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 Onepetroیک کتابخانه آنالین از اطالعات مربوط به صنعت استخراج و اکتشافات نفت و گاز )(E & P
است .این مجموعه با همکاری  11موسسه انتشاراتی امکان دسترسی به بیش از  10111رکورد را فراهم میآورد .با
اشتراک این مجموعه ،امکان دسترسی به متن کامل مقاالت و محتوای فنی به صورت آنالین فراهم میشود.
ویژگیهای onepetro:
-

بدنه گسترده ای از دانش و یکی از جامع ترین منابع موجود در موضوع نفت و گاز

-

دسترسی مستقیم به متن کامل و آیتم های محتوا.

-

جستجوی کاربر پسند ،ساده و پیشرفته

-

محلی برای پاسخگویی به سواالت فنی حرفهایهای صنعت اکتشاف و استخراج نفت و گاز.

جستجو در onepetro
در پایگاه اطالعاتی  OnePetroامکان جستجوی موضوعی وجود دارد .در جعبه جستجو ،واژه یا واژههای خود را
وارد و جستجوی ساده را آغاز نمایید.
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جستجوی پیشرفته
با انتخاب گزینه  Advanced Searchامکان جستجوی پیشرفته فراهم میشود تا بتوان جستجوی دقیق و
کاملتری انجام داده و نتایج جستجو را محدود نمود.

در قسمت جستجوی پیشرفته ،امکان انتخاب فیلدهای زیر وجود دارد تا بتوان در همان فیلد جستجو را انجام
داد:
 :Full textامکان جستجوی واژه یا واژههای مورد نظر را در تمام متن فراهم میکند.
 :Authorامکان جستجو بر اساس نام مولف را فراهم میکند.
 :Company/Institutionامکان جستجو بر اساس نام موسسه را فراهم میکند.
 :Publisherامکان جستجو بر اساس ناشر را فراهم میکند.
 :Journalامکان جستجو در یک ژورنال خاص را فراهم میکند.
 :Conferenceامکان جستجو در یک کنفرانس خاص را فراهم میکند.
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با انتخاب گزینه  Exact phraseامکان جستجوی یک عبارت دقیق و با انتخاب گزینه  Withoutامکان
حذف یک واژه از جستجو فراهم میشود.

با انتخاب گزینه  Peer reviewed onlyامکان بازیابی مقاالت ژورنالی (منتشر شده در مجالت این
مجموعه) فراهم میشود .در غیر اینصورت ،تمامی مدارک اعم از مقاالت ژورنالی یا مقاالت کنفرانسی بازیابی خواهد
شد.

با انتخاب گزینه  Published betweenامکان جستجو در بازه زمانی مشخصی ،فراهم میشود .در غیر
اینصورت در تمامی بازههای زمانی ،جستجو انجام خواهد شد.

 ، search syntax helpچگونگی استفاده از اپراتورهای منطقی ) (and, or, notرا نشان میدهد.

با انتخاب گزینه  ،Close search syntax helpنمایش این راهنما حذف خواهد شد.
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مرور لیست مجالت و کنفرانسها
در باالی صفحه ،با انتخاب گزینه  Journalsیا  Conferencesامکان مشاهده کلیه مجالت یا کنفرانسهای
این مجموعه وجود دارد.

با انتخاب نام یک مجله یا یک کنفرانس ،امکان تورق و مرور کردن سالهای مختلف مجله یا کنفرانس و با
انتخاب هر سال ،امکان مرور مقاالت آن سال خاص وجود دارد.
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نتایج جستجو
در صفحهی نتایج جستجو ،لیست رکوردهای بازیابی شده ،مشاهده میشود.

گزینههای مختلفی در این صفحه وجود دارد که در ذیل توضیح داده میشود:
… :Filter your results byدر این قسمت امکان ،محدود کردن نتایج جستجو وجود دارد .محدود کردن از
طریق فیلترهای زیر امکان پذیر است:
-

 :Publication datesدر این قسمت ،میتوان نتایج جستجو را بر اساس بازه زمانی مورد نظر محدود کرد.
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-

 :Journal of Conferenceدر این قسمت ،نتایج بازیابی شده بر اساس نوع انتشارشان اعم از اینکه مربوط
به چه کنفرانس یا مجلهای بودهاند ،تقسیم بندی شدهاند که با انتخاب گزینه مورد نظر ،نتایج به همان گزینه
محدود میشود.

-

-

 :Publisherدر این قسمت ،امکان محدود کردن نتایج جستجو بر اساس ناشر دلخواه وجود دارد.

-
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-

 : Typeدر این قسمت ،امکان محدود کردن نتایج جستجو بر اساس نوع مدرک اعم از (Chapterفصلی از
کتاب)(Conference paper ،مقاله کنفرانسی)(Journal paper ،مقاالت ژورنالی)(Presentation ،ارائه
ها)(Standard ،استانداردها) وجود دارد.

-

 :Sort byامکان مرتب کردن نتایج جستجو فراهم می شود.

 :Items per pageتعداد نتایج قابل نمایش در هر صفحه را تعیین میکند.

 :Add marked to cartدر صورت عدم دسترسی به یک مقاله ،امکان انتخاب و خرید آن از طریق کارتهای
اعتباری بین المللی فراهم می شود.
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Export marked citations
 :امکان انتقال اطالعات به نرم افزارهای مدیریت اطالعات علمی مثل  endnote, zoteroو  ...یا انتقال به
صفحات اکس و ورد را فراهم میکند.
برای استفاده از این امکان ،باید پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر ،گزینه Export marked
 citationsرا کلیک نمود.

 : Quick Abstractدر هر رکورد ،با انتخاب این گزینه امکان مشاهده چکیده آن رکورد فراهم میشود.
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 :Metricsدر هر رکورد ،با انتخاب گزینه  Metricsامکان مشاهده تعداد دفعات دانلود آن مقاله وجود دارد.

My OnePetro
در سمت راست صفحه ،بخش  My OnePetroوجود دارد که با ثبت نام کردن در قسمت
 ،Registerمی توان از امکانات این بخش استفاده کرده .در مراجعات بعدی با وارد کردن آدرس پست
الکترونیک و رمز عبوری که تعریف کردهاید ،وارد صفحهای شوید که  OnePetroبه کاربران خود اختصاص
میدهد .هر کاربر میتواند در صفحه شخصی خود ،اطالعات مورد جستجوی خود را ذخیره کرده و در دفعات
بعدی بدون جستجوی مجدد ،دوباره به همان اطالعات قبلی دسترسی داشته باشد.

بعد از وارد کردن آدرس پست الکترونیکی و رمز عبور خود ،صفحه شخصی هر کاربر قابل مشاهده
است که در آن صحفه امکان مدیریت جستجوهای ذخیره شده وجود دارد.
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