
 

 

 1400 پاییزخبرنامه                     

 دانشکده پرستاری پلدختر

 

 ایران برتر صوتی کتاب اپلیکیشن 5معرفی 

 فیدیبو                                                                                                               

 نشر صنعت استانداردهای بر مبتنی که است خاورمیانه در صوتی و الکترونیک کتاب توزیع و تولید  multi-platform سامانه اولین

 را آنها نامثبت بدون توانمی که دارد هم رایگانی صوتی هایکتاب فیدیبو. شده اجرا و طراحی رایت کپی جهانی قانون رعایت با و

 از یکی. است خریده را آن سهام همه و کرده گذاریسرمایه آن روی کاال دیجی که است هاییآپ استارت جمله از فیدیبو. شنید

  .است فیدیبو شانترینموفق احتماال و کاالدیجی برند جانبی هایگذاریسرمایه اولین

                                                                                                                       نوار     

 پتانسیل تمام تخصصی صورت به نوار که تفاوت این با اما است صوتی هایکتاب ارایه و تولید گانه۵ لیست هایفرمپلت دیگر از نوار

 همه کردنجمع نوار هایجاذبه از یکی. است ایران در صوتی هایکتاب مرجعو  است کرده صوتی هایکتاب تولید به معطوف را خود

 فارسی هایپادکست از مفصل آرشیوی به نوار سایت یا اپلیکیشن طریق از شما یعنی این و جاست یک در فارسی هایپادکست

 کرده کار به شروع ۹۲ سال از نوار .کنید گوش را هاآن اپیزودهای راحتی به کتیدمی دریافت نوار از که امکاناتی با و دارید دسترسی

 کتاب استارتاپ ترینموفق توانمی را نوار. کندمی تجربه را خوبی رشد هاسال این و است بوده آواتک دهندهشتاب هایآپاستارت از و

 .دانست ایران صوتی



 

                                                                                                                             آوانامه

 و رسمی صورت به را خود فعالیت «گستر دانش آوانامه» فرهنگی موسسه تاسیس و ثبت با ۱۳۹۳ سال در آوانامه، فرهنگی گروه

 شنیداری فرهنگی آثار سایر و پادکست رادیویی، های نمایشنامه صوتی، مجالت صوتی، های کتاب نشر و تولید ی زمینه در ای حرفه

 تلفن های اپلیکیشن و ای رسانه چند افزاری، نرم های پکیج صوتی، های آلبوم مختلف های قالب در و آنالین غیر و آنالین صورت به

 هایکتاب» ،« ایرانی و خارجی داستان و رمان» همچون متداولی هایبخش از غیر آوانامه صوتی محصوالت لیست در. کرد آغاز همراه

 هایفرمپلت دیگر در و است گذاریبدعت نوعی خود نوبه به که خوردمی چشم به جذاب و خالقانه بندیدسته چند «تاریخی صوتی

 .نداریم آن از سراغی صوتی کتاب

                                                                                                                              هکتابرا

 اقدام کتابراه تجاری نام با که خوردمی چشم به الکترونیک نشر راه توسعه موسسه فارسی، صوتی کتاب هایپلتفرم تایی۵ لیست در

 در که اکترونیک هایکتاب زیاد تعداد از غیر. است کرده …و مجالت ها،کتاب الکترونیکی انتشار جهت مناسب بستری ایجاد به

 و ایرانی رمان و داستان» هایبندیدسته در متنوعی صوتی هایکتاب مجموعه کتابراه سایت در کنید مطالعه توانیدمی کتابراه

 سالمت،» ،«اجتماعی و فلسفی تاریخی،» ۷«مدیریت و اقتصاد» ،«موفقیت و روانشناسی»،«زندگینامه و ادبیات شعر،» ، «خارجی

 موجود نیز «زبان آموزش» و «آموزشی و علمی» ،«عرفان و دین» ،«مقدس دفاع و انقالب» ،«نوجوان و کودک» ،«تغذیه و بهداشت

 زیادی تعداد البته پلتفرم این. کنید دانلود آن سایت از هزینه بدون توانیدمی را کتابراه io اپلیکیشن نسخه اینکه دیگر نکته. است

 .کنید استفاده آنها از توانیدمی که هست هم رایگان صوتی کتاب

                                                                                                                                    طاقچه

 انتشار و تولید کار به فقط گفت شودنمی تخصصی صورت به که است صوتی و الکترونیکی کتاب آنالین فروشگاه یک طاقچه

 هاکتاب که است قرار این از طاقچه کار روال. شودمی منتشر آن در نیز روزنامه و مجله کتاب، بلکه پردازدمی صوتی هایکتاب

 باید اول قدم در .کندمی منتشر سایت و اپلیکیشن روی قانونی صورت به تکثیر، حق رعایت با و ناشران همکاری با را ونشریات

 سه در را هایتانکتاب کاربری، حساب یک کردن درست با توانیدمی شما و است رایگان طاقچه اپلیکیشن نصب و دانلود که بدانید

 عامل سیسم روی هم را آن توانیدمی که است این طاقچه اپلیکیشن درباره مهم نکته .بخوانید و باشید داشته همراه مختلف دستگاه

 به نیز کامپیوتر روی دانلود، و نصب به نیاز بدون وب، تحت نسخه با توانیدمی همچنین. کنید نصب اساوآی هم و اندروید

 .باشید داشته دسترسی هایتانکتاب


