
 

 

 "كنيم پر خوب كتاب با را خالي جاي " شعار با كتاب هفته دوره نهمين و بيست

 وزارت فرهنگي امور معاونت احمدوند. ميگردد برگزار آذر اول تا آبان 42 از

 انعطاف قابليت شعار اين: گفت امسال شعار درباره اسالمي ارشاد و فرهنگ

 ميتوانيم ما زيرا است، شده انتخاب جامعه امسال شرايط براساس و دارد بااليي

 را مهماني و دانشگاه مدرسه، سفر، گردش، خالي جاي خوب، كتاب كمك با

 .پركنيم

 

 

  داکس گوگل

 وسيله به كه است گوگل شركت افزارهاي نرم از يکي  Google Doc برنامه

 نرم اين از استفاده با. كنيد ايجاد ورد هاي پوشه همانند هايي فايل توانيد مي آن

 آن از و كنيد ايجاد( ورد) نوشتاري هاي فايل خود گوشي در توانيد مي افزار

 مي ميشود، سازي همگام شما گوگل كاربري حساب با افزار نرم اين كه جايي

 آن به كامپيوتر طريق از و كنيد ذخيره خود گوگل اكانت در را آن توانيد

 مي كه است وب بر مبتني رايگان برنامه يك داک گوگل. باشيد داشته دسترسي

 ذخيره و ويرايش ايجاد، را گسترده صفحات و اسناد آنالين طور به آن در توان

 به كه كامپيوتر يك طريق از هستيد كه جايي هر در توانيد مي شما. كرد

 طريق از داكس گوگل. كنيد پيدا دسترسي اسناد اين به است متصل اينترنت

 گوگل در تاپ دسك اپليکيشن و ios و اندرويد براي موبايل اپليکيشن وب،

 



 مي راه را كارتان آنالين و افزار نرم بدون داک، گوگل.. است دسترس در كروم

 بسيار كرده، ايجاد گوگل كه هايي سرويس ديگر مثل هم قابليت اين. اندازد

 را نظرتان مورد پاورپوينت و اكسل توانيد مي شما كه بطوري است كاربردي

 . بگذاريد اشتراک به و توليد آنالين

 Wordاسناد آسان ذخيره و ويرايش ايجاد،: افزار نرم اين هاي ويژگي

 ويرايش گوشي؛ يا و كامپيوتر با اسناد آسان گذاري اشتراک به مايکروسافت؛

 سروري در اطالعات ذخيره ديگر؛ هاي ه دستگا با گذاشته اشتراک به اسناد

 پاسخ يا و نظر كردن اضافه امکان ها؛ آن دادن دست از نگراني بدون و قدرتمند

 ها. كامنت به دادن

 آدرس سپس و باشيد داشته جيميل اكانت بايد سيستم اين به ورود براي

https://docs.google.com/document/u/0/ توانيد مي. كنيد وارد را 

 در را فايلي قبال اگر يا و كنيد انتخاب خود كار براي را شده مشخص هاي تم

 خود هاي پرسشنامه. كنيد مي مالحظه پايين در ايد كرده ذخيره خود درايو گوگل

 مشاركت افزودن براي. كنيد تحليل و كنيد منتشر بسازيد، گوگل ابزار با را

 يا كنيد، كليك Share سپس و File گزينه روي خود، فايل در كنندگان

 شركت توانيد مي قسمت اين از. كنيد كليكShare گزينه روي مستقيم

 .بگذاريد اشتراک به ديگران با را لينك يا كنيد وارد را خود نظر مورد كنندگان

 سالم بر ابراهیم : معرفی کتاب

كاري از گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي است. اين « سالم بر ابراهيم »كتاب 

پهلوان بيمزار شهيد ابراهيم هادي است. اين كتاب نامه و خاطرات  كتاب زندگي

خاطره از دوستان و اعضاي خانواده اين  ۹۶اي مختصر،  نامه عالوه بر زندگي

آوري كرده است. اين نوشتار حاصل بيش از  شهيد بزرگوار و مفقوداالثر جمع

پنجاه مصاحبه از خانواده، ياران و دوستان آن شهيد است كه همگي نگارنده را 

شهيد ابراهيم هادي در  .گردآوري اين مجموعه ارزشمند ياري رساندند در

سالگي در عمليات والفجر مقدمّاتي در  4۲متولد شد و در  ۶۹ارديبهشت سال 

به شهادت رسيد و پيکر پاكش در كربالي فکه  ۹۶بهمن سال 44منطقه فکه، در 

 .گمنام ماند

رسيد و در مجموع بيش از  به چاپ صدم ۶۶۶۲تا سال « سالم بر ابراهيم»كتاب 

هاي خاص اين شهيد و  پانصد هزار نسخه از آن منتشر شده است. ويژگي

هاي منحصربه فرد  دارد از مشخصه خاطراتي كه بعضاً خواننده را به تحير وامي

 .اين كتاب است

 

 


