
 :کتاب و مقاله��

 

 ژورنال معتبر علمی در ۱۵۰کتاب الکترونیکی ارزشمند و مجموعه مقاالت بیش از  ۶۰۰۰ ��

JSTOR: 

E6https://t.co/qEbqqRjN 

 

)با « اینترنتآرشیو »که توسط نهاد « کتابخانه اضطرار ملی»میلیون کتاب دانشگاهی  ۱.۴ ��

 :ها دانشگاه و نهاد در امریکا( در اختیار همه قرار گرفته استپشتیبانی ده

http://archive.org/nel 

 

 :ایران ملیکتاب گویای کتابخانه کودکان و نوجوانانِ کتابخانه  ۵۷هزار کتاب مکتوب و  ۲۳ ��

www.icnl.nlai.ir 

 

هزار نسخه خطی،  ۳۷  تاریخی، عکس هزار ۱۳ با) ایران ملی کتابخانه دیجیتالِ ملیکتابخانه  ��

نامه( هزار پایان ۲۰۰هزار پرونده و  ۱۰۰هزار کتاب چاپ سنگی،  ۴هزار کتاب چاپی نفیس،  ۱۵

 :ملیبرای همه اعضای کتابخانه 

http://dl.nlai.ir 

شماره عضویت به عنوان شماره کاربری و کدملی به عنوان پسورد. امکان عضویت دیجیتال 

 کتابخانه ملی هم بدون محدودیت سنی و تحصیلی فراهم شده است

 

 :تهران دانشگاه الکترونیکی هایکتابهمه ��

14https://press.ut.ac.ir/help?menu= 

توانید از اپلیکیشن فیدیبو یا کتابخوان الکترونیکی مؤسسه انتشارات ها میبرای دریافت کتاب

 دانشگاه تهران استفاده کنید

 

به صورت آنالین  HTML ا فرمتعنوان کتاب انتشارات معتبر دانشگاه کمبریج که ب ۷۰۰ ��

 :در دسترس است ۲۰۲۰و تا آخر ماه می  منتشر شده

https://urlzs.com/LBwCL 
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 :مشهورترین مجموعه کتاب صوتی در جهانAudible صدها کتاب صوتی برگزیده در ��

https://urlzs.com/FDbwY 

 

های اقتصاد و کارآفرینی که توسط اتاق تهران در جلد کتاب خواندنی در حوزه ۲۵اف دیپی ��

 :اختیار عموم قرار گرفته است

s2https://urlzs.com/eaE 

 

 :هایی مختلف علوم انسانیدر زمینهگیل کتاب دانشگاه مک ۱۰۰اف دیپی ��

4ddH6https://urlzs.com/ 

 

نگ و در فیدیبو، طاقچه، نوار، پژوهان، کتابراه، کتابیکا و فراکتاب هم با همکاری وزارت فره ��

درصد تخفیف عرضه  ۸۰و  ۷۰های الکترونیکی و صوتی با کتاب ۹۹فروردین  ۲۰ارشاد تا 

  .شودمی

 

 

 

 :کالس ��

 

 :های هاروارد، پرینستون، ییل و کلمبیاهای خارجیِ دانشگاهواحد آموزش آنالین زبان ۲۵۰ ��

jwuLI6Wfuhttps://t.co/d 

 

ترین مجموعه آموزشی غنی SCHOLASTIC ساعت کالس در هر روز برای هر کاربر درسه ��

های ها، از هنرها تا علوم اجتماعی و مهارتآموزان در همه رشتهآنالین برای تحصیل خانگی دانش

 :زندگی

2https://urlzs.com/hFbd 

 

 :های برتر جهانکالسِ دانشگاه ۴۰۰ ��

bxJa4https://urlzs.com/ 

 

 :Linkedin کورسِ آموزشی ۱۶ ��

https://urlzs.com/FDbwY
https://urlzs.com/eaE2s
https://urlzs.com/6ddH4
https://t.co/dWfu6jwuLI
https://urlzs.com/hFbd2
https://urlzs.com/4bxJa


https://urlzs.com/nmyqS 

 

 :آموزش فرادرسساعت  ۵۰۰ ��

98fdrs.ir/freedu 

 

 

 :آموزش باکیفیت یوگا ��

d8https://urlzs.com/RAF 

  و

/https://www.downdogapp.com 

 

های تناسب اندام در خانه در ها و ورزشساعت آموزش ویدیویی و صوتی تمرین ۶۰۰��

 :تا آخر ماه می Goldsamp اپلیکیشنِ

UCx5https://urlzs.com/X 

 

 

 

https://urlzs.com/nmyqS
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