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بسمهتعالی

مهارتهایتحصیلی

 لطفاً نظرات و پیشنهادهای خود را برای تکمیل یا تصحیح این منت با  kavosh.group1@chmail.irدر میان بگذارید.

عنوان

برخی از موارد مفید

توضیح

روشهای
مطالعه

* روشهای مطالعه (پیدیاف 434 ،کیلوبایت و انگلیسی) [ ]

گوش دادن و
یادداشتبرداری

* گوش دادن و یادداشتبرداری (پیدیاف 482 ،کیلوبایت و
انگلیسی) [ ]

زبان پارسی

* رعایت قواعد نگارشی در هنگام نوشنت متون فارسی
* تا حد امکان ،استفاده از معادلهای فارسی واژهها و
عبارات علمی انگلیسی

* بخش «دستور خط فارسی» در وبگاه «فرهنگستان زبان و
ادب فارسی»
* نرمافزار «ویراستیار» در وبگاه این نرم افزار
* بخش «واژه های مصوب» در وبگاه «فرهنگستان زبان و ادب
فارسی»

زبان انگلیسی

* فیلم نشستهای کاوش با میهامنان انگلیسیزبان .برای
دریافت این فیلمها میتوانید بهصورت زیر عمل منایید:
مراجعه به وبگاه «بانک جامع نرم افزار» (از طریق شبکۀ
اینرتنت دانشگاه و بدون اتصال به  > )netبانک اطالعاتی صبا
> Conferences > KAVOSH
* فرهنگ معارص هزاره انگلیسی-فارسی در یک جلد (موجود
در دانشگاه صنعتی اصفهان)
* فرهنگ یکجلدی بزرگ پیرشو آریان پور فارسی-انگلیسی
(موجود در دانشگاه صنعتی اصفهان)
* بخش «واژه های مصوب» در وبگاه «فرهنگستان زبان و ادب
فارسی»
* Longman dictionary of contemporary English

کاوش ،کرسی اندیشهها و شناختها
(دسرتسی از طریق شبکۀ اینرتنت دانشگاه) ][kavosh.iut.ac.ir

2

)(5th Edition) (available in IUT
* Longman 3000 most frequent words (available
)in above dictionary
* The Oxford dictionary of synonyms and
)antonyms (available in IUT
* An A-Z of English grammar & usage (available in
)IUT

کتب علمی

* وبگاه «»Google Books
* وبگاه «سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران»
* کتابخانۀ مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
* وبگاه «کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی شهرداری
اصفهان»

مقال ت علمی

* گذری کوتاه بر ( ISIپیدیاف  4۴۴ -کیلوبایت) در وبگاه
پژوهشکدۀ شهید اعتباری
* وبگاه «»Google Scholar
* بخش «پایگاههای اطالعاتی کتابشناختی» در وبگاه کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرهنگ تحصیلی

* وبگاه «مقررات دانشگاه صنعتی اصفهان»
* بخش «مقررات آموزشی» در وبگاه «اداره کل آموزش
دانشگاه صنعتی اصفهان»
* بخش «سامانه قوانین» در وبگاه «مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی»
* کتاب «قانون کپیرایت» (موجود در دانشگاه صنعتی
اصفهان)
* کتاب «رسالۀ دانشجویی» (موجود در دانشگاه صنعتی
اصفهان)
* بخش «احکام و فلسفه احکام» در وبگاه «پرسامن
دانشجویی» (وابسته به نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در
کاوش ،کرسی اندیشهها و شناختها
(دسرتسی از طریق شبکۀ اینرتنت دانشگاه) ][kavosh.iut.ac.ir
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دانشگاهها)
* بخش «پاسخ به سؤاالت رشعی مخاطبان درباره مسائل
تحصیلی» در وبگاه «دفرت حفظ و نرش آثار حرضت آیت ا...
العظمی خامنهای»
* کتاب «فقه برای غرب نشینان» در وبگاه دفرت آیت ا...
سیستانی

کاوش ،کرسی اندیشهها و شناختها
(دسرتسی از طریق شبکۀ اینرتنت دانشگاه) ][kavosh.iut.ac.ir

