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َا اًاذاىا َاداااخا  حایاخاااخا

3کتاتخاوٍ داوشکذٌ پشستاسی الیگًدسص سال ديم شماسٌ   

89۹۸خرد داهیُا  

 سخه مخاطة

 
اّای ااااا لطفیاهطیلب،اًظر تاٍا ناذُ

ا نايااااااا اد  خَدا  اکِاعالقِاد  ناذ

اهایاااااااااا ا ار   اشاَد خبرًیهِاهٌتشر

اّای اااااااا اشاوای ُ   سیخاکٌیذاتیاد 

  عذ ا نياخبرًیهِاچیپاشَد.

 پلاّی ا  تبیطیاهی

  نویل

 aligoodarzlib@lums.ac.ir 
 کیًیخا نتی 

hاا  t t p : / / e i t a a . c o m /

f54C460914704joinchat/

b94c219 
  نذ ا نتی

@(https:// 97librarylums

)97eitaa.com/librarylums 

IceCReam ebook reader 

 IceCReamوشم افضاس کتاب خًان  

ebook reader 

نکاهحصَخا زا نياًرما فس  اکتیباخَ ى،ا

اااااخیًَ دُا پلیکیشي ؛اIce Creamّای 

 نيا رًیهِاخیلیاکیهلاًیستا هیاچٌذناياا

ا نايااااااعولا  اد انکازهیىا ًجیماهی دّذ.

افارهاتااااااااااًرم ا ز ااااااا فاس   ، EPUBّای 

MOBI ،PDF ٍ FB2 پشاتایابایًایاااااا

ا اِااااااااکٌذ.اًِاتٌْیاهیااهی ا   تَ ًیذاکتی ای

تَ ًیذا زاآىاا فس  اهٌتقلاکٌیذ،ا لکِاهیاًرم

ااااااااا اکاٌایاذ. اآ  نا اکتی یا  اًیسا ستخر ج

اتاقارنابای اااااااااکتیب ّیاخَباٍاهٌظنا سات،

ّی ااتَ ىاگفتاتقلیذ ا زاقفسِاکتیباهی

iBook سیز ا نايااا ست.ا زاًظراشخصیا

اد  د،ااااا Kindleخَ ىا ِااکتیب شبایّات

ّیاٍاتنا  اتغیایارااااتَ ًیذافًَتاهی

اکاتای اخایًاِااااااااااااا اناک اد  دّیذاٍ

سفی شیاتجر ِاهطیلعِا  ا ذستا

ّی ا نياا ییٍ نذ.ا رخیا زاٍنژگیا

 فس  اًییزهٌذاپرد ختاّستٌذ؛ااًرم

ّینیاّوچَىۺاهاطایلاعاِاااااااٍنژگی

اٍنار نا اااااا ّوسهیىاچٌذاکتایب،

ّی،ا ضیفِاکردىاًَتا ِاهتيااد دُ

...ٍ  

 )عمًمی ( پایگاٌ َای اطالعاتی سایگان التیه

 آدسس سایت عىًان سایت

گس  شْی اهٌتشراشذُا زاسیزهیًْی ادٍلتیاٍا

 غیردٍلتی
http://www.docuticker.com/ 

 /http://ocp.hul.harvard.edu هجوَعِادسترسیا ز داّی ٍ د

 /http://www.archive.org/audio آ شیَا نٌترًتیاٍاآ شیَاصَتی

آ شیَا نٌترًتیاعکس،افیلنا،ا ًیویشياٍا

 سخٌر ًی
http://www.archive.org/movies/movies.p

hp 

 /http://www.usgs.gov سیزهیىازهیياشٌیسیا نیالتاهتحذُ

 http://www.historicalvoices.org صذ ّی اتی نخی
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 فُشست مًتًسَای جستجً
 هَتَ ّی اجستجَ اعوَهی

 

 لکسیا نٌترًت  

 سکاد تاکیم  

 ا یٌگ( Live سی ق(ا  

 Exalead 

 Gigablast 

 گَگل 

 MozDex 

 WiseNut 
!نیَّ .۹  

اخثاس کتاتخاوٍ داوشکذٌ پشستاسی 

 الیگًدسص

 

 کتباجذنذاخرنذ   اشذُاکتی خیًِا

هر حلاثبتاٍاآهیدُاسیز ا  اطیاًوَدُا

ٍاقی لا هیًتا ِا سیتیذاٍاد ًشجَنیىاهیا

  یشذ.

 جلسیتاکیفِاد ً اکتی خیًِا یا رگس   ا

پٌجاکیفِاد ً اد ا نياترما ِاپینیىا

 سیذاٍا هیذٍ  نناد اشرٍعاترماجذنذا

  نياجلسیتا رپی اترا رگس  اشَد.

 زاطرفاکتی خیًِاا۹۸د اسِاهیِّا  تذ  اسیخا 

ش اکی گیُاآهَزشیا ر  اد ًشجَنیىاٍا سیتیذا

  رگس  اگردنذ.

 کتی خیًِاد ًشکذُاپرستی  ا لیگَد زاهَفقاشذا

 تبِا ٍخاکتی خیًِاّی اد ًشکذُا  اا۹۷د اسیخا

د اهییىاد ًشکذُاّی اد ًشگیُاعلَماپسشکیا

 لرستیىا  اکسباًوینذ.

 چگًوٍ تشای امتحاوات دسس تخًاویم

اکاردى،ااااااا د ا نياًَشتِاهیا ِاطَ اهختصرا ِاچٌذاتَصیِاپیر هَىاهطایلاعاِ

ا ایايااااااااا اّای  تغذنِاّی اهفیذا ر  ا فس ن ا ْرُاٍ  اهطیلعِاٍا ستر حات

 سیعیتاهطیلعِا شی ُاهیاکٌین

 چىذ تًصیٍ

  زاخَدکی ّیانیاّینالنترّی ا ًگیا ستفیدُاکٌیذ .8

 یادٍستیىاتیىا ِا حثاٍاتبایدخاا هطیلبیاکِاهطیلعِاهیاکٌیذاد اتلگر م . ۲

  گذ  نذ

  ر  اتورکسا ْترا زاهَسیقیاّی اهٌیسبا ستفیدُاکٌیذ .9

 د افَ صلاد ساخَ ًذى،اهکیىاحضَ اخَدا  اتغییرادّیذ .۴

صذ  اخَدا  اد اٌّگیماهطیلعِاهطیلباضبطاکٌیذاکِاد اآنٌذُا تَ ًیاذاا . ۵

 دٍ ی ُاآًْیا  ا شٌَنذ

 گیّیاًیسا ستر حتاکٌیذ. ۶

 زهیًیاکِا سترساد  نذ،ادستا زاهطیلعِا رد  نذ .۷

  زا  ّکی ّی ا صر اکوکا گیرنذ. ۸

   اجذ ا گیرنذ تغذنِاهٌیسباد ا نيادٍ  ى .۹

 نیدد شتا رد   اکٌیذ. 8۱

اًشایًاگارااااااا . 88 فر هَداًکٌیذاکِاًورُا  اکِا زاآزهَىاد نیفتاهیاکٌیاذ،

 تویهیاعولکرداشویاًخَ ّذا َد

 تغزیٍ مىاسة

صبحیًِاخَدا  اکیهلاهیلاکٌیذ.اخَ دىاًیى،اپٌیراٍاگردٍانیانکاظارفااا . 1

اکایّا اااااااااااعذسی.اّوچٌیياخَ دىاعسلاٍاًَشیذًیا اد  اعسال ّی احیٍ 

 . ضطر با سیی اهَثرا ست

 .د ازهیىاکی انیاهطیلعِاغذ اًخَ نذ .2

  اهیًٌذاهیکی ًٍی،ا رًجاٍاًیىا ِادلیلاتأثیراد ا ْبَدااغذ ّی اًشیستِا . 3 

 .کیفیتاخَ ب،اد اشبا هتحیىاهفیذاّستٌذ

صبحا ٍزا هتحیىا زاهَ داسرشی ا زاپرٍتئیيانیاسرشی ا زافیبراهیًٌذاتخنا .4 

 .هرغ،اًیىاسٌگکانیا ر ر ا یاعسلانیاپٌیرا ستفیدُاشَد

 ااااتَ ًٌذاصبحیًِاکی شٌیسیىا ِاد ً اآهَز ًیاکِا ضطر باد  ًذاٍاًوی . 5

 .کٌٌذا زاهَزاٍاکشو ا ستفیدُاکٌٌذا خَ ًذ،اتَصیِاهی

ّیا زاقبیلا نحیى،اًعٌیع،اکیَّاٍاسیباد اکایّا اااا رخیاسبس ا. 6 

خَ دىاجگر،اگَشتاٍاهیّی،اکاواکااا . ضطر با سیی اهفیذاّستٌذ

ّی ااکٌذّوچٌیياهصرفاسبس اٍاهیَُازنید اد اکیّ ا ضطر باهی

 .شَداتیزُاتَصیِاهی

د اسیعیتاهطیلعِا زاخَ دىاهیستاترداٍادٍغاتردا پرّیسنذ؛ا . 7 

 .ّوچٌیيا ٍز ًِاخَ دىاشیراٍاهیستاشیرنيا  افر هَداًکٌیذ

اهاعار اااااااااااا . 8 اد  اتای د ا نیما هتحیى،اهَ ظباسالهتاخَدا یشایاذ

ّی اغذ نیاٍاسَءاّیضوِاقر  اااسرهیخَ دگی،اگرهیزدگی،اهسوَهیت

 ًگیر 

 د اطَخا ٍزاآباکیفیا ییشیهیذ، .9 

ا نايااااااا زاهصرفازنیداشیرنٌیا . 11  جیتاٍاتٌقالتاخَدد   اکٌیاذ.

ّیاپسا زاهذتیا حسیساخستگیا یشتر ا ِاشویادستاهیااخَ  کی

 دٌّذ.

هصرفا ٍز ًِانکالیَ ىاشیر،ا ر  ا نجیداآ  ه اد اطَخادٍ  ىا .11 

اکاواکااااااااااا انایدگایار   هتحیىاهَثرا ست.اّوچٌیياخَ دىاآجیلا ِ

 .کٌذاهی

 . زاخَ دىاقَُْاٍاچی اپُر ًگ،اخَدد   اکٌیذ. .12 

 کٌیذ،اکویا ستر حتاکٌیذ.اا گرا حسیساخستگیاهی د اًْینت .13 

 استشاحت تیه مطالعٍ

 !د اّراًَ تا یشترا زانکاسیعتاد ساًخَ ًیذ .1

 ! رًیهِاد شتِا یشیذ .2

 !هر جعِا ِاشبکِاّی ا جتویعیا  ا ر  ازهیىا ستر حتاًگِاد  نذ .3

 ! یرٍىا رٍنذ .4

 ! طر فتیىا  اهرتباکٌیذ .5

 !نکاجیا ٌذاًشَنذ .6

 ! یادٍستیىاتیىاٍقتا گذ  ًیذ .7

 !کٌیذ ٍ زد .8

الثتٍ رکش ایه وکتٍ ویض ضشيسی می تاشذ: سخت تشینه کناس      

 ممکه دس دویا دسس خًاوذن تشای امتحان ي کسة ومشٌ است.
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