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فعاليت هاي انجام شده فني و مهندسي:


جمعآوري و پااليش اطالعات در زمينه هاي كاري شركت



طراحي ساختار بانك اطالعاتي در زمينه هاي كاري شركت



دسترسي به بانکهاي اطالعاتي معتبر دنيا با بيش از  100ميليون مقاله



توسعهي نرم افزار شبيه سازي ريخته گري ( ProCastطراحي سرفصل هاي آموزشي در ايران براي اولين بار)



پروژهي تحقيقاتي انجام مطالعات فرآيندي بر روي پروانههاي زير دريايي(شرکت توس دريا)



توليد دانش فني بازيافت زبالههاي الکترونيک



بومي سازي استخراج طال از زباله هاي الکترونيکي  1٣٨9 -تا 1٣90



بومي سازي استخراج نقره از زباله هاي الکترونيکي  1٣٨9 -تا 1٣90



بومي سازي استخراج مس از زباله هاي الکترونيکي  1٣٨9 -تا 1٣90



بومي سازي استخراج آلياژ لحيم از زباله هاي الکترونيکي  1٣٨9 -تا 1٣90



بومي سازي دستگاه ويژه برش  CRTبراي خط بازيافت زباله هاي الکترونيکي  1٣٨9 -تا 1٣90



طراحي نرمافزار ViciHardnessجهت اندازه گيري رايانهايميكرو سختي سنجي



مطالعات فاز صفر راه اندازي انجمن آهن و فوالد-دانشگاه فردوسي



قرارداد ساخت پايلوت بازيافت زبالههاي الکترونيکي -سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد –
مرداد 1٣٨9



توليد دانش فني استخراج فلزات گرانبها از منايع ثانويه



توليد دانش فني استخراج رنيوم و موليبدن از منابع



بانک اطالعاتي بيش از  4500ماده جديد وپيشرفته ،معرفي ،کاربردها ،شرکت سازنده.



فناوري توليد شمش آنتيموان



توليد فناوري ساخت دستگاه اسکنر جهت اسکن فيلمهاي جوش تست راديوگرافي شرکت گاز به
سفارش شرکت نهامين پردازان آسيا 1٣92-1٣90



ثبت اختراعات :

بومي سازي دانش استخراج آنتيموان از سنگ معدن و توليد شمش - %99سال  1٣91تاکنون

فعاليت هاي انجام شده تأمين منابع اطالعاتي


راه اندازي وب سايت تجاري و آموزشي yabesh.ir



طراحي سرفصل هاي آموزشي ويژه کتابداران 2.0



طراحي سرفصل هاي آموزشي مدرسه ی سواد اطالعاتی



تامين اشتراک نشريات خارجي ساليانه  500عنوان براي مشتريان مختلف



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



تأمين متاديتا براي مقاالت براي مشتريان 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



تأمين آفالين پايگاه هاي اطالعاتي براي مشتريان بيش از  2ميليون مقاله مجالت و کنفرانس ساليانه



تأمين پايگاه هاي همچون اسکوپوس براي مشتريان بصورت آنالين مانند اسکوپوسWOS ، JCR ،



حمايت از همايش هاي مهم حوزه ي کتابداري سال 97- 94



برگزاري چندين مسابقه ي مهارتي بين کتابداران ايران



استارتاپ بازارچه کتابداري ( bokoo.irبُکو؛ پرنده کتاب)
استارت آپ علم کادو –– ScienceGift.irتعطيل شد



راه اندازي نرم افزار اپن سورس  dspaceبصورت زبان فارسي persiandspace.irو نصب و راه اندازی
و پشتيبانی



راه اندازي استارت آپ نگاشت و سامانه ي علم سنجي negasht.net



راه اندازی شبکه ی اجتماعی پژوهشگران ايران Sciexplore.ir



قرارداهای مختلف تأمین داده های پژوهشی ،گزارشات علم سنجی و...



قراردادهای مختلف نمايه سازی مجالت

مشتريان تأمين منابع اطالعاتي


دانشگاه آزاد نجف آباد



دانشکده پيراپزشکي مشهد



شرکت مهندسي مشاوره توس آب



دانشکده پرستاري همدان



شرکت مهندسي موننکو



دانشکده پرستاري کرمان



شرکت مهندسي مپنا ( 9شرکت زيرگروه)



دانشگاه صنعت نفت آبادان



شرکت مهندسي مهاب قدس



دانشگاه علوم پزشکي بيرجند



شرکت مهندسي قدس نيرو



دانشگاه علوم پزشکي کرمان



شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب



دانشگاه علوم پزشکي همدان



شرکت پتروشيمي جم



دانشگاه فردوسي مشهد



شرکت مادر تخصصي توانير



دانشگاه امام صادق عليه السالم



شرکت مهندسي دز اب اهواز



دانشگاه شيراز



پژوهشگاه صنعت نفت



دانشگاه قم



پژوهشگاه فضايي ايران (  7پژوهشکده )



دانشگاه المصطفی



پژوهشگاه اقيانوس شناسي



دانشگاه ياسوج



پژوهشگاه نيرو



مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و



مرکز تحقيقات مسکن

فناوري



مرکز مطالعات جهاني شدن



کتابخانه وزارت نيرو



سازمان آمار ايران



کتابخانه وزارت صنعت و معدن



سازمان انرژي اتمي



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



سازمان استاندارد ايران



انجمن مديريت منابع انسانی ايران



سازمان برق منطقه اي تهران



دانشگاه هنر اصفهان



سازمان مديريت تهران



دانشکده هنر دانشگاه الزهرا س



سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي



دانشگاه صنعتی اصفهان



سازمان آب و برق خوزستان



و مابقي مراکز کتابخانه اي اعم از دانشگاهي و تخصصي که بصورت جزئي مشتري ما هستند.

طراحي کتابخانه ديجيتال http://persiandspace.ir/sample -
از دی اسپیس می شود برای هر نوع ایجاد مخزن استفاده کرد ،کتابخانه دیجیتال ،مخزن اسناد و مدارک
(پژوهشی یا هر نوع دیگر مثال اسناد سازمانی) ،آرشیو منابع ،موتور جستجوگر برای دیگر نرم افزارها (مثال
جستجوی حرفه ای در منابع چاپی) ،پایگاه ارائه ی فرمت های مختلف اطالعات (پایگاه پایان نامه ،پایگاه
مجالت ،پایگاه کتاب؛ پایگاه ویدئوهای آموزشی و …) ،پایگاه تخصصی منابع (مثال پایگاه تخصصی مهندسی
و…) نکته ی مهم در اینست که منابع به صورت مجزا قابلیت دسترسی آزاد یا دسترسی بسته دارد ،زبان های
مختلف و فرمت های مختلف اطالعات (زبان فارسی ،انگلیسی ،عربی و…عکس ،پی دی اف ،پاورپوینت،
ویدئویی و…) در نرم افزار براحتی نمایه می شوند.

کتابخانه دیجیتال و مرکز اطالعات وزارت

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه فضایی

نیرو

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آبادان
(اینترانت استفاده می شود)

سامانه تولیدات علمی پژوهشی دانشگاه

پایگاه اطالعات علمی دانشگاه علوم

کتابخانه دیجیتال و مخزن تولیدات علمی-

علوم پزشکی گیالن

پزشکی بیرجند

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کتابخانه دیجیتال و مرکز اسناد و مدارک

کتابخانه مرکزی شرکت نفت جنوب

پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس

اطالعاتی دانشگاه فردوسی مشهد

(اینترانت استفاده می شود)

(اینترانت استفاده می شود)

مپنا مگز

پایگاه تخصصی مهندسی

پایگاه منابع عربی

کاربرد دی اسپیس به عنوان پلت فرم
مجالت

طراحي سامانه هاي علم سنجي:

سامانهي علم سنجي و مخزن دانش – دانشگاه امام صادق عليه السالم
http://scientometrics.isu.ac.ir
پژواک پژوهش  -سامانهي علم سنجي دانشگاه اصفهان
http://UI.Sciexplore.ir
سامانهي علم سنجي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
http://Azaruniv.sciexplore.ir

فعاليت هاي آموزشي شرکت
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