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-نيب ناشر 011ش از يما بم، ياررا د يکيد کننده کتاب الکترونيتولن يناشراکثر ن از يبصورت آفال يکيالکترون يارائه کتاب ها يآمادگما 

 م.يرا تحت پوشش خدمات خود دار  (Ebrary, Ebsco(netlibrary),MyiLibrary, eblib, Knovel)ار بزرگيگاه بسيپا 5و  يالملل

د مانن يمورد نظر مشتر يسال هاناشر مثال بر اساس  ياز کتاب ها يا بخشيک ناشر، ي يتواند مجموعه کامل کتاب ها يانتخاب شما م

 باشد.ا ....( يو  0106تا  0111 ي)بازه 
http://yabesh.ir/?page_id=113    

Royal Society of Chemistry,CSH monographs,Cambridge University Press,ICE,CRC  Press,IGI-

Global,Elsevier ,SIAM,IEEE ,Ems(European Mathematicalociety), SPIE, WorldScientific, Springer, 

McGraw-Hill e-books,Wiley , Emerald, ASME, Oxford Scholarship Online, ASCE, IET, American 

Society of Agronomy, Sage pub, Kluwer , Karger, ASTM, BSI, AiAA, OECD, Palgrave, Woodhead, 

Taylor & Francis, , American Society for Microbiology (ASM ebooks), American Library 

Association eBooks,  American Chemical Society Publications,  Columbia University Press, Oxford 

University Press, PsycBOOKS, morgan & laypool, University Press Scholarship Online (UPSO) , 

University of California press, ACM, MIT CogNet, Routledge, Scientific.net 

Ebrary ,EBSCO,Knovel,MyiLibrary,eblib 

  

تواند  يم يمشترباشد. ير ميپذامکانمختلف  يزمان يو... در بازه  يعلوم انسان ،يپزشک، يمانند مهندس يموضوع يانتخاب حوزه 

 د.يست ها را از ما طلب نماينکه ليا ايد و يو اظهار نظر ارسال نما ياز خود را جهت بررسيست کتب مورد نيل

http://yabesh.ir/?page_id=110 

  

د تا ما يدر صورت وجود ارسال کنISBN وعه را همراه با ست مجميد ليتال کنيجيخود را د يد کتاب هايم هرگاه خواستيديشنهاد ميما پ

نه ينگونه هزيد. اياسکن آماده کن يمانده را برايم و آنگاه منابع باقييشما ارسال نما يک آن را برايالکترون يابتدا در صورت وجود نسخه 

 مناسب خواهند بود. يليز خيافته و حجم منابع نيار کاهش يشما بس يها

شنهاد يپ گردد. يفات قابل توجه ارائه ميتعداد باال، تخف يهاباشد که در سفارش يهزار تومان م5هر عنوان  يه يبر پامت ها يق :

م خوشحال ين مدارک آن ها هستيتأم يبرا ياديز يد. همکار کتابخانه هايرياز ما استعالم بگ يکيد کتاب الکترونيم قبل از هرگونه خريکنيم

افت يشنهاد را درين پيد و بهتريينه کرد خودتان را بما بگويد مبلغ هزيتوانيم يم و باعث افتخار ماست.)حتيکن م با شما هم همکاريشو يم
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 های اطالعات ی معتبر دنیا  بانکامکانات حرفه ای و کامل  .1

 پیشرفته بصورت یکپارچهپیش بینی جستجوی ساده و  .2

 , ,Doc Number, Titleامکان جستجو در فیلد های   .3

Organisation  

 And or Notهای باال براساس  امکان جستجوی ترکیبی با فیلد .4

 سطرهای جستجوی پیشرفته به مقدار مورد نیاز کاربر کردناضافه  .5

استاندارد با امکانات ثبت تاريخچه ي دانلود ها، بازيابي سيستم کاربري  .6

 عالقه مندي شده و... های

7.  

بصورت  (Organization TITLES) سازمان هاسيستم بازيابي داده ها بر اساس عناوين  .8

 الفبايي

 ان مشخص کردن بازه ي زماني براي جستجوکام .9

 باز کردن نتايج مورد نياز کاربر بر روي يک برگه جديد داخل پورتال .11

آوردن کليه ي امکانات مورد نياز کاربر در يک نگاه تا با راحتي تمام از روش هاي مختلف بازيابي  

 استفاده کند اطالعات

 ای خاص وجود دارد که در این صورت نیازمند استعالم مجدد می باشدفقط سازمان ه امکان انتخاب .12

 ن برای هر عنوان استاندارد با هزینه ی سه هزار تومان فراهم می باشديد آناليامکان خر .13

 همراه با متادیتای آنها ارائه می گردد PDFدر خرید آفالین کلیه ی استاندارد ها بصورت  .14
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 درخواست مقاله  امانهس
 ياز ميکه مورد ن يتوانند هر مقاله ا يپژوهشگران و کاربران کتابخانه م .1

افت يل خود دريميا يک رويبصورت اتومات doiا ينک يباشد را با وارد کردن ل

 کنند.

ه يو بق رديگ يقرار م ييک مورد پاسخگويگاه بصورت اتوماتيپا 131ش از يب .2

 شوند يپاسخ داده م يق دستيگاه ها از طريپا ي

خاص  يل هايميا ايو  يپ ين آييتوان با تع يم يمشتر/با توافق کتابخانه .3

 ه حساب کرد.يان ماه/فصل تصفيرد و در پايگان قرار گيرا تبصور يدسترس

 تومان در نظر گرفته شده است 011هر مقاله  ينه يهز .4

 وجود دارد ياهانه به کاربر سازمانا مي يتگفه يامکان گزارش ده .0

عنی اگر کاربر لینک را يقابلیت حذف درخواست قبل از ارسال وجود دارد  .6

اشتباه وارد فرم کند قبل از ارسال می تواند اقدام به حذف آن  بصورت

  نماید.



















 فعاليت هاي انجام شده تأمين منابع اطالعاتي

 
 يو آموزش يت تجاريوب سا يراه انداز yabesh.ir 

  1.1ژه کتابداران يو يآموزش يسرفصل ها يطراح 

 ٨.1 ژه پژوهشگرانيو يآموزش يسرفصل ها يطراح 

 گاه يپاpaperquest نک و ين مقاالت بر اساس ليژه تأميوDOI 

 ان مختلفيمشتر يعنوان برا 055 انهيسال  يات خارجين اشتراک نشريتام 

 ش از ده هزار عنوانيانه بين در طول سال ساليالت يکيالکترون ين کتاب هايتأم 

 تأمین متادیتا برای مقاالت برای مشتریان مختلف 

 يا مورديو  يبصورت کل يو مهندس يفن ياستانداردهان ين آفاليتآم 

 ژه کتابدارانيو يو تخصص يآموزش ينارهايسم يبرگزار 

 يليالت تکميان تحصيدانشجو يبرا يآموزش يارائه کارگاه ها 

 ران ين از خارج از ايالت يد منابع چاپيخر 

 ن شامليآنال يتخصص يت هايوب سا يراه انداز 

Yse.Yabesh.ir 

ASME.Yabesh.ir 

ICE.Yabesh.ir 

SPIE.Yabesh.ir 

 انهيون مقاله مجالت و کنفرانس ساليليم 2ش از يان بيمشتر يبرا ياطالعات يگاه هاين پاين آفاليتأم 

 نيان بصورت آناليمشتر يهمچون اسکوپوس برا يگاه هاين پايتأم 

 گانين بصورت رايآنال يگاه هايپا يکسرين يکتابداران و تأم يبخش ابزارها يراه انداز 

 خ  و .....يمانند اسکوپوس آلر

 گانين بصورت رايآنال يگاه هايپا يکسرين يپژوهشگران و تأم يبخش ابزارها يراه انداز 

  JCR  ،WOSمانند اسکوپوس، 

 49سال  يکتابدار يمهم حوزه  يش هايت از همايحما 

 2560در سال گان يبصورت را يژه کتابداريمجالت وعنوان  61ن يتأم 

  برگزاري اولين پيش مسابقه ي مهارتي بين کتابداران ايران 

  

http://www.tavanir.org.ir/
YaBeSH
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 شرکت  يآموزش يت هايفعال

 0٨٣٣و  0٨٣7"يگرختهير يه سازيشب يبا نرم افزارها يينار "آشنايدوره سم 0ش از يب يبرگزار 

  شگاه صنعت ينماو  شين همايران" اوليدر ا يکيالکترون يافت زباله هايت و بازيري"راهکار مدارائه مقاله
 0٨٣٣، ع مرتبطيافت و صنايباز

  0٨٣0برگزاري کارگاه آموزشي سخنراني حرفه اي 
  0٨٣0برگزاري کارگاه آموزشي خالقيت در کارآفريني 
 0٨٣1زمستان  -شرکت فناوران فردا -آموزش درس مفاهيم و تعاريف کارآفريني 
 0٨٣7تابستان -دوره 1 -10اي مبتني بر سواد اطالعاتي قرن آموزش جستجوي اينترنت حرفه 
  انشگاه فردوسي مشهد د –سخنراني مقدماتي سمينار همايش فرصت هاي شغلي در مهندسي مواد– 

 0٨٣٣ -دانشکده مهندسي
  کارگاه هاي يابش مقاالت تخصصي وISI –  مورد در دانشگاه هاي فردوسي مشهد، پيام نور  011بيش از

 قوچان، صنعتي بيرجند، دانشگاه گيالن و موسسه آموزش عالي خراسان 

  مورد در دانشگاه هاي فردوسي مشهد، صنعتي  11بيش از  –کارگاه هاي ابزارهاي پژوهشي گوگل
 بيرجند، دانشگاه گيالن 

 0٨٣١بهار  -کارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد - سخنران کارگاه تجاري سازي فناوري 
  مورد 10بيش از  –مدرس کارآفريني به دعوت دفتر کارآفريني دانشگاه فردوسي 
 ش دهمين سال اجراي طرح اينترنشيپ دانشگاه فردوسي هماي - سخنران کارگاه تجاري سازي فناوري

 0٨٣١تيرماه  -مشهد
 سخنران سمينار Paper or Patent به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت فکري دانشگاه فردوسي  -؟

 ٣١آبان ماه  – دانشکده مهندسي -مشهد 
   کارکنان معاونت پژوهشي نفر از  01ويژه  -کارگاه کاربردهاي پژوهشي گوگل و ابزارهاي حرفه اي آن

 کتابخانه مرکزي -دانشگاه فردوسي مشهد 
  گردهمايي دبيران انجمن هاي علمي دانشکده هاي مهندسي سراسر  -سمينار تجاري سازي فناوري

 دانشکده ادبيات -به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت فکري دانشگاه فردوسي مشهد  -کشور 
 به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت  - "ي شروع کسب وکارخلق ثروت؛ مهارت هايي برا" سمينار

 مورد 11بيش از  –فکري دانشگاه فردوسي مشهد 
  کارگاه آموزشي يابش مقاالت تخصصي وISI   ،براي انجمن هاي علمي مهندسي شيمي، زيست شناسي

 0٨١0-0٨٣٣ -دانشگاه فردوسي مشهد -رياضي، فيزيک 

  مسئوالن دفاتر کارآفريني دانشگاه هاي شرق کشور سخنران "تجربيات کارآفريني" براي 

  0٨١1کارگاه آموزشي مهارت هاي جستجوي حرفه اي براي کتابداران دانشگاه هاي غيرانتفاعي مشهد 

  کتابخانه ي مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد  – 1.1مهارت حرفه اي براي کتابداران، کتابدار  01سمينار
0٨١1 

 پيام نور قوچان، دانشگاه نيشابور،  -  "ي براي شروع کسب وکارخلق ثروت؛ مهارت هاي" سمينار
 دانشگاه گيالن

   0٨١0و  0٨١1کارگاه  جستجو و ثبت پتنت براي اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد 

 0٨١1-کارگاه آموزشي يابش و کارآفريني دانشگاه گيالن  ٣ 



-

   ويژه کتابداران  -نه ي شرکت موننکوکتابخا – 1.1مهارت حرفه اي براي کتابداران، کتابدار  01سمينار
 0٨١٨شهريور ماه  –تخصصي کتابخانه هاي تهران 

  "سمينارA Google A day Challenges "– ابان  -انجمن مهندسي مکانيک -دانشگاه صنعتي بيرجند
0٨١٨ 

  کتابخانه ي مرکزي دانشگاه شهيد بهشتي  – 1.1مهارت حرفه اي براي کتابداران، کتابدار  01سمينار
 0٨١0اردي بهشت ماه 

 ١0اردي بهشت  -" هک و امنيت براي کتابخانه ها" همايش ملي ايمني در کتابخانه ها  

   0٨١0خرداد ماه  –هک و امنيت براي کتابخانه ها" کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

 در مراکز اطالع  ياجتماع يهارسانه-ادکا  يش ملين همايهشتم - يدو کارگاه جانب يبرگزار

 49آبان ماه  -يرسان

 معاونت –ان ارشد يدانشجو -يمنابع اطالعات يجستجو  يروش ها -کارگاه بوم جستجو 6 يبرگزار
برداشتن درس  ينه يش زميپبه عنوان  ساعته  8ن کارگاه يا)الزم بذکر است  49-49-بادانآنفت دانشگاه  – يپژوهش

 شود( يطع ارشد محسوب مان مقينار دانشجويسم

 49آبان -رويکتابخانه وزارت ن-رويژه کارشناسان و کتابداران وزارت نينار بوم جستجو ويسم 

  مبحث علم اطالعات و اقتصاد “در  ”ي_کتابخانه؛ کتابخانه بنگاه اقتصادينيکارآفر# يعلم يارائه
علم  يسلسله نشست ها- نه ارشاديحس – يدکتر نوروز يهمراه با استاد بزرگوار جناب آقا- ”کتابخانه

 49آبان  -ياطالعات و دانش شناس

 49آذرماه -اهواز -زيشرکت مناطق نفت خ يمرکزکتابخانه  – 0.2نار کتابدار يسم 
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