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 التین  الکترونیکی تابهایک 

 
  افرسی کتابهای

    
 گزارشهای التین

                 
                                                                گزارشهای ژپوهشی

  
 پایان انهم

http://www.iiees.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2021/09/Thesis-35-06.1400.pdf
http://www.iiees.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2021/09/L-Ereports-35-.06.1400.pdf
http://www.iiees.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2021/09/Gozaresh-pazhoheshi-35-06.1400.pdf
http://www.iiees.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2021/09/Fbooks-35-06.1400.pdf
http://www.iiees.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2021/09/L-Ebooks-35-06.1400.pdf
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  پایگاه مگاپیپر های علمی از طریقمنابع دیجیتال و پایگاهاز استفاده و خدمات اطالعاتی              https://megapaper.ir   

  سیویلیکا( ایران های کنفرانس تخصصی ناشرمرجع دانش (                                     https://civilica.com/login/   

 پست الکترونیکی کتابخانه                           libraryrequest@iiees.ac.ir   

  10-17-04-28-24                              درخواست منبع فرمهای-http://www.iiees.ac.ir/fa/2012   
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هاکتابخانهبرخی ارائه امکانات ویژه   

خود را به صورت آزاد در دسترس عالقه مندان قرار دادند  یکیکرونا، کتاب ها و مقاالت الکترون امیکتابخانه ها و نهادها در ا یبرخ

 شوند: یم یمعرف یاز آنها جهت بهره مند یکه برخ

 کتابخانه ملی دیجیتال کتابخانه ملی ایران 

http://dl.nlai.ir  

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی و فراهم کردن 

تسهیالت الزم برای پژوهشگران کشور و عموم مردم با درنظر گرفتن شرایطی که کشور با گسترش ویروس کرونا روبرو است 

عالوه بر فراهم کردن دسترسی آنالین برای اعضای کتابخانه شرایط یکسانی را برای بهره مندی از منابع اطالعاتی تالش کرد تا 

ها از طریق آدرس همه عالقه مندان می توانند برای دسترسی به منابع دیجیتال و استفاده از آن .برای همه هموطنان فراهم کند

  http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx.عضو این سامانه شوند و ثبت نام اینترنتی به عنوان کاربر جدید

      

 کتاب های الکترونیکی دانشگاه تهران  

lhttps://press.ut.ac.ir/news_26.htm 

 

با توجه به مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی پژوهشگران، استادان و دانشجویان گرامی به منابع علمی،  

به صورت رایگان در اختیار همه  ۹۹۱۱مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران همه کتابهای الکترونیکی خود را از ابتدای فروردین 

کتابها می توانید به اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو یا کتابخوان مؤسسه انتشارات دانشگاه عالقه مندان قرار می دهد. برای دریافت 

 .تهران مراجعه فرمایید

  (ut.ac.ir)انتشارات دانشگاه تهران   آدرس صفحه کتابخوان الکترونیکی مؤسسه برای دریافت نسخه اندروید و نسخه ویندوز

 

  پایگاه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات -ایرانداک      

https://ganj.irandoc.ac.ir/       

                        

ها، ها، نشریات علمی داخلی، مقاالت همایشنامهی پژوهشگران و دانشجویان در پایاندر پایگاه گنج امکان جستجو برای همه  

های دولتی وجود دارد. همچنین پایگاه محققین و متخصصین کشور در اختیار عموم قرار گرفته های پژوهشی وگزارشطرح

ماه پس از دفاع به صورت متن کامل و  ۹۳و  ۹۱کز ایرانداک پایان نامه های مقاطع ارشد و دکترا را مطابق زمانبندی است. مر

رایگان در دسترس قرار دارد. کافیست ابتدا به عنوان عضو جدید نام نویسی کنید. پس از تایید لینک ارسالی به ایمیل، اطالعات 

 .یان نامه در ماه فراهم می شودپا ۵کاربر فعال شده و امکان دانلود 

 

 کتابخانه آنالین کشور  

  http://infoketab.ir 

تعداد بسیار زیادی کتاب ارزشمند قرار دارد تا کاربر بتواند با استفاده از این سامانه در هزینه دسترسی به  در این کتابخانه

برای سهولت کار کاربران برای کار با سایت و عضویت در  .های مختلف صرفه جویی نمایدزمینه روز و آموزشی دراطالعات به

 .زیر منوی راهنما در باالی سایت توضیحاتی جهت عضویت و فعال سازی حساب کاربری داده شده است

http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx
https://press.ut.ac.ir/news_26.htmll
https://press.ut.ac.ir/news_26.htmll
https://press.ut.ac.ir/help?menu=14
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&id=146&Itemid=587&lang=fa
https://ganj.irandoc.ac.ir/
https://ganj.irandoc.ac.ir/
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 (ISIC) انیدانشگاه یالمللنیسازمان ب درباره
 

https://isic.ir 

https://www.isic.org 
 

المللی دانشگاهیان در سراسر جهان  عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و مرکز مدیریت کارتهای بین به ISIC سازمان

المللی پیرامون احراز هویت جامعه  شده بین کارتهای شناختهاز  ITIC و ISIC شود. کارتهای شناخته می

 .دانشگاهی هستند

 هیاتحاد نیقوان ها با ارجاع به ها و دستورالعمل توافقنامه ن،یقوان یسازمان در آمستردام هلند بوده ول یمقر مرکز

 .شودی غ مبالو ا نیخاص کشور دانمارک تدو موارد اروپا و در

نسبت به صدور کارتها اقدام  ایکشور دن ۹۹۵ از شیو در حال حاضر در ب شده سیتأس ۹۱۵۹در سال  سازمان

 یرا برا ینموده و خدمات گردشگر صادر یدانشگاه انیمتقاض یکارت برا ونیلیم ۵از  شیب نهاالس و دینمای م

پوشش خود  تحت دانشجو را ونیلیم ۹۲۳از  شیتا کنون ب سیسازمان از بدو تاس نیا  .دینما یم لیتسه شانیا

 قرار داده است.

 (ونسکوی) سازمان ملل متحد یو فرهنگ یعلم ،یسازمان آموزش تیو حما دییمورد تأ ۹۱۹۱کارت از سال  نیا

 Confederation Travel)  یآموزش یسفرها یجهان ونیاز کنفدراس یعضو ISIC نیهمچن قرار گرفته است.

WYSE ) جهان است. شرویبه متخصصان پ یخدمات مسافرت ارائه یدر راستا یرانتفاعیغ یکه سازمان 

 است. یالملل نیب یتوسعه گردشگر قیاز طر یمتعال یتهایتحقق مأمور یابزار برا نیدارد بهتر دهیسازمان عق نیا

 تیامکان اثبات هو ایتا در سراسر دن دهد یم امکان یبه جامعه دانشگاه ITICو  ISIC یراستا،کارتها نیهم در

 ق،یطر نیگردند و از ا مند بهره ایکشور دن ۹۹۵مرکز در  ۹۲۵۳۳۳ فیباشند و از تخف داشته خود را یدانشگاه

 یفایمشتاق به ا ISIC سازمان  .آورد یفراهم م یتر نییپا یها نهیبا هز انیمتقاض یرا برا یامکان گردشگر

 همگان است. یبرا یآموزش یفرصتها شیو افزا یفرهنگ نیب بهبود درک یبرا بانینقش پشت

نمایندگان سازمان جهانی به دعوت دانشگاه تهران به ایران آمدند و از آن سال کارت  ۹۹۱۹نخستین بار در سال 

 .المللی دانشجویی در ایران عرضه شد بین

توانمندسازی دانشجویان در » هدف سازمان در ایران با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و نیاز دانشجویان، 

های مختلف در  وه بر عقد قرارداد با مجموعهالاست. در این راستا، دفتر نمایندگی ایران ع» علمی و شغلیعرصه 

 .کند های گوناگون اقدام می این زمینه، نسبت به ارائه خدمات آموزشی و علمی در زمینه

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات سازمان فوق به لینک زیر مراجعه فرمائید.

https://isic.ir/landing/ 

 تابچه راهنمای سازمانک

https://isic.ir/
https://isic.ir/
https://www.isic.org/
https://www.isic.org/
https://isic.ir/landing/
https://isic.ir/
http://www.iiees.ac.ir/fa/wp-content/uploads/2021/09/isic2020.pdf
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 راههای تماس با کتابخانه

libraryrequest@iiees.ac.ir 

 

۲۲۱ داخلی ۱۱۲ -۱۱۱۱۲۲۲۲-۹ پژوهشگاه تلفن  

 

۱۱۲-۱۱۱۱۱۲۲۲:  کتابخانه مستقیمتلفن   

 
           ۱۹۲۱۱۲۱۲۱۱۲ 

   


