با درود و سپاس از شما که با حضور در مسابقه گرمابخش این رویداد خوب هستید
برای جواب دهی به سواالت توجه کنید سه ساعت فرصت می باشد.
هر چه خالقانه تر و راه حل کوتاهتر اما دقیق و صحیح باشد مفید تر است
در طول مسابقه اگر الزم بود با آی دی ما در تلگرام @yabeshو یا شماره تماس  09151105285تماس بگیرید
نمودار بکشید ،پرینت اسکرین کنید و فرآیندها را شماره گذاری کنید تا راحت و قابل درک باشد

 .1در مورد شابک های زیر بگویید که آیا نسخه ی الکترونیک دارند یا خیر و در صورت مثبت بودن جواب لینک صفحه ی دارای نسخه ی
ایبوک کتاب را درج کنید:
9780313244339
11th edition- 9780838959428

 .2گفته شده است که با استفاده از اطالعات پایگاه اسکوپوس مشخص کنید که هر استان ایران به تفکیک دانشگاه های علوم ،پزشکی  ،پیام نور ،آزاد و
غیره (بقیه ی موارد همه در یک آیتم) چه تعداد مدرک داشته است برای سال  – 5102شما باید مراحل کار را بصورت تفصیلی بیان کنید و هر
آنچه که فکر می کنید برای اینکه یک جدول بهتر و دقیق تر تحویل کارفرما بدهید را ب یان کنید (حتی اشکاالت کار را).

 .3قرار است برای کتابخانه ی یک شرکت حوزه ی موضوعی نفت و پتروشیمی یک بروشور از پایگاه های مورد نیاز افراد و مخاطبان تخصصی تهیه
کنید در غالب یک برگه ی ( A4چه بصورت وُرد چه با خودکار) نموداری از آنچه که باید مهیا شود رسم کنید .تعداد پایگاه ها هر چه بیشتر معرفی
شود و بیشتر مرتبط باشد با آنچه که باید تحویل داده شود بهتر است (و مواردی که اشتباه بیان شده باشد تضعیف نمره به همراه دارد)(فرض کنید
یک فرد می خواهد یک پروژه ی تخصصی را پیاده سازی کند در آن شرکت و نیاز به همه نوع اطالعات برای پروژه ی خود دارد)

 .4قرار است برای نویسنده ی خاص "اچ ایندکس" مقاالت منتشر شده اش در سالهای  5102-5105محاسبه کنیم از سه پایگاه اسکوپوس ،وب آو
ساینس و گوگل اسکالر توضیح دهید فرآیندها به چه صورت خواهد بود؟ (مشکالت فرآیندها را نیز شرح دهید)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5اهداف ،ارزشها ،چشم انداز و مأموریت یک کتابخانه ی دانشگاهی خارجی یا عمومی خارجی (هر کدام که مایل هستید) را بصورت ترجمه شده (از
انکلیسی به فارسی) (همراه با لینک به صفحه ی مربوطه) بیان کنید – اگر کتابخانه ای کامل نداشت می توانید ترکیب دو کتابخانه را کار کنید.

پاسخ ها به ایمیل  EandD.ir@gmail.comارسال شود حداکثر زمان  02:51قابل قبول است
یا به تلگرام با آی دی  @yabeshارسال شود.

