 Onepetroیک کتابخانه آنالین جهت دسترسی به بیش از  180000منبع اطالعاتی تخصصی در مورد صنعت
اکتشاف و تولید نفت و گاز است و مأموریت آن جمع آوری ،انتشار و تبادل اطالعات فنی مربوط به توسعه و تولید
منابع نفت و گاز و فناوریهای مربوط است.
جهت دسترسی به پایگاه  Onepetroمیتوانید:




به پرتال کتابخانه مرکزی پیوند «جستجو در پایگاههای اطالعاتی پیوسته» مراجعه نمایید

و یا از طریق آدرس مستقیم پایگاه  https://www.onepetro.orgاقدام نمایید.

جستجوی
جستجوی
پیشرفته

ساده

: امکان درج کلیدواژه و انتخاب فیلد فراهم میشود،با کلیک بر روی دکمه جستجوی پیشرفته

و پوشش زمانی

Journal Title

Year

فهرست مجالت

Journal Title

Year

Corrosion

1992 - 2006

SPE Drilling & Completion

1993 - present

International Journal of
Offshore and Polar
Engineering

1991 - present

SPE Drilling Engineering

1986 - 1992

Journal of Canadian
Petroleum Technology

1962 - 2015

SPE Economics & Management

2009 - present

Journal of Petroleum
Technology

1949 - present

SPE Formation Evaluation

1986 - 1997

Journal of the Society of
Petroleum Evaluation
Engineers

1968 - 1970

SPE Journal

1996 - present

The Log Analyst

1960 - 1999

SPE Production & Facilities

1993 - 2005

Oil and Gas Facilities

2012 - present

SPE Production & Operations

2006 - present

Oil Industry Journal

2016 - present

SPE Production Engineering

1986 - 1992

Petroleum Technology

1938 - 1946

SPE Projects, Facilities &
Construction

2006 - 2011

Petrophysics

2000 - present

SPE Reservoir Engineering

1986 - 1997

Professional Safety

2007 - present

SPE Reservoir Evaluation &
Engineering

1998 - present

Society of Petroleum
Engineers Journal

1961 - 1985

Talent & Technology

2007 - 2008

SPE Advanced Technology
Series

1993 - 1997

Transactions of the AIME

1885 - 1959

SPE Computer Applications

1989 - 1997

The Way Ahead

2005 - present

با کلیک روی عناوین مجالت وارد صفحه مجله مورد نظر شده و می توانید سال و شمارههای موجود را مشاهده
نمایید:

کنفرانسها

در صفحه کنفرانسها ( )Conferencesعناوین سازمانها را مشاهده میکنید و با کلیک بر روی هر یک از آنها
کنفرانسها و تاریخ برگزاری آن نمایش داده میشود.

همچنین می توانید کنفرانس مورد نظر خود را در قسمت مورد نظر جستجو کرده و نتایج را مشاهده نمایید.

راهنمای
استفاده از
عملگرهای
منطقی

برای اطالعات بیشتر با گروه اطالع رسانی کتابخانه مرکزی (داخلی  3208یا  )4175تماس بگیرید.

