انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزار میکند

کارگاه آموزشی

ENGLISH FOR ACADEMIC
PURPOSE

(EAP)
با اعطای گواهینامه معتبر
به شرکت کنندگان

 درصد۳۰
تخفیف دانشجویی

محتوی آموزشی

Fundamental principles of writing
from clauses, sentences, and paragraphs to an essay, types of essay,
transition signals, etc.

Understanding and using English grammar
multifarious clauses, clause reduction problems, tenuous negatives,
parallelism, comparison, punctuation, etc.

Scientific writing
level of formality and colloquial expressions, word confusion
and misuse, power of concision, paraphrasing, summary , etc.

Verb and verbal feature choice in scientific writing
past/present tense, passive/active voice, participles, infinitives, etc.

Formulas for ingredients of ISI papers
title, abstract, introduction, literature survey, results, discussion, tables,
figures, acknowledgments, etc.

Tips and tricks in the course of ISI paper submission
impact factors, hijacked journals, types of cover letters, reasoned
rebuttals, minor and major revisions, withdrawal, plagiarisms, etc.

Personal tasks and experiences
each student is expected to set up and file at least one scientific
research work on his own, with respect to the EAP's instructions

هدف کارگاه
 آشناای سلن محققنا بنEAP هدف کارگاه
نوشتن متو ع م سخصصن رر ونو ه سحقاقناس
ایشا به با انگ ال است طوریکه منتن سند ین
شنده ا اسنتاندارر هنا ز بن ا ارا نه رر ین
مج ه یا پایگناه ع من مبت ن ب دنوررار باشند رر
 ارایه ه چه بهت، رناا رقابت ع م رانش ام
ال ته هدفماد نتایج کارها سحقاقاس رانشگاه ها
م اکز پژ هنش رر سطح بان الم ین پنارامت
بلاار مهم جهت مب ف اث ات سطح ع م ایشنا
رر رس ه باد جهان به ولاب م آید
 من کوشند سنا بناEAP  کارگناه،،رر این دصنو
نگنناه رقاننک کننام ع منن ب اسننا آدنن ین
استاندارر ها مب ف شده رر رانشگاه هنا مبت ن
رناننا ابزارهننا ز را رر ادتاننار مح ننققا غ ننا
انگ الننن با ق ار رهد

شرایط ثبت نام
مقطع تحصیلی
رکت سخصص کارشااس ارشد (راشتن وداقل
)سطح متوس با انگ ال سوصاه م شور
زمان
 ساعت آمو ش • پاجشا ه جمبه۳۲
۱7  سا8 ) آبا ماه • ا ساعت۱۴، ۱۳ 7، 6(
مکان
سه ا • مادا ن • داابا م صدرا
 • رانشنگاه صنابت۱7
• داابا پ ریس • پن
۳0۱ دواجه نصا الدین طوس • ک
مهلت ثبت نام
 مه ماه۳0 سا
نحوه ثبت نام
 مشخصات، جهت رریافت اط عات سکما
) مقطع رانشگاه،  رشته، (نا نا دانوارگ
دور را به آرر ذیل ارسال نمایاد
mse-science.assoc@kntu.ac.ir :ایمال
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