آشنایی با خدمات شرکت یابش
حوزه ی منابع اطالعاتی ،کتابخانه ای و خدمات پژوهشی

خدمات تأمین

خدمات طراحی پورتال

خدمات علم سنجی

منابع اطالعاتی و کتابخانه ای

و کتابخانه ی دیجیتال

و طراحی سامانه

کتابخانهها ،دانشگاهها ،سازمانها و

برای منابع تولیدی شما یک مخزن حرفهای

اگر برای گزارشات علم سنجی خود نیازمند یک

پژوهشگران هر نوع سند اطالعاتی مورد نیازشان در هر

طراحی میکنیم (نوعی سیستم مدیریت دانش

همکار حرفه ای هستید به ما بسپارید.

نوع محتوایی اعم از مقاله ،مجله ،کتاب و  ....جستجو

برای سازمان ها و دانشگاه ها) این منابع تولیدی

همچنین راهاندازی یک سامانهی فوق العاده

کرده و در صورت وجود نسخهی الکترونیکی تأمین

میتوانند پایاننامهها ،مقاالت ،کتابها و

قدرتمند که اطالعات علم سنجی دانشگاه را نشان

میکنیم.

گزارشهای تولید شده توسط اعضای شما

میدهد ،در توانایی شرکت یابش است .نمونه های

از یک مورد سند اطالعاتی تا راه اندازی پایگاه های

باشند.

راه اندازی شده را میتوانید در ادامه مشاهده

چند ده میلیونی مورد نیاز شما می تواند بما سفارش

همچنین یک کتابخانه ی دیجیتال فوق العاده،

بفرمایید

داده شود( .البته اسناد به غیر از زبان فارسی)

در سطح استانداردهای بانک های اطالعاتی

ما برای

مطرح دنیا ،امکان راه اندازی و پیاده سازی دارد.
نمونه های منابع:

نمونه های محصوالت:

نمونه های محصوالت:

استانداردهای فنی و مهندسی

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه فضایی ایران

سامانهی علم سنجی و مخزن دانش – دانشگاه امام صادق علیه
السالم

http://YSE.YaBeSH.ir
سامانه ی آنالین جستجو و درخواست مقاالت
http://PQ.YaBeSH.ir
پایگاه کتاب های الکترونیکی
http://ebooks.YaBeSH.ir
پایگاه منابع مهندسی
http://YETL.YaBeSH.ir
سامانه ی مجالت علمی  -تجاری

http://80.253.154.25
سامانه مجالت علمی – تجاری مپنا
http://mapnamagz.yabesh.ir
پایگاه اطالعات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
http://sid.bums.ac.ir
سامانه مدیریت منابع دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی
گیالن

http://ISU.Sciexplore.ir
پژواک پژوهش  -سامانهی علم سنجی دانشگاه اصفهان
http://UI.Sciexplore.ir
سامانهی علم سنجی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
http://Azaruniv.sciexplore.ir

http://dsp.gums.ac.ir

http://Magz.YaBeSH.ir
پایگاه منابع عربی
http://YaRab.YaBeSH.ir

شرکت یابش
برای هر نوع همکاری و ارائه ی خدمات و نیز مشاوره
در زمینه های منابع و دادهها برای هر سازمان ،دانشگاه و مؤسسهای
که نیازمند خدمات باال یا هر نوع خدمات ویژه و خاص باشد ،اعالم آمادگی میکند .
ما با داشتن بیش از  05مشتری سازمانی و دانشگاهی در زمینه های مختلف و ارائه ی خدمات طی یک دهه سعی داریم
با صداقت و کیفیت باالی سرویس ها رضایت شما را جلب نماییم.

اطالعات تماس:
شماره همراه 58101150190 :
شماره ثابت 50116619151 :
ایمیل Yabesh.ir@gmail.com :
تلگرامhttp://t.me/yabesh :

