راهنمای خدمات اشتراک گذاری منابع اطالعاتی
كتابخانه و مركز اسناد علمی پژوهشگاه صنعت نفت يکی از غنی ترين كتابخانه های تخصصی كشور به شمار می رود كه در زمینه
های موضوعی نفت ،گاز ،پتروشیمی ،شیمی و مهندسی شیمی و نیز ساير موضوعات فنی و مهندسی مرتبط ،منابع اطالعاتی بسیار
ارزشمندی را گردآوری كرده است .اين كتابخانه طی سالهای اخیر با به كارگیری سیستم جامع نرم افزاری كتابخانه های "سیمرغ"،
اقدام به ايجاد پايگاههای اطال عاتی از منابع موجود در پژوهشگاه و مراكز داخل كشور برای استفاده پژوهشگران كرده است .كلیه
منابع اطالعاتی موجود در كتابخانه در قالب  14پايگاه اطالعاتی بر روی نرم افزار جامع كتابخانه ،منطبق با روش های استاندارد
سازماندهی شده و از طريق فیلدهای اطالعاتی قابل بازيابی می باشد .همچنین با راه اندازی كتابخانه ديجیتال در سال  ،94امکان
دسترسی به منابع علمی الکترونیکی تمام متن (كتاب ،استاندارها ،مقاالت فارسی و التین) برای پژوهشگران فراهم شده است .
برای جستجو و استفاده از منابع اطالعاتی كتابخانه  ،كاربران گرامی می توانند به لینک  http://weblib.ripi.irمراجعه
نمايند .بخش جستجوی منابع شامل دو قسمت منابع چاپی و منابع ديجیتال می باشد :
 منابع چاپی  :اعضای كتابخانه می توانند با ورود به بخش كاربران خاص يا مهمان ،جستجوی مورد نظر خود را در
هريک از پايگاه های موجود در نرم افزار كتابخانه انجام داده و پس از مالحظه موجودی منبع  ،گزينه درخواست سند از
سیستم امانت را انتخاب نمايند تا در اسرع وقت منابع مورد نظر برای ايشان ،بدون نیاز به مراجعه حضوری ارسال گردد.
كتابخانه های دارای تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه نیز می توانند در بخش میهمانان براساس منبع مورد تقاضا در
منابع فارسی يا التین جستجو را انجام داده و از طريق تماس تلفنی با كتابخانه  48255353 -48255351و يا با ارسال
درخواست خود به ايمیل كتابخانه به آدرس  library@ripi.irاز موجودی منابع مطلع شده و در صورت نیاز به
دريافت ،نماينده سازمان متبوع بايد بصورت حضوری با معرفی نامه و كارت شناسايی به كتابخانه پژوهشگاه مراجعه
كرده  ،منبع اطالعاتی مورد نظر را امانت بگیرد.



 منابع دیجیتال  :كاربران گرامی می توانند با مراجعه به "منابع ديجیتال" قسمت پايین صفحه جستجو ،وارد صفحه
جستجوی منابع ديجیتال شده و منابع مورد نیاز خود را دريافت نمايند.
اعضای كتابخانه جهت دريافت منابع الکترونیک می توانند بدون نیاز به رمز عبور منابع را بالفاصله دانلود نمايند.
كتابخانه های دارای تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه ،با ارسال ايمیل به كتابخانه به آدرس  library@ripi.irنسخه
الکترونیک منابع اطالعاتی را دريافت خواهند نمود.

