دهید

قضاو  کنید. این پروژه خ قاناه و  »کتاب را از روی جلد آن«با گوش داد  به دا اا  آنها ماوجه می هوید که چقدر نباید 

 .ا ت“ کتابخانه انسانی”کشور جها  فعا  ا ت. نام آ   0۰درخشا  فع  در بیش اا 

ه توانایاد آ  را با ها در کیند  چند راه وجود دارد. اگر فایل هما یک فایل مانی به حروف التین ا ت به دو روش  اده می برای نمایش بهار فایل

ا ات  CALIBREافزار  روش او  ا افاده اا نرم  فرمت کیند  تبدیل کنید و اا همه امکانا  کیند  مثل تغییر اندااه مان و غیره ا افاده کنید.

 دهد. ها را انجام می های ویندوا مک و لینوکس دارد و به  ادگی ع وه بر تبدیل فرمت کااب مدیریت اناقا  فایل افزار رایگا  نسته این نرم

ظر را باه ها به فرمت کیند  ا افاده اا مبد  آن ین آمااو  ا ت. برای ا افاده اا این امکا  کافیست فایل مورد ن یک راه دیگر برای تبدیل این فایل

را تایپ کنید فایل هما پاس  CONVERTآدرس ایمیلی که آمااو  پس اا ثبت د اگاه برای هما  اخاه ایمیل کنید و در موضوع ایمیل کلمه 

 تا  مناقل خواهد هد. اا تبدیل به صور  خودکار به کیند 

هاا  امکا  پتش مو یقی همزما  با خواند  در کیند  وجود دارد و صدا مونو بوده و دارای کیفیت منا بی ا ت. یکی اا مزایای بزرگ کااااباتااناه

ی ها با یک بار هارژ باتری ا ت. مزیت دیگر  بکی آ  ا ت و تعبیه منا آ کلیدها امکا  مطالعه به مد  طاوالنا امکا  ا افاده طوالنی مد  اا آ 

  ااد. تنها با یک د ت را فراهم می

 زبان فارسی: 

هاوناد  های فار ی کام  مرتآ نمایاش داده مای های ا کن هده و هم بر مبنای فونت( مان کند )فایل فار ی را پشایبانی می PDFکیند  تمام 

وجاود  AWZیا  MOBI) را ت به چپ بود ، اندااه فونت، بود  کلما  فار ی و انگلیسی در یک خط و غیره( اما امکا  تبدیل مان فار ی به 

 ندارد.

 های دیگر کیندل:  نسخه

بااهاد. بارای  پد قابل مطالعاه مای های اندروید، مکینااش و آی تاپ، د اگاه و لپ PCها اا قبیل کامپیوتر  های کیند  بر روی  ایر د اگاه نسته

افازار  های  یساام عاامال انادرویاد نارم را دانلود نمایید. برای ا افاده در د اگاه KINDLE FOR PCافزار   نرم PCا افاده اا کیند  در 

KINDLE FOR ANDROID افزار  های مک نرم و در  یسام عاملKINDLE FOR MAC  را دانلود نمایید. پس اا دانلود فایال اصالای

دگای و باا افزار هوید. )در صورتی که نام کاربری آمااو  ندارید به  اا افزار را نصآ نموده و  پس به و یله نام کاربری و پسورد آمااو  وارد نرم نرم

 توانید برای خود یک اکانت آمااو  ایجاد نمایید.( ورود به  ایت آمااو  می

اااب اید معموال  ه ک دهد. اگر هما کااب خریداری ننموده های کیند  خریداری هده هما را نشا  می افزار و در قسمت کاابتانه تمامی کااب در نرم

باا ناام توانید با کلیک بر روی هر کدام، کااب مورد نظر را دانلود نمایید. پس اا آ  هر باار  هود، هما می به صور  رایگا  برای هما نشا  داده می

قاابال توانید بدو  نیاا به دانلود مجدد، کااب را مطالعه نمایید. پس اا اتمام دانلود کاااب هاماا  کاربری خود بر روی آ  کامپیوتر الگین کنید می

 باهد. مطالعه و تورق می

باهد. در این فناوری با حفظ حجم کوچک فایل قابلیت تغیایارا  ماااعاددی  می EPUBهای کیند   توجه نمایید فناوری مورد ا افاده در نسته

باهد که بدو  د اار ای  می DRMافزاری  بر روی قفل نرم EPUBهای  باهد. تفاو  نسته کیند  با  ایر فایل نظیر  ایز، فونت و غیره میسر می

. توانید به یک اکانت آمااو  ماصل هوید محدودیااای وجاود نادارد هایی که می باهد. اا لحاظ تعداد د اگاه به اکانت آمااو  مطالعه آ  میسر نمی

ااقاا  های کیند  قابل کپی کرد  و یا انا باهد. توجه نمایید نسته همچنین پس اا دانلود کرد  کااب دیگر نیاای به برقراری ارتبا  با اینارنت نمی

 ا دارند.افزارهای دیگر ر باهد و فقط با نام کاربری قابل د ار ی هساند اما ماو  درو  کااب قابلیت کپی کرد  و اناقا  به نرم به د اگاه دیگر نمی

 های آمااو  لزوما نسته کیند  ندارد و حاما در صفحه او  کااب باید به این موضوع اهاره هده باهد.      توجه نمایید که تمامی کااب

ین اخبار کتابخانه در تابستان    1041مهمتر

 جذب نیروی طرحی جهت کتابخانه 

  بازدید مدیر اطالع رسانی پزشكی و مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه از کتابخخخانخه

 دانشكده پرستاری

    دسترسی گسترده به منابع الكترونیك معتبر بین المللی )شامل: مقاله، کتاب، پایان

نامه، استاندارد و ...( برای کاربران دانشگاه از طریق مجموعه دانش لینك فراهم شده 

 .است

http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=90436&ctp_id=11&id=23972&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=90907&ctp_id=11&id=24207&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=90907&ctp_id=11&id=24207&sisOp=view

