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blind.ut.acیکی از کتابخانه های بزرگ دانشگاهی افراد نابینا و کم بینای کشورکتابخانه دانشگاه تهران .ir
 021-61112920

یکی از کتابخانه های فعال افراد نابینا و کم بینای تمام کشورکتابخانه حسینیه ارشاد
:کانال تلگرامی

https ://t.me/blindhepl 021-22894004-5

سایت بخش نابینایان

 نهاد کتابخانه های عمومی کشور

محلی برای پیگیری اخبار و خدمات نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

برای افراد نابینا و کم بینا
sepid.samanpl.ir/

سایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
سایت خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای پیگیری 

kanoonnewsاخبار مربوط به مراکز فراگیر .ir/

ibngo.ir/category/saudiobookمحل پیگیری اخبار کتابخانه های گویا و دیجیتال سامسونگسایت رسمی انجمن نابینایان ایران

www.navaar.irمرجع خرید و دانلود کتاب صوتی فارسیسایت نوار

www.vavbook.comبستر مشارکتی تولید کتاب گویاسایت واوبوک

novinketab.comمرجع خرید و دانلود انواع کتاب  صوتیسایت نوین  کتاب

avanameh.comناشر کتاب های صوتیسایت آوانامه

maahavaناشر تولید کتاب و نمایش صوتیسایت ماه آوا .com

app.radiogousheh.comناشر کتاب های صوتی نشر چشمهسایت رادیو گوشه

فروشگاه آنالین 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
shop.kpf.ir021-84014محلی برای خرید محصوالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

enmabazar.ir021-88800324محلی برای خرید محصوالت انتشارات مدرسهفروشگاه آنالین انتشارات مدرسه

www.kanoon.ir021-6463سایت رسمی کانون فرهنگی آموزش قلم چیسایت کانون فرهنگی آموزش قلم چی

www.ighe3.comلینک دانلود اپلیکیشن قصه گویی و نمایش برای کودکاناپلیکیشن آی قصه 

گروه قصه گویی و کتابخوانی

 برای کودک بیمار شورای کتاب کودک
محل قصه گویی و نمایش برای کودکان

:کانال تلگرام

https ://t.me/S hora_ ketab

محل کتاب خوانی و قصه گویی و نمایش برای کودکانگروه بامداد شورای کتاب کودک

:کانال تلگرام

https ://t.me/bamdadlib

:اینستاگرام

www.instagram.com/bamdadketabkhanehha

جدول پیوست آموزش رفع نیاز مطالعاتی افراد با آسیب بینایی
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جدول پیوست آموزش رفع نیاز مطالعاتی افراد با آسیب بینایی

صفحه معرفی اف تی پی از ویکی پدیاآشنایی با پروتکل انتقال فایل یا اف تی پی 

https ://fa .wikipedia .org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D

9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_ %D8%A7%D9%86%D8%AA%D

9%82%D8%A7%D9%84_ %D9%81%D8%A7%DB%8C %D9%84

صفحه آموزش استفاده از کتابخانه بلین از سایت گوش کنآموزش استفاده از کتابخانه بلین

gooshkon.ir/1396/05/%D8%AF%D9%88-

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C %D8%AF-

%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-

%D8%AF%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2

gooshkon.irمرجع اینترنتی برای مطالب و کتاب های افراد نابینا و کم بینامحله نابینایان- سایت گوش کن 

سینمای نابینایان- سایت سوینا 
سینمای - سایت رسمی ارائه محصوالت و برنامه های گروه سوینا 

نابینایان
sevinagroup.com

gooyaketab.irپایگاه اینترنتی کتاب های صوتی برای نابینایانسایت گویا کتاب

صفحه معرفی صفحه خوان های افراد نابینا از ویکی پدیامعرفی نرم افزار های صفحه خوان 
https ://fa .wikipedia .org/wiki/%D8%B5%D9%81%D

8%AD%D9%87%E2%80%8C %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

httpsمرجع دانلود و خرید کتاب الکترونیکی و کتاب صوتیسایت فیدیبو ://fidibo.com

httpsمرجع دانلود و خرید کتاب الکترونیکی و کتاب صوتیسایت طاقچه ://taaghche .com

httpsمرجع دانلود و خرید کتاب الکترونیکی و کتاب صوتیسایت کتابراه ://www.ketabrah.ir

از ویکی پدیا (OCR)توضیحات نویسه خوان نوری (OCR)معرفی نویسه خوان نوری 

https ://fa .wikipedia .org/wiki/%D9%86%D9%88%D

B%8C %D8%B3%D9%87%E2%80%8C %D8%AE%D9%88%D8%A7

%D9%86_ %D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C

نرم افزار

 Google  OCR  For Persian Blinds

معرفی و لینک دانلود نرم افزار

 Google OCR For Persian Blindsبرای ویندوز 
ocr.ltffb.ir
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جدول پیوست آموزش رفع نیاز مطالعاتی افراد با آسیب بینایی

 اندرویدOCR، نرم افزار +Sullivanمعرفی و لینک دانلود +OCR Sullivanنرم افزار 
https ://play.google .com/store/apps/details?

id=tuat.kr.sullivan&hl=fa&gl=US

noormagsسایت جستجوی مقاالت علمی دسترس پذیر برای افراد نابیناسایت نورمگز .ir

www.sid.irسایت جستجوی مقاالت علمی دسترس پذیر برای افراد نابیناسایت مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

www.magiran.comسایت جستجوی مقاالت علمی دسترس پذیر برای افراد نابیناسایت بانک اطالعات نشریات کشور

بزرگ ترین و قدیمی ترین کتابخانه افراد نابینا و کم بینای تمام کشورکتابخانه رودکی
021-33112152

روزنامه بریل ایران سپید
محل دسترسی نابینایان به بخشی از مطالب روزنامه ایران و بیان نیازها، 

تواناییها و دغدغه ها و مشکالت افراد نابینا و کم بینا

آدرس سایت

www.iransepid.ir

:کانال تلگرامی

https ://t.me/iransepid 021-84711371

ماه نامه الکترونیکی مانا
نشریه تخصصی ای زیر نظر انجمن نابینایان ایران برای افراد با آسیب 

ibngo.ir/category/manaبینایی

ماهنامه بریل و درشت خط بشری
ماهنامه ای به خط بریل برای نابینایان و با فونت درشت برای کم 

بینایان ایران در دو سطح دانش آموزان ابتدایی و بزرگ ساالن
www.kamna .ir

021-33103468

021-33511882

نشریه ای با موضوعات قرآنی و مذهبی برای تمامی افراد نابینای کشورماه نامه بریل سپید آفرین 
 025-37742010

ماه نامه بریل رشد روشن 
زیر مجموعه ای از مجالت  رشد برای دانش آموزان نابینای دوره ابتدایی 

تا دوره آموزش متوسطه دوم
www.roshdmag .ir

 021-88849097

021-88849098

021-88840105

نشریه الکترونیکی جهان آزاد
نشریه ای برای به اشتراک گذاشتن تجارب و مسائل افراد با آسیب 

بینایی
http://gooshkon.ir/category/%d9%86%d8%b4%d8%

b1%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-

%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/

نشریه الکترونیکی نگاه
نشریه ای برای نگاه کردن به دنیای گشت، کشف و تجربه ی کودکان 

و نوجوانان نابینا
http://gooshkon.ir/category/%d9%86%d8%b4%d8%

b1%db%8c%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
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