
 

 

 

1400خبرنامه زمستان  

 دانشکده پرستاری پلدختر

 سنتی های کتابخانه با مجازی های کتابخانه تفاوت

 دسترسی یا و آوری جمع منابع، نمایش پیش دیدن به قادر درنتیجه بینند نمی را کتابخانه کاربران مجازی های کتابخانه در

 سواد آموزش نتیجه در. است تلفن و فکس ایمیل، نیز کتابخانه با ارتباطی های راه تنها. بود نخواهند داده پایگاه به

 طریق از ای شبکه های پایگاه جستجوی همچنین و کتابخانه الکترونیکی منابع از آسان استفاده برای کاربران به اطالعاتی

 .شود می ارائه تلفنی ارتباط وسیله به دور راه از ها آموزش این تمامی و است الزامی ایترنت و اینترانت

 

 

 

 معرفی بهترین کتابخانه های اینترنتی

 همگان دسترس در رایگان دانش: عالءالدین اینترنتی کتابخانه

کتابخانه عالءالدین نخستین کتابخانه چندزبانی اینترتنی در جهان است که کتابهای خود را که برای نخستین بار بطور مجاز 

ترجمه می شوند، به رایگان به مشترکان محترم عرضه می کند. شما می توانید به زبانهای مختلف از جمله فارسی و عربی 

با یک ثبت نام ساده به کتابهای کتابخانه دسترسی پیدا کنید و بدون هیچ هزینه ای تمامی کتاب را دانلود و یا به صورت 

 .وب را در هر کتابی جستجو کنندآنالین مطالعه نمایید. مشترکان کتابخانه همچنین می توانند واژه ها یا عبارات مطل

این کتابخانه اینترنتی بخشی از پروژه فرهنگی عالءالدین می باشد که در مشارکت با ارگان فرهنگی و آموزشی ملل متحد، 

تن از روشنفکران، دانشگاهیان، تاریخ شناسان و شخصیتهای سیاسی و  200یونسکو، شروع به کار کرده است و بیش از 



مسلمان، یهودی، مسیحی و سایر ادیان و اعتقادات و فرهنگ ها را از کشورهای مختلف گرد هم آورده  اجتماعی اعم از

است تا از طریق گفتگویی آزاد و برابر، فضای تسامح و بردباری و دوستی و همکاری میان فرهنگ ها و تمدنها را ترویج 

یز تخطئه و انکار وقایع تاریخی از جمله هولوکاست را کنند و در این راستا جدال بر سر ارزشها و میراثهای فرهنگی و ن

 .مردود شمارند

 .کنند دریافت پست طریق از و دهند سفارش را آن کتاب، کاغذی های نسخه خرید به تمایل صورت در توانند می خوانندگان

 رالی ایبوک آنالین کتابخانه

 الکترونیکی کتاب میلیون ۵ از بیش توان می که است جهان در کتاب خرید سایت ترین محبوب و بزرگترین رالی ایبوک

 شناخته الکترونیک کتاب دانلود مرجع کاملترین و بزرگترین عنوان به و یافت آن در را جهان معتبر های ناشر به متعلق

 درباره باید که مهم بسیار نکته. دارد وجود آن در …و علمی کتاب دانشگاهی، کتاب رمان، دانلود امکان که است شده

 جالب. است تر کم بسیار آمازون، مانند هایی سایت به نسبت شده عرضه هزینه و قیمت که است این بدانید رالی ایبوک

 امکان سایت این. کنید کتاب خرید به اقدام لایر با همچنین و کوین بیت با توانید می حتی رالی ایبوک در بدانید است

 ایبوک آنالین کتابخانه در شما درخواستی کتاب نبود صورت در و است آورده فراهم کاربران برای نیز را کتاب سفارش

 حین در که است این کتابخانه این دیگر قابلیت از. دهید سفارش را نظر مورد کتاب افالین صورت به توانید می شما رالی،

 کتاب کتاب، عنوان از کمی تایپ با توانید می تنها بدانید، را کتاب کامل نام یا و ناشر نام نیست نیازی کتاب جستجوی

 است گزینه بهترین هستند بروز منابع و مطالب دنبال که کسانی برای کتابخانه این است ذکر به الزم. بیابید را نظر مورد

 .شود می رسانی بروز ماهانه صورت به کتابخانه این در موجود های کتاب و منابع که چرا
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