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الف )ارسال به ايميل Yabesh.ir@gmail.com
ب)فرم درخواست در وب سايت يابش به آدرس http://yabesh.ir/?p=1572
ج ) تلگرام http://telegram.me/SMasoudMoosavi :

ما آمادگي ارائه کتاب هاي الکترونيکي بصورت آفالين از اکثر ناشرين توليد کننده کتاب الکترونيکي را داريم ،ما بيش از  011ناشر بين-
المللي و  5پايگاه بسيار بزرگ ) (Ebrary, Ebsco(netlibrary),MyiLibrary, eblib, Knovelرا تحت پوشش خدمات خود داريم.
انتخاب شما مي تواند مجموعه کامل کتاب هاي يک ناشر ،يا بخشي از کتاب هاي ناشر مثال بر اساس سال هاي مورد نظر مشتري مانند
(بازه ي  0111تا  0106و يا  )....باشد.
http://yabesh.ir/?page_id=113

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


انتخاب حوزه ي موضوعي مانند مهندسي ،پزشکي ،علوم انساني و ...در بازه ي زماني مختلف امکانپذير مي باشد.مشتري مي تواند
ليست کتب مورد نياز خود را جهت بررسي و اظهار نظر ارسال نمايد و يا اينکه ليست ها را از ما طلب نمايد.
http://yabesh.ir/?page_id=110


ما پيشنهاد ميديم هرگاه خواستيد کتاب هاي خود را ديجيتال کنيد ليست مجموعه را همراه با  ISBNدر صورت وجود ارسال کنيد تا ما
ابتدا در صورت وجود نسخه ي الکترونيک آن را براي شما ارسال نماييم و آنگاه منابع باقيمانده را براي اسکن آماده کنيد .اينگونه هزينه
هاي شما بسيار کاهش يافته و حجم منابع نيز خيلي مناسب خواهند بود.
 :قيمت ها بر پايه ي هر عنوان 5هزار تومان مي باشد که در سفارشهاي تعداد باال ،تخفيفات قابل توجه ارائه مي گردد .پيشنهاد
ميکنيم قبل از هرگونه خريد کتاب الکترونيکي از ما استعالم بگيريد .همکار کتابخانه هاي زيادي براي تأمين مدارک آن ها هستيم خوشحال
مي شويم با شما هم همکار کنيم و باعث افتخار ماست(.حتي ميتوانيد مبلغ هزينه کرد خودتان را بما بگوييد و بهترين پيشنهاد را دريافت
نماييد)
مشهد– گروه فناوري تالش و توسعه | www.YaBeSH.ir 28040024094 240-0424242
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اشتراک کمتر از

آدرس پايگاه

تعداد عنوان

استانداردها
ISO,DIN, BSI, ASTM, IEEE, IEC,
NEMA, NFPA, ETSI, SAE, ASME,
ASCE, ACI, ASHRAE, AWS, API, UL,
…NACE, ISA, CSA, ASQ, TAPPI,

اساس IP
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+210.000 Std Documents - All Active

YaBeSH Standard Expert

YaBeSH Standard Expert Database
.1

امکانات حرفه ای و کامل بانک های اطالعات ی معتبر دنیا

.2

پیش بینی جستجوی ساده و پیشرفته بصورت یکپارچه

 .3امکان جستجو در فیلد های Doc Number, Title, ,
Organisation
 .4امکان جستجوی ترکیبی با فیلد های باال براساس And or Not
 .5اضافه کردن سطرهای جستجوی پیشرفته به مقدار مورد نیاز کاربر
.6

 .8سيستم بازيابي داده ها بر اساس عناوين سازمان ها ) (Organization TITLESبصورت
الفبايي
.9

امکان مشخص کردن بازه ي زماني براي جستجو

 .11باز کردن نتايج مورد نياز کاربر بر روي يک برگه جديد داخل پورتال
آوردن کليه ي امکانات مورد نياز کاربر در يک نگاه تا با راحتي تمام از روش هاي مختلف بازيابي

اطالعات استفاده کند
 .12امکان انتخاب فقط سازمان های خاص وجود دارد که در این صورت نیازمند استعالم مجدد می باشد

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

 .13امکان خريد آنالين برای هر عنوان استاندارد با هزینه ی سه هزار تومان فراهم می باشد

های عالقه مندي شده و...

 .14در خرید آفالین کلیه ی استاندارد ها بصورت  PDFهمراه با متادیتای آنها ارائه می گردد

.7

EandD.ir

| YaBeSH.ir

http://PaperQuest.yabesh.ir

سامانه درخواست مقاله
 .1پژوهشگران و کاربران کتابخانه مي توانند هر مقاله اي که مورد نياز مي
باشد را با وارد کردن لينک يا  doiبصورت اتوماتيک روي ايميل خود دريافت
کنند.
 .2بيش از  131پايگاه بصورت اتوماتيک مورد پاسخگويي قرار مي گيرد و بقيه
ي پايگاه ها از طريق دستي پاسخ داده مي شوند
 .3با توافق کتابخانه/مشتري مي توان با تعيين آي پي و يا ايميل هاي خاص
دسترسي بصورت رايگان قرار گيرد و در پايان ماه/فصل تصفيه حساب کرد.
 .4هزينه ي هر مقاله  011تومان در نظر گرفته شده است
 .0امکان گزارش دهي هفتگي يا ماهانه به کاربر سازماني وجود دارد
 .6قابلیت حذف درخواست قبل از ارسال وجود دارد يعنی اگر کاربر لینک را
بصورت اشتباه وارد فرم کند قبل از ارسال می تواند اقدام به حذف آن
نماید.

فعاليت هاي انجام شده تأمين منابع اطالعاتي


راه اندازي وب سايت تجاري و آموزشي yabesh.ir



طراحي سرفصل هاي آموزشي ويژه کتابداران 1.1



طراحي سرفصل هاي آموزشي ويژه پژوهشگران ٨.1



پايگاه  paperquestويژه تأمين مقاالت بر اساس لينک و DOI



تامين اشتراک نشريات خارجي ساليانه  055عنوان براي مشتريان مختلف



تأمين کتاب هاي الکترونيکي التين در طول سال ساليانه بيش از ده هزار عنوان



تأمین متادیتا برای مقاالت برای مشتریان مختلف



تآمين آفالين استانداردهاي فني و مهندسي بصورت کلي و يا موردي



برگزاري سمينارهاي آموزشي و تخصصي ويژه کتابداران



ارائه کارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان تحصيالت تکميلي



خريد منابع چاپي التين از خارج از ايران



راه اندازي وب سايت هاي تخصصي آنالين شامل



Yse.Yabesh.ir
ASME.Yabesh.ir
ICE.Yabesh.ir
SPIE.Yabesh.ir
تأمين آفالين پايگاه هاي اطالعاتي براي مشتريان بيش از  2ميليون مقاله مجالت و کنفرانس ساليانه



تأمين پايگاه هاي همچون اسکوپوس براي مشتريان بصورت آنالين



راه اندازي بخش ابزارهاي کتابداران و تأمين يکسري پايگاه هاي آنالين بصورت رايگان
مانند اسکوپوس آلريخ و .....



راه اندازي بخش ابزارهاي پژوهشگران و تأمين يکسري پايگاه هاي آنالين بصورت رايگان
مانند اسکوپوسWOS ، JCR ،



حمايت از همايش هاي مهم حوزه ي کتابداري سال 49



تأمين  61عنوان مجالت ويژه کتابداري بصورت رايگان در سال 2560



برگزاري اولين پيش مسابقه ي مهارتي بين کتابداران ايران

فعاليت هاي آموزشي شرکت


برگزاري بيش از  0دوره سمينار "آشنايي با نرم افزارهاي شبيه سازي ريختهگري" 0٨٣7و 0٨٣٣



ارائه مقاله "راهکار مديريت و بازيافت زباله هاي الکترونيکي در ايران" اولين همايش ونمايشگاه صنعت
بازيافت و صنايع مرتبط0٨٣٣ ،



برگزاري کارگاه آموزشي سخنراني حرفه اي 0٨٣0



برگزاري کارگاه آموزشي خالقيت در کارآفريني 0٨٣0



آموزش درس مفاهيم و تعاريف کارآفريني -شرکت فناوران فردا -زمستان 0٨٣1



آموزش جستجوي اينترنت حرفه اي مبتني بر سواد اطالعاتي قرن 1 -10دوره -تابستان0٨٣7



سخنراني مقدماتي سمينار همايش فرصت هاي شغلي در مهندسي مواد – دانشگاه فردوسي مشهد –
دانشکده مهندسي0٨٣٣ -



کارگاه هاي يابش مقاالت تخصصي و  – ISIبيش از  011مورد در دانشگاه هاي فردوسي مشهد ،پيام نور
قوچان ،صنعتي بيرجند ،دانشگاه گيالن و موسسه آموزش عالي خراسان



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



سخنران کارگاه تجاري سازي فناوري  -کارآفريني دانشگاه فردوسي مشهد -بهار 0٨٣١



مدرس کارآفريني به دعوت دفتر کارآفريني دانشگاه فردوسي – بيش از  10مورد



سخنران کارگاه تجاري سازي فناوري  -همايش دهمين سال اجراي طرح اينترنشيپ دانشگاه فردوسي
مشهد -تيرماه 0٨٣١



سخنران سمينار Paper or Patent؟  -به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت فکري دانشگاه فردوسي
مشهد  -دانشکده مهندسي – آبان ماه ٣١



کارگاه کاربردهاي پژوهشي گوگل و ابزارهاي حرفه اي آن  -ويژه  01نفر از کارکنان معاونت پژوهشي
دانشگاه فردوسي مشهد  -کتابخانه مرکزي



سمينار تجاري سازي فناوري  -گردهمايي دبيران انجمن هاي علمي دانشکده هاي مهندسي سراسر
کشور  -به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت فکري دانشگاه فردوسي مشهد  -دانشکده ادبيات



سمينار" خلق ثروت؛ مهارت هايي براي شروع کسب وکار " -به سفارش دفتر کارآفريني و مالکيت
فکري دانشگاه فردوسي مشهد – بيش از  11مورد



کارگاه آموزشي يابش مقاالت تخصصي و  ISIبراي انجمن هاي علمي مهندسي شيمي ،زيست شناسي،
رياضي ،فيزيک  -دانشگاه فردوسي مشهد0٨١0-0٨٣٣ -



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



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



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



سمينار" خلق ثروت؛ مهارت هايي براي شروع کسب وکار "  -پيام نور قوچان ،دانشگاه نيشابور،
دانشگاه گيالن



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



 ٣کارگاه آموزشي يابش و کارآفريني دانشگاه گيالن 0٨١1-



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



سمينار"  – "A Google A day Challengesدانشگاه صنعتي بيرجند -انجمن مهندسي مکانيک -ابان
0٨١٨



-

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



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



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

 برگزاري دو کارگاه جانبي  -هشتمين همايش ملي ادکا -رسانههاي اجتماعي در مراکز اطالع
رساني -آبان ماه 49


برگزاري  6کارگاه بوم جستجو -روش هاي جستجو ي منابع اطالعاتي -دانشجويان ارشد –معاونت
پژوهشي – دانشگاه نفت آبادان49-49-

(الزم بذکر است اين کارگاه  8ساعته به عنوان پيش زمينه ي برداشتن درس

سمينار دانشجويان مقطع ارشد محسوب مي شود)



سمينار بوم جستجو ويژه کارشناسان و کتابداران وزارت نيرو-کتابخانه وزارت نيرو-آبان 49



ارائه ي علمي #کارآفريني_کتابخانه؛ کتابخانه بنگاه اقتصادي ”در “مبحث علم اطالعات و اقتصاد
کتابخانه” -همراه با استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر نوروزي – حسينه ارشاد -سلسله نشست هاي علم
اطالعات و دانش شناسي -آبان 49



سمينار کتابدار  – 0.2کتابخانه مرکزي شرکت مناطق نفت خيز -اهواز-آذرماه 49

