
راهنماي جستجوي منابع اطالعاتي
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library.nioc.ir/portal نشانی پورتال مرکز اطالع رسانی را وارد نمایيد



جستجوی فارسی

جهت جستجو در منابع فارسی مرکز اطالع رسانی بر روی 
کليک نمایيد“ جستجوی فارسی”و سپس بر روی “ جستجو در منابع”

جستجوی التين

١

٢



عنوان،   (واژه مورد نظر “ جستجوی ساده”در صفحه 
را وارد نماييد و پايگاه داده ای ...) موضوع، سال انتشار و 

.که مايليد جستجو در آن پايگاه انجام پذيرد را انتخاب کنيد
در صورتی که تمايل داريد جستجوی جامع تری انجام شود 

را $ می توانيد در انتهای عبارت مورد نظر خود، عالمت 
.قرار دهيد

١

٢

٣

۴

حفاری$

۵



می توانيد واژه های مورد نظر “ جستجوی پيشرفته”در صفحه 
.ترکيب نماييد“ بجز”، و “يا”، “و”را با عملگرهای 

١

حفاری$

چاه$

٣

٢



پايگاه اطالعاتی مورد نظر خود را انتخاب کنيد



جهت مشاهده موجودی کتاب در کتابخانه بر 
.کليک نماييد“ مالحظه موجودی”روی 



در اين صفحه ميتوانيد در مورد موجود بودن يا 
در امانت بودن سند مورد نظر خود اطالع 

حاصل نموده و در صورت تمايل، از بخش 
.نسبت به رزرو آن اقدام نماييد“ نگهداری سند”



جستجوی التين

جهت جستجو در منابع التين مرکز اطالع رسانی بر روی 
کليک نمایيد“ جستجوی التين”و سپس بر روی “ جستجو در منابع”

١

٢

جستجوی فارسی



عنوان،   (واژه مورد نظر “ جستجوی ساده”در صفحه 
را وارد نماييد و پايگاه داده ای ...) موضوع، سال انتشار و 

.که مايليد جستجو در آن پايگاه انجام پذيرد را انتخاب کنيد
در صورتی که تمايل داريد جستجوی جامع تری انجام شود 

را $ می توانيد در انتهای عبارت مورد نظر خود، عالمت 
.قرار دهيد

١

٣

drilling$

۵

2

4



می توانيد واژه های مورد نظر “ جستجوی پيشرفته”در صفحه 
:را به وسيله عملگرها ترکيب نماييد

AND, OR, EXCEPT

١

drilling$

well$

٣

٢



پايگاه اطالعاتی مورد نظر خود را انتخاب نماييد



.کليک نماييد“ فرم کامل”جهت مشاهده متن کامل مقاله بر روی 



.را فعال کنيد“ نمايش تخصصی”سپس گزينه 



برای رؤيت متن مقاله مورد نظر
Full Text of Article را کليک نماييد 



در اين قسمت نام کاربری  و رمز عبوری را که از طريق مرکز 
. اطالع رسانی شرکت ملی نفت دريافت می کنيد وارد نماييد



متن مقاله موردنظر را رويت نماييد



با تشكر از توجه شما


