گزارش تحلیلی از وضعیت كتابخانه پژوهشگاه صنعت نفت در سال 69-69
كتابخانه پژوهشگاه يکی از غنیترين كتابخانههاي تخصصیی كشی ب بیه ریماب ییبود و بعنی ا لبیت تدنی ه
پژوهشگاه دب باستاي حمايت از سياستهاي كین

اهی اف و برنا یه هیاي م زریی پژوهشیی و تقايایاتی

پژوهشگاه جم عه اي غنی از نابع اطنعات عبمی  -تخصصی و رجع دب ح زه هاي ضی عی نتیت زیاز
پتروريمی ريمی و هن سی ريمی و نيز ساير ض عات فنی و هن سی رتبط بیا فعاليیت هیاي سیاز ا
رجع دب سطح وزابت نتت رناخته ی ر د .كتاب ابا اين جم عه ت انسته

زردموبي نم ده است و به عن ا

ان دب سال هاي اخير با همت و تنش فراوا و به

د عنله و حس سئ ليت پیييري خی اتی تناسیت دب

را پژوهشگاه به كابكنا ابائه نماين .
دب ادا ه ززابری تقبيبی از كتابخانه دب سال  69-69ابائه ی زردد.
الف -خدمات كتابخانه
 تامین منابع اطالعاتی
اين بخش با ه ف تهيه و تا ين نيازهاي اطنعاتی را ل كتاب االه استان ابد نشريه ززابش و ...
براي جا عه پژوهشی فعاليت ینماي  .همکابا اين بخش تاكن ت انستهان با هزينههاي ناست و
زاهی بايگا عبیبغم افزايش ليمت نابع نيازهاي اطنعاتی همکابا پژوهشگاه با برموبده سازن كه دب
ذيل نم نه اي از نابع تا ين ر ه و صرفه ج يی هاي حاصل از م موبده ر ه است.
تامین منابع فارسی
ن ع نبع

تع اد

كتاب

011

االه

97

استان ابد

.

هزينه اصبی (بيال)
8082828.11

ببغ هزينه ر ه
818.698811

يزا صرفه ج يی
088308311

تامین منابع التین
ن ع نبع
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كتاب

91

االه

369

استان ابد

810

هزينه اصبی (دالب)
808.3827

ببغ هزينه ر ه (دالب)
670878

يزا صرفه ج يی(دالب)
81308878
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 سازماندهی و فهرستنويسی
 oبخش ساز ان هی با ه ف برلرابي نظم دب جم عه كتابخانه و سه لت و صقت دسترسی به
نابع بد نياز و بازيابی منها فهرستن يسی و بده بن ي كبيه نابع (كتاب نشريه ززابش
پروژه االه و  )...التين و فابسی با بر عه ه دابد.
مخرين وضعيت نابع اطنعاتی ساز ان هی ر ه دب كتابخانه به ررح ذيل ی بار
آخرين وضعیت منابع اطالعاتی كتابخانه و مركز اسناد علمی پژوهشگاه در سال 0369
تع اد (عن ا

نوع منبع اطالعاتی
كتت فابسی

90111

كتت التين

91111

نشريات فابسی

990

9

091

نشريات التين
اسناد

0011

ااالت

00111

ززابش پروژه هاي پژوهشگاه

0911

ديسك هاي ن بي و نرم افزابها

9111

نابع ديجيتال

01111

استان ابد

0

Chemical abstract

00011
9

9111

استان ابدهاي ل يمی ASTM

001

پايا نا ه هاي دانشج يی (كابرناسی ابر دكتري پژوهشی)

990

جم عه اي غنی از ل يمی ترين نشريات نتشر ر ه دب كش ب
استان ابدهاي ج د دبكتابخانه را ل  IP,AWS,UOP,ASTMو...
غنی ترين و ل يمی ترين مبري دب كش ب از سال 9696

نبع)

 امانت
 .9بخش ا انت كتابخانه با دارتن بيش از  099.111نبع اطنعاتی و 9911عض يکی از
پر راجعهترين بخشهاي كتابخانه یبار  .با ت جه به سا انه نرمافزابي كتابخانه و استتاده از اين
نرمافزاب ا کا بزبو و ثبت دبخ است كتاب به باحتی و بص بت الکترونيکی هيا ر ه است.
همچنين اعضاي كتابخانه یت انن دب صتقه اصبی جستوج ي كتابخانه دب بخش سرويسهاي
ا انت با استتاده از رمابه عض يت و كبمه عب ب دب سيستم ا انت فعاليتهاي ا انی خ يش با
شاه ه نماين .
 .0كبيه همکابا پژوهشگاه ی ت انن از نابع اطنعاتی چاپی و ديجيتال ج د دب مبري كتابخانه
را ل كتاب جبه االه ززابش پروژه و استان ابد بر اساس مييننا ه و اربات استتاده نماين .
 .9ساليانه بخش ا انت كتابخانه به بيش از 0011تا  9111راجعهكنن ه خ اتی انن عض يت
ا انت و ع دت نابع تس يه حساب و  ...ابائه ی نماي .
دب ذيل فعاليت هاي بخش ا انت دب سال  69-69لابل نحظه است.
نوع
تعداد امانت منابع

كتاب های فارسی

كتاب های التین

گزارش پروژه ها

جمع

6090

9090

9969

90619

كارآموزان
تعدا د مراجعان

مراجعین خارج از

011

پژوهشگاه

911

پرسنل پژوهشگاه

0011

9111

 مرجع
 oبخش رجع كتابخانه كه با ابزرترين و ل يمیترين نابع رجع تخصصیی نتیت با دب خی د
جاي داده ت انسته با دارتن بيش از  0111عن ا كتاب رجع ( 91.111نسیخه) نيازهیاي
اطنعاتی پژوهشگرا با به خ بی رتتع سازد.
 ديجیتال
 oساز ان هی  01.111نبع اطنعاتی ديجيتال دب نرم افزاب سيمرغ ن سا (كتابخانه ديجيتال) از
جمبه ا کانات ديگر كتابخانه است كه ا کا استتاده از ايین نیابع با بیراي كبيیه همکیابا
پژوهشگاه فراهم نم ده اسیت .ايین نیابع ریا ل كتیت الکترونيکیی ( )e-bookایاالت
جنت مننين و استان ابدها ی بار كه راجعه و استتاده از كتابخانه ديجيتال دب سال-69
 69به يزا  91.111باب است.

 امانت بین كتابخانه ای
كتابخانه پژوهشگاه صنعت نتت با  01ركز اطنع بسانی دانشگاهها

سسات عبمیی پژوهشیی و راكیز

تقايااتی دب سطح كش ب داباي تتاهم نا ه همکابي یبار  .دب ج ول ذيل به راكزي كه دب سال -69
 69تتاهم نا ه همکابي با منها ا ضا ر ه ارابه زردي ه است.
1

شركت ملي صنايع پتروشيمي

2

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

3

شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي

4

كتابخانه دانشكده علوم دانشگاه تهران

5

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف

6

شركت تحقيق،طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ايپكو)

7

دانشكده مكانيك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

8

مركز اطالعات و ارتباطات علمي شركت ملي پااليش و پخش

9

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

11

صنايع توليدي كيافرين (شركت رنگينه و كاتاليست پارس)

11

كتابخانه شركت پااليش نفت تهران (پااليشگاه تهران )

12

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

13

كتابخانه مركزي دانشگاه شهيدبهشتي

14

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير

15

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

16

كتابخانه پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي

ب-اهم فعالیتهای شاخص كتابخانه در سال69-69
 .9برززابي نمايشگاههاي كتت تخصصی دب نيمسال اول و دوم دب هريك از پرديسهاي سه زانه
 .0برززابي نمايشگاههاي عم ی دب نيمسال اول و دوم با عتبرترين ناررا ح زه كتت عم ی و
نتخبی از پرفرورترين و پرتيراژترين كتت نتشرر ه سالهاي اخير
 .9استاراب يز تبادل دب پرديسهاي سهزانه دب نيمسال اول و دوم
 .0برززابي ساباه كتابخ انی و بزبز ارت هتته كتاب و كتاب خ انی و بوز كتاب اب
 .0تهيه مخرين ويرايش استان ابد  ASTMتا سال  0199و بروز بسانی هرساله اين استان ابد

 .9تهيه تازه هاي كتابخانه دب دو نيمسال و اطنع بسانی به پژوهشگرا از طريق پ بتال
 .9حض ب دب جبسات هم ان يشی بوساي كتابخانه هاي صنعت نتت و ت وين دوبههاي م زری كتاب ابي
دب ب و استخ ام
 .0تهيه ززابش تقبيبی از ااالت ثبت ر ه پژوهشگرا (ت لي ات عبمی) دب سالهاي  0190-0199دب
پايگاه  Scopousو web of science

 .6بروز بسانی قت اي پ بتال
 .91تهيه ززابرات

يريتی از نمايشگاههاي كتاب

 .99ربف خ انی  90.111عن ا

نابع چاپی كتابخانه (كتابهاي فابسی و التين اسناد فابسی و التين

ااالت مبري نشريات ززابش پروژهها) و بفع ن الص
 .90وجين و حيف نابع ل يمی و غيركاببردي از جم عه كتابخانه را ل  0011جب كتاب التين
 .99برززابي كابزاه هاي م زری را ل :
 مرنايی با تکنيكهاي ن ين دستيابی به نابع عتبر هن سی (انتشابات )Elsevier
 بورهاي دستيابی به اطنعات عبمی
 كابزاه تخصصی ززابشهاي  SRIت سط كان

نهادهاي سر ايهزيابي ايرا

 برززابي كابزاه مرنايی با پايگاه اطنعاتی تخصصی  Reaxysدب ح زه ريمی
 .90دبيافت  9690عن ا ت لي ات عبمی پژوهشگرا از پايگاه  Scopousبص بت بايگا و از طريق بياست
كتابخانه دانشگاه راه

 .90ابتباط حرفهاي با انجمن هاي تخصصی كتاب ابي دب خص ص بازتعريف ناش كتابخانههاي تخصصی
 .99بازدي از كتابخانه ركزي دانشگاه راه پژوهشگاه اد و انرژي و بهرهزيري از  990پايگاه اطنعاتی
مننين م

جم عهها

