
 

 اندیشمندان و کتابخوانی

    ویکتور هوگو:

خوشبخت، کسی است که 

به یکی از این دو چیز 

دست رسی دارد، یا کتاب 

های خوب یا دوستانی که 

 اهل کتاب باشند. 

8931سال دوم، شماره سوم؛ شهریور ماه   

 در این شماره:

  معرفی نرم افزارPREZI 

اندیشمندان و کتابخوانی 

 مدرنرتین کتابخانه های دنبا 

  مهمرتین اخبار تابستان کتابخانه 

 ، هلندDelftهای جهان              کتابخانه دانشگاه فناوری  ترین کتابخانه از زیباترین و مدرن  
      

 PREZIمعرفی نرم افزار 

گیررد   سال از عمر آن میی 01یک نرم افزار مدرن است که کمرت از  (prezi)پرزی 

این نرم افزار که رقیب رسسخت و جدی نرم افزارهای سنتی اسالید محور همچیون 

پاورپوینت است این روزها به شدت مورد استقبال افرادی قرار گرفیتیه اسیت کیه 

 قصد دارند ارائه ای مدرن، حرفه ای و متفاوت داشته باشند 

در پرزی قرار نیست که اسالید های متعدد داشته باشید  بلکه پرزی شیامیی ییک 

صفحه سفید نامحدود است  شام قادر هستید اطالعات را در هر کجای صفحه کیه 

متایی دارید قرار دهید  تنها کافیست برای هرکدام از اطالعات ارائه خود به ترتییب 

منایش، مسیرحرکت و جابه جایی تعریف کنید  در واقع نرم افزار پرزی هامنند نیرم 

به قصد کمک رسانی در ارائه ها و سخرنانی های ما بیه میییدان   افزار پاورپوینت

آمده است و هامنطور که از نام آن پیداست هدفی جز ارائه نیدارد  امیا ویی گیی 

های مثبتی در این نرم افزار وجود دارد که حساب آن را از پاورپوینت کامیال جیدا 

 کند  می

بعدی است، به این معنا که عالوه بر جابجایی عمودی و افقی،  5/2پرزی اصطالحاً 

بعیدی ایین  3حرکت در عمق را نیز فراهم می مناید و تفاوت آن با نرم افزار های 

 است که منای پرسپکتیو را را به منایش منیگرارد  

اطالعات بیشرت راجع به این نرم افزار را می تولنید در سایت  زیر مشاهده فرمایید  
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 79مهمترین اخبار کتابخانه در زمستان 

  برگزاري كارگاه آشنايي با مراقبت مبتنی بر شواهد و  بانكهاي اطالعايت 

 بروز رساين و تغيري شكی ظاهري وبسايت كتابخانه 

   بروز کردن بروشورهای آموزشی 
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