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 :راهبردی مشتریان
 و تحقیقاتی مراکز ، شرکتها ، کارخانجات ، تولیدی صنایع از بسیاری در ما محصوالت

   هستند ما های سرمایه ما مشتریان تمامی.است استفاده حال در دانشگاهی 

.هستیم کشور بزرگ مراکز و صنایع نیاز پاسخگوی میبالیم خود به اینحال با
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 :IHS معرفی
   بریتانیا کشور مرکزیت با چندملیتی شرکت یک

 .میباشد مختلف سطوح در اطالعات تحلیل خدمات دهنده ارائه

 

 : فعالیت های زمینه
 امنیتی و دفاعی ، وافضاه1.
 خودرو2.
 شیمی3.
 اقتصادی4.
 انرژی5.
 دریایی تجارت6.
 مخابرات و آوری فن7.
 درمان و بهداشت8.
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Standards معرفی Manager: 
Standardsتجاری نام با استاندارد مدیریت سامانه Manager های پلتفرم تحت افزاری نرم 

 مرجع و برمعت ناشرین فنی اطالعات به دسترسی قابلیت ، حجیم اطالعاتی بانکهای و مختلف

 بلیتقا سامانه این .است آورده فراهم متنوع بسیار امکانات با را المللی بین استانداردهای

 رتقاا .است ساخته فراهم مجتمع مدیریت با و یکپارچه صورت به را استانداردها از استفاده

 این عطف نقطه اطالعاتی بانکهای مداوم آوری روز به و جدید های استاندارد از پشتیبانی جهت

 مختلف ناشر 300 از استاندارد میلیون 1 از بیش به دسترسی ایجاد باعث که است سامانه

.است شده
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 :اطالعاتی اصلی منبع
 : میباشد IHS شرکت استاندارد های سامانه ما اطالعات اصلی منبع

1- WorldWide Standards Service Plus )ویندوزی نسخه( 

2- Standards Expert )اولیه وب تحت نسخه( 

3- Engineering Workbench )کنونی وب تحت نسخه( 

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :اطالعاتی فرعی منبع

Techstreet نام با TechStreet شرکت سامانه ما اطالعاتی دیگر منبع

Enterprise میباشد 

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :اطالعاتی جانبی منابع

 روز هب دسترسی امکان که خاص ناشرین از برخی اختصاصی استاندارد سامانه

.هستند ما اطالعاتی دیگر منبع آورند می فراهم را استانداردها ترین آمد

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :استانداردها محتوای

 و استاندارد متن در جستجو قابلیت با واقعی PDF فرمت با استاندارد فایلهای

  .میباشند محدودیت و قفل گونه هر فاقد

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :استانداردها ایندکس

 اساس بر کامل و نقص بدون شده مشخص سال تا شده عرضه استانداردهای

 بانک رد موجود استانداردهای کامل تاریخچه به توجه با .میباشند ناشر ایندکس

 متعارف های پکیج برابر چندین پوشش تحت استانداردهای تعداد اطالعات

.است

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :استانداردها وضعیت

 ،Active استانداردهای منجمله وضعیتها تمامی شامل استانداردها

Withdrawn،Revisedاستانداردها تاریخچه .میباشند شامل را )Revised( به 

 دارداستان یک مختلف های نسخه مشاهده امکان و بوده دسترس در کامل شکل

 از یاستانداردها با شده جایگزین استانداردهای مشاهده امکان.میباشد میسر

 .میباشد میسر)Withdrawn( خارج رده

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :چاپی استانداردهای

ً  خود استانداردهای از محافظت جهت ناشرین برخی  از چاپی نسخه صرفا

 خهنس اکثر استانداردها مدیریت سامانه میکنند عرضه را خود استانداردهای

 .میشود شامل نیز را استانداردها گونه این الکترونیک های

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :شده محدود استانداردهای

 GMW مانند خاص استانداردهای برخی و DOD مانند نظامی استانداردهای

 ازهاج و هستند قائل استانداردها محتوی به دسترسی در خاصی های محدودیت

 حال این با دهند نمی را خود تابعه سازمان از خارج کاربران دسترسی

 .هستند دسترس قابل سامانه بانک در شده محدود استانداردهای

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4
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 :استانداردها فراداده

 ، موضوعی عنوان ، تاریخچه استاندارد، چکیده مانند استانداردها فراداده

 اکتشاف و استانداردها به دسترسی سهولت افزایش باعث ... و ها برچسب

تبطمر  استانداردهای بواسطه پویش تحت استاندارد با مرتبط استانداردهای

)Related( داده ارجاع استانداردهای یا )Reference( میشود. 

 یمنبع اصلی اطالعات

 منبع فرعی اطالعاتی

 یمنابع جانبی اطالعات

 محتوی استانداردها

 اایندکس استاندارده

 وضعیت استانداردها

 استانداردهای چاپی

 استانداردهای محدود

فراداده استانداردها

 3خانه4



 ما خدمات
 
 
 
 
 

 کاربران

 جستجو و دانلود

استانداردهای 

 بین المللی 

 سایتها

ارائه سرویس 

جستجو و دانلود 

 استاندارد

 سازمانها

راه اندازی 

سامانه به صورت 

 لوکال در سازمان




