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OCR چیست؟

 
 

OCR مخفف که Optical Character 

Recognition نوری خوان نویسه معنای به 

 اه متن اتوماتیک تشخیص آن ی وظیفه است،

 ابلق متن به آن تبدیل و اسناد یا و تصاویر در

 یک. باشد می رایانه در ویرایش و جستجو

 انسان نظر از است ممکن سند یک یا تصویر

 ددی از اما باشد داشته بسیاری اطالعاتی ارزش

 سلپیک چند از متشکل فقط سند آن کامپیوتر

. تاس داده تشکیل را تصویر یک که است ساده

 رد نوشتاری اطالعات از بتوانیم که این برای

 از ایدب کنیم استفاده رایانه در اسناد یا تصاویر

 کنیم استفاده OCR افزارهای نرم

 با آمریکا کتابداری انجمن

 المللی بین نمایشگاه همکاری

 کتابداران از شارجه کتاب

 ششمین در حضور برای

 کتابداری المللی بین کنگره

 در که نوامبر ۷-۵ که شارجه

 کتاب المللی بین نمایشگاه

 شود، می برگزار شارجه

 می یادآوری. است کرده دعوت

 کتاب پایتخت شارجه، که شود

 .است ۹۱۰۲ سال در جهان

 کارگاه سه شامل کنفرانس این

 و نوامبر ۵ تاریخ در مقدماتی

 در روزه دو همایش یک

 .است نوامبر ۷-۶ روزهای،

 این در حضور به عالقمندان

 سخنرانی یک میتوانند همایش

 ارائه پوستر یک یا و کوتاه

 هاپیشنهاده ارسال زمال و کنند

( شهریور ۱۰) سپتامبر ۹۹ تا

 .است

 به آموزشی های کارگاه 

 آموزش و کتابداری مباحث

 هایکتابخانه و کتابداری عالی،

 فهرست مفاهیم و مدارس

 جدید ویرایش اساس بر نویسی

(RDA) پردازند می. 

 

 ۷-۵ شارجه، کتابداری المللی بین کنفرانس ششمین

شود می برگزار( عرب متحده امارات ، شارجه) نوامبر  

 

 
 

 

   



 

   المللی بین اطالعاتی بانک معرفی

PROSPERO 

PROSPERO با  هایی پروتکل  آن در که; است المللی بین اطالعاتی بانک یک 

 ، جرم ، آموزش ، عمومی بهداشت ، رفاه ، اجتماعی و بهداشتی های مراقبت موضوعات

  سالمت هب مربوط نتیجه که  است جایی واقع در ، میشود ثبت المللی بین توسعه و عدالت

  . یشودم نگهداری ، ثبتی های سیستم  دراین منظم صورت به دائمی سابقه یک عنوان به

 بدو در دهش ثبت  سیستماتیک مرور از کاملی لیست  یک تهیه هدف با اطالعاتی بانک این

 .دهد می ارائه ، گزارش فرصت کاهش و تکثیر از جلوگیری منظور به ، کار

PROSPERO  توسط  CRD  سالمت تحقیقات ملی مؤسسه توسط و شود می تولید 

(NIHR )شود می تأمین.PROSPERO همکاری با CRD یک راهنمایی و پشتیبانی با 

 مه و  کنندگان نام ثبت برای هم آزاد دسترسی  اصول با و المللی بین مشاوره گروه

 ایاسب رساندن حداقل به و تکثیر از جلوگیری منظور به همچنین داده پایگاه در جستجو

 .است کرده بکار آغاز آزاد دسترسی مراکز ،  سیستماتیک مرور در

 

 

   

   

براي یک  آموزي علم در كه صفاتی و آداب

 و انگیزه:از هستندعبارتند مفید و الزم دانشجو 

  استاد انتخاب،ایمان،صحیح و خدایی هدف

 گوش خوب، ها اولویت رعایت،خوب

كنجكاوي و گري پرسش،دادن  

پشتكار و صبر، استاد برابر در تواضع،نگاشتن  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه به را جدید دانشجویان ورود مقدم

بروجرد پرستاری دانشکده کتابخانه داریم می گرامی  

 
 

 
 


