
 
1 
 
 

 

 

 

 

 کتابداران براي انگیز هیجان بسیار اپلیکیشن 45

هایی می باشد که افراد در آن به دنبال اطالعات می  مکان ترین رایج از یکی کتابخانه عمومیبا اینحال  اطالعات می باشیم، عصر در با وجود اینکه
 بخشی عنوان به مهم ابزار سایر اینترنت و کامپیوتر، تکنولوژیک حرکت نموده و هاي پیشرفت پا به پاي مدرن کتابخانه هاي خوشبختانه، .باشند

 را به کتابخانه افراد، از بسیاري واقع، در .اند شده یکپارچه الکترونیک با رسانه هاي کاغذي هاي رسانه آن در می باشد که پویا مرکز این از طبیعی
 و هوشمند هاي گوشی از استفاده نیازمند به با را خود کتاب، حفظ منظور به کتابداران حاضر حال در شهر می دانند و مرکزي اطالعات مرکز عنوان

 انجام دهند. بطور موثرتري و سرعت با را خود می بینند تا وظایف اپلیکیشن ها

اما  نیستند، مفید کتابخانه این ابزارها در همه اگرچه کدام کاربردهاي خود را دارد، هر کتابداران وجود دارد، براي اپلیکیشن هاي مختلفی بازار در
 نماید. متعجب کتاب خوانی بکار می روند، شما را ممکن است دانستن اینکه چه تعداد از آنها براي هدف

 کتابداران: برتر براي برنامه 45 بررسی فهرست

 بهتر: مطالعه براي

 الکترونیکی کتابخوان و کتابخوانی افزار نرم ترین محبوب جهان سطح در بحال تا کیندل -) kindle( 1کیندل .1
با توجه به ارتباط آن با آمازون، در آن کتاب هاي زیادي از مقوله هاي  .است شده ساخته آمازون توسط بازار بوده و در

 مختلف وجود دارد.
 

 و باشد می فروش براي فراوانس جدید هاي نسخه داراي و شده ارائه نوبل و بارنز توسط باشد، می کیندل مشابه افزار نرم این - nook (2(نوك. 2
 .  باشد می رایگان خواندگی مطالب شامل آن از کوچکی بخش همچنین

 کتابخوان دومین کیندل از پس و است مستقر کانادا تورنتوي در که باشد می الکترونیک کتابخوان شرکت یک کوبو -kobo (3( کوبو. 3
 .باشد می بزرگ کتاب مجموعه یک میزبان و گیرد می قرار استفاده مورد کانادا در بیشتر افزار نرم این. باشد می جهان در استفاده مورد الکترونیک

 متن، نمودن رنگ پر اجازه و نماید می ارائه را کالسیک عنوان 23469 شما، انتخاب ازاي در بوکز فري افزار نرم - free-books (4(بوکز فري. 4
 .  باشد ها کتابخانه براي ارزشمندي چیز تا شده موجب امر این و دهد می را کتاب الي عالمتگذاري و لغت فرهنگ از پشتیبانی نویسی، یادداشت

 .باشند می استور آیبوك داراي خواندنی مطالب از اي گسترده طیف به دسترسی براي آیتونز افزار نرم و آیبوك -ibooks (5( آیبوك.  5
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 خواندن الکترونیکی هاي اپلیکیشن سایر از تر علمی ابزاري و دارد نام 4 زرید گود ،زگودرید افزار نرم جدیدترین -goodreader (6ز(رید گود. 6
 دستگاه در بعدي هاي بررسی براي را آنها سپس و دهد می را اسناد سایر و علمی مقاالت به دسترسی اجازه افزار نرم این. باشد می لیست این در

 .نماید می ذخیره تان همراه تلفن

 از نفر 700000 از بیش و است شده طراحی ویندوز بر مبتنی همراه تلفن هاي دستگاه براي خاص طور به افزار نرم این -bookviser (7(بوکوایزر. 7
 .نمایند می استفاده آن از شان عالقه مورد هاي کتاب خواندن و مرور براي هستند ویندوز هاي گوشی داراي که افرادي

 

 بررسی و نشستن براي زمانی داشتن یا کتاب زدن ورق از تواند می افراد همه – audiobooks (8(صوتی هاي کتاب. 8
 می ارائه رایگانی الکترونیکی هاي کتاب شما به صوتی هاي کتاب افزار نرم خوشبختانه، برند؛ می لذت صفحه یک اجمالی

 .  ببرید لذت مطالعه از دستتان شدن درگیر بدون و دهید گوش آن به مختلف وظایف انجام حین توانید می که دهد

 

9  .Readu9 - هاي فایل افزار نرم این EPUB و TXTو کنید دانلود دیگر هاي سایت و ها مکان را ها کتاب تا دهد می اجازه شما به و خواند می را 
 .نمایید ترجمه را متن همچنین

10 .Freda+- Freda+10 متنی هاي فرمت و دهید تغییر را رنگ و فونت تا دهد می اجازه شما به که باشد می تنظیم قابل خواندن افزار نرم 
 .پذیرد می را EPUB، HTML، TXT، FB2مانند

 :کارتان محل سازماندهی و وري بهره افزایش براي

 قابل همراه تلفن هاي دستگاه از بسیاري در و کند می فراهم شما براي را ابر سازي ذخیره به امن دسترسی باکس افزار نرم -box (11(باکس.  11
 .اجراست

12  .Outliner 12 - کتابخانه در ریزي برنامه و ها پروژه براي را مناسبی ساختار و کند می کمک سازمان به افزار نرم این 
 .نماید می برقرار

 

13  .13Pages - و نماید می ایجاد صفحات سایر و جزوات اسناد کتابخانه، خبرنامه نظیر اهدافی براي را اسنادي برنامه این 
 نمود چاپ را سیار پرداز واژه این باید احتماالً

 

 وب صفحه در روز تاریخی واقعیت ارسال براي برنامه این - world-book-this-day-in-history (14(تاریخ از دوره این در: بوك دلور. 14
 .باشد می مناسب فردي هاي کتابخانه بخش در یا کتابخانه
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 ها یادداشت بردارید، یادداشت دهد می اجازه شما به و باشد می iOS هاي دستگاه براي افزاري نرم  -inapkin(15(ناپکین آي.  15
 .باشید داشته دسترسی آنها به و نموده سازماندهی را

16 .CalenGoo16 گوگل هاي برنامه سایر و گوگل تقویم سازي همگام براي آن از توانید می و است شده ساخته آندروید هاي همراه تلفن براي 
 .نمایید استفاده همراهتان گوشی در

 و برداري یادداشت برداري، عکس براي فرصت دادن با را شما هاي ایده رایگان، ساز یادداشت برنامه این -17(evernote)اورنوت.  17
 .نماید می ذخیره و سازماندهی تجاري، هاي کارت اسکن واسطه حتی و صوتی یادآورهاي

18 .18Things 2- تاریخ ذخیره شما، روز ریزي برنامه بواسطه را وظایف و باشد می دسترس در فون آي یا مک اپل، هاي سیستم در افزار نرم این 
 .نماید می مدیریت ایمیل، سازماندهی و کار گردش سازي سفارشی مهم، هاي

19  .LanSchool Teachers Assistant  براي iOS 19- و سازماندهی را رایگان درس کالس یک افزار نرم این 
 بر دیجیتال عاریه محیط یک در و نمایند بالك را خاصی محتواي تا دهد می اجازه کتابداران به و نماید می مدیریت
 .باشتند داشته نظارت کاربران

 

20  .of WorldHistory: Maps  20- رویدادهاي یا سخنرانی طول در که باشد می مناسب هایی کتابخانه براي برنامه این 
 .دارند قرار دسترس در کودکان براي جغرافیا مورد در بحث مورد یادگیري

 

 همراه تلفن تبلت، بین فایل ها را تا دهد می اجازه که به شما می باشد ابري یک اپلیکیشن -dropbox (21(. دراپ باکس21 
 بگذارید. شده به اشتراك در آن نصب برنامه که کجایی هر کامپیوتر و  و

 

22  .22Docs Anywhere - و ورد اسناد تا دهد می اجازه کتابداران اپلیکیشن به این پیداست، آن نام از که همانطور 
 و  PDF اکسل، پاورپوینت، ورد، توسط و شود می انجام USB انتقال طریق از کار این. جایی بردارند هر از را خود تصویر

 کند. می ها کار فایل دیگر انواع

جریان رویدادهاي کاربران، ارائه هاي گروهی  در یا مدیریت به منظور مفید است که کتابدارانی این نرم افزار براي – keynote (23(. کی نوت23
 را عرضه می نماید. دیگر امکانات از بسیاري و نمودارهاي متحرك کی نوت. ارائه می دهند

24 .24eClicker Presenter - را ارائه می نماید، استاندارد ابزار ارائه و راهنماها تنها نه این نرم افزار هاي ارائه می باشد، افزار نرم از دیگر یکی 
 نمایند. ارسال مخاطبان به سواالت خود را کلیک یک بتوانند با کتابداران بلکه موجب می شود تا
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 یک در کتابخانه رخ داده پیرامون منافع و وقایع تمام دادن قرار هم کنار شیوه اي براي -moodboard (25(مودبرد . 25
 سایت وب به را آن یا نمایید کتابخانه ارسال به را آن کنید و مورد نظر خود را چاپ صفحه. می باشد نمایش صفحه

 است، مشاهده نمایند. جالب و بتوانند آنچه را که براي شما جدیددیگر هم  نمایید تا کاربران آپلود کتابخانه

 

26  .26Offline Pages Pro - و خانه مسیر حرکت بین اما در از واي فاي برخوردارند، ها کتابخانه از بسیاري چه اگر 
 و دهد تا اطالعاتمی  شما به را فرصت این Offline Pages Proنرم افزار  .داشت نمی توان به آن دسترسی کار محل

  PDFخود را در حالیکه به اینترنت متصل نیستید، مطالعه نموده یا بر روي آنها کار کنید. این برنامه از فرمت وب صفحات

 می نماید. نیز پشتیبانی

کار در صورتی که از معناي کلماتی که می خوانید آگاه نباشید،  dictionary-com-dictionary (27(خواندن – . دیکشنري 27
 همچنین. می باشد کتابدار یک براي عالی ابزار یک دیکشنري یک داشتن که است دلیل همین به اي نخواهد بود، کننده سرگرم

تقویت  را خود لغت فرهنگ کلمه اي ارائه می نماید تا هفته روز هر ه اطالعات تلقی می شود و نگنجی یک عنوان به برنامه این
 جالب یاد بگیرید.  چیزهاي نمایید و

 صحیحی در اختیار شما قرار دهد،  اطالعات ٪100 بطور همیشه نمی تواند ویکیپدیا -Wikipanion(28( ویکی پانیون.  28
 این برنامه. سوال کاربر بگردند به دنبال پاسخ کتابدارانی می باشد که در منگنه گیر افتاده اند و باید براي عالی منبع یک اما

 Wikipanionاز این رو ذره اي از همه چیز است و  می باشد، جهان سراسر در آنالین اطالعاتی منابع بزرگترین از یکی

 است. شده طراحی ویکیپدیا در موجود اطالعات به راحت دسترسیبراي 

29  .29Osfoora 2-   لذا  می باشد، جهان سطح در افراد از بسیاري براي ارتباطاتی خیلی بزرگ روش یک توییتر
 Osfooraدر ارتباط بودن با آنها می باشد.  توییت کردن از حساب کاربري توییتر کتابخانه به کاربران، بهترین راه براي

 استفاده کنید. حساب کاربري یک از کاري از بیش توییت ارسال زمان براي یک را می دهد تا در این امکان شما به 2

که نیاز به  کتابدارانی می گنجاند تا همراه تلفن را با هم در اپلیکیشن پوینت پاور اکسل، افزار ورد، این نرم -quickoffice (30(. کوئیک آفیس30
 زمان هر باید که اداري تشریفات سایر و ها گزارش ارائه ها، این نرم افزار براي. دارند، از آن استفاده نمایند اسناد ارسال و ویرایش کردن، باز کردن
 است. العاده شوند، فوق پردازش

 به سواالت آموزشی ابزار انواع طریق از تواند می منظوره چند افزار نرم این - wolframalpha (31(آلفا . ولفرام 31
مختلفی در ارتباط  موضوعات این است که با برنامه این مختلف هاي ویژگی جغرافیا و غیره پاسخ دهد. تاریخ، ریاضی،

 کند. کمک کتابخانه در مختلف هاي موضوع بهتر درك به تواند می که است

 

32  .ReferenceUSA 32 - کتابدارانی  براي العاده فوق اپلیکیشنی اما قرار دارد، آیپد در براي تنها حاضر حال در افزار نرم این
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اپلیکیشن باید  این از استفاده براي باید شما. داشته باشند واقعی زمان دسترسی امریکا شمال سراسر در پژوهشی هاي داده پایگاه به باید که می باشد
 مناسب می باشد. کار می کنید، براي شما بسیار کتابخانه در اگر داشته باشید که عضویت در کتابخانه کارت یک

33  .33ArticleSearch- مانند که می باشد رایگان برنامه یکReferenceUSA ، نامحدود انتخاب به اجازه دسترسی 
 دانشگاهی هاي پروژه به مربوط تحقیقات براي امر این .را به شما می دهد نشریات سایر علمی و مجالت علمی، مقاالت

قصد دارند تا در  که مددجویان کتابخانه براي آن دسته از همچنین و بسیار عالی می باشد کتابخانه درون صورت گرفته در
 خواهد بود. مفید کتابخانه مدرسه کارکنند،

34  .- 34Farlex سایر کاربرانی که قصد جستجوي لغات و یافتن معنی و  و کتابداران در اختیار اي حرفه و رایگان سطح دیکشنري هایی در
 سرو کار دارد بزرگساالنی و کودك خوانندگان با همیشه کتابدار از آنجا که یک .همچنین گوش دادن به تلفظ صحیح آن را دارند، ارائه می نماید

  سوال می پرسند، این اپلیکیشن می تواند براي وي واقعا کمکی باشد. دشوار کلمات سایر و کتاب عنوان مورد در حین مطالعه در که

35  .35Mango Mobile - اي  کتابخانه نسخهMango Mobile  کند می کمک زبان یادگیري به 
 اپلیکیشن این با توانید می شما قرار می یگرد. کاربران آندروید بطور رایگان در اختیار و فون آي در و

کتابدارانی که از  براي روش این .بومی گوش دهید زبان با کلمات تلفظ بگیرید و به فرهنگی هاي درس
 برنامه هایی را که در کتابخانه نگهداري می شود را در کتاب به همچنین و است العاده می برند، فوق بردن لذت دیگر هاي زبان به کتاب خواندن

 می گذارد. به اشتراك کودکان سایر رویدادها با و خواندن هاي

36  .36TurboScan  - می  کتابداران براي مفید تلفن هاي دستگاه از استفاده با با اجازه پویش اسناد متعدد افزار نرم این
ذخیره آنها دارید، خواندنی که تمایل به  منابع سایر براي همچنین و تجاري هاي کارت ها و رسید نرم افزار براي این. باشد

   مناسب می باشد.

37 .CamDictionary 37 –  آن را به شما  صحیح تلفظ همچنین و دهد را می مختلف هاي زبان به ترجمه متن اجازه شمابه
 کلیک و اشاره نموده سادگی به بلکه متن ندارید، و کلمه نیازي به تایپ بسیار موثر است، زیرا اپلیکیشن این. ارائه می دهد

 شد. خواهد از عکس استفاده دیگر هاي زبان در معنا مشخص نمودن در آن براي می کنید و

38 .38Google Goggles - آیتم یا مکان ، فرد یک قصد جستجوي که کتابدارانی براي تواند می که می باشد آندرویدي افزار یک نرم این 
 Googleسپس می گیرید و عکس خود همراه تلفن دستگاه از استفاده با سادگی به شما. به اسامی بپردازد تواند نمی اما خاص را دارند، عالی باشد،

Goggles  را در اختیار شما قرار می دهد. آن به مربوط اگر آن را بیابد، اطالعات و آن را جستجو می نماید خود داده پایگاه در 

 هیچ بدون خوان،pdf به دلیل دارا بودن برخی از برنامه هاي می کند وکار  همراه تلفن هاي دستگاه اکثر در این اپلیکیشن -39. ادوب ریدر39
 قرار دارد. دسترس در تبلت ها و دستی هاي در مجموعه منتخبی از تلفن برنامه این .کند می کمک pdf هاي با فرمت فایل به خواندن مشکلی

40  .40iAnnotate PDF - برنامه یکی دیگر از نرم افزارهاي اینpdf  اختیار  این مزیت را در که خوان می باشد
 نمایند. ویرایش شان همراه تلفن هاي دستگاه توسط را خود pdf هاي فایل قرار می دهد که

41 .Offline Pages 41– ذخیر  می کنند، شبکه کار به دسترسی بدون کتابدارانی که را براي وب صفحات این برنامه کل
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 حتی گذرا می باشد یا اطالعات ذخیره براي عالی راه یک این .صورت عدم دسترسی به واي فاي نیز آنها را بررسی نمایند در تا بتوانید می نماید
 آنالین بارگذاري شود نیز کاربرد دارد. بصورت صفحه کنید تا کل صبر خواهید نمی اما چیزي بیندازید، به سریع نگاه دارید یک نیاز زمانی که

 ر روز مطلع باشید: اینکه از اخبا براي

42 .42The Guardian Eyewitness –  اتصال براي آن را گاردین شده می باشد که شناخته بسیار اروپایی خبري منبع این اپلیکیشن یک 
زیبایی  بسیار تا تصاویر شده طراحی جهان، خبري هاي برنامه سایر خالف بر افزار نرم این .است داده جدید توسعه کامال سطح یک به جهان کاربران

 همچنین و روز تصویر در آن یک .هستند کنونی وقایع منعکس کننده بصري لحاظ از که این تصاویر جهان براي شما نمایش دهد سراسر از را
 آنها را ذخیره نمود. توان می که با مضمون وجود دارد از تصاویر تصاویر بایگانی شده

می تواند  کتابدار یک .گزارش می دهد جهان سراسر از وآخرین لحظه راسرفصل هاي مهم  –CNN( 43(ان ان . سی 43
 دانش و بعدي هاي پروژه مورد نیاز براي واقعی و اطالعات جهانی مختلف موضوعات حلقه به واسطه این نرم افزار، در

 اش قرار گیرد. شخصی

 

44 .NewsRack44 -  این نرم افزار یکRSS  داستان  دربردارنده که باشدمی  جهانی خوان براي اخبار
استفاده نمایند تا از موضوعات مختلف  توانند از آن می کتابداران و کشورهاي مختلف می باشد هاي برتر

آن است که قبل از هر کار از اخبار آگاه شویم یا به منظور اهداف پژوهشی به بررسی داستان هاي برتر  براي عالی راه برنامه یک اطالع یابند. این
 بپردازیم. 

45  .45SA Today U– متحده می باشد و تقریباً در ایاالت بر تاثیرگذار این برنامه در مورد اخبار 
را دنبال می  جهان اخبار خبري، برنامه همچنین این. موجود است همراهی تلفن یا دستی تلفن هر

 هوا می باشد. و آب آوري و فن زندگی، سفر، ورزش، پول، مانند موضوعاتی شامل نماید و
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 و البته براي مطالعه آنها داراي ارائه در محل کار یا سازماندهی امور و به روز بودن کتابداران در منزل براي کاربردي هاي برنامه این از یک هر
مزیت  با فرد به منحصر ابزاري از آنها یک ها داراي ویژگی هاي مشابهی هستند، اما هر این برنامه از برخی چه اگر. می باشند خوبی بسیار کیفیت

 می باشند. خاص هاي
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