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  های دانشگاه از بسیاری به خدمات ارائه در موفق فعالیت سال هفت از بیش با (گیگالیب) گیگا دیجیتالی کتابخانه

  جهان علمی معتبر بسیار های پایگاه  از را التین مقاالت آنی و روزآمد دانلود و جامع جستجو امکان کشور

 ,Ovid,، Sage، Oxford، Emerald، Clinicalkey، Reaxys، , Proquest, web of science همچون

Scopus، Wiley، Springer، Science direct، Ebsco و دانشگاهیان برای را دیگر علمی معتبر پایگاه 200 از بیش و 

 .است نموده فراهم گرامی پژوهشگران

 معرفی کتابخانه دیجیتال گیگالیب



 انواع منابع اطالعاتی در گیگالیب

Journal Articels 

E-Book 

Thesis 
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 مزایای استفاده از کتابخانه دیجیتال گیگالیب

 و دسترسی به آن در هر زمان و مکان VPNعدم نیاز به 

 به  طور همزمان در پایگاههای اطالعاتی موضوعیاز بین تمام موضوعات علمی با امکان خوشه بندی  جامع و هوشمند جستجو امکان

  تا حداکثر مقاالت آفالین دانلود و درخواست امکان ، ها نامه پایان و کتابها ،مقاالت کامل متن محدودیت بدون و آنی دانلود و درخواست امکان
   ساعت 24

 تنها چند ثانیهرف 

 علمی موضوعات تمام در دیجیتال آرشیوی کتاب عنوان هزار 7000 از بیش به دسترسی امکان
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 مراحل دسترسی به محتوای گیگالیب

 شماره تلفن همراه: رمز عبورو شماره ملی  : نام کاربریورود به پروفایل با 

 ثانیه چند تنها رفکاربری ساختن فعال
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 ثبت نام



 روش های دسترسی به گیگالیب

 (/https://diglib.gums.ac.ir)و سایت کتابخانه دیجیتال( /http://centlib.gums.ac.ir)سایت کتابخانه مرکزی

 کروم و فایرفاکس مرورگر در ترجیحا  org.gigalib.www آدرس درج
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 کتابخانهصفحه وب  -المللوب سایت پردیس بین 
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آدرس سایت کتابخانه دیجیتال گیگالیب   

www.Gigalib.org 



 این در علمی هیات اعضای تمامی
 برای بنابراین اند شده نام ثبت سامانه
  رمز و کاربری نام با سایت به ورود
 :شوید وارد عبور

 
 کد ملی: نام کاربری. 1
 

 شماره تلفن همراه: رمز عبور. 2
 

و در آخر بر گزینه ورود به پروفایل  
 کلیک نمایید

 
 



 انواع دسترسی ها در سایت گیگالیب

 

  جستجوی موتور با مقاله جستجوی .1

 جامع و هوشمند

  شناسه از استفاده با مقاله جستجوی .2

 DOI دیجیتالی

  آدرس از استفاده با مقاله جستجوی .3

URL چکیده 

  از دیجیتال ی ها نامه پایان جستجو .4

 Proquest پایگاه طریق

 دیجیتال کتابهای دانلود و جستجو .5

 منابع به مستقیم دسترسی و جستجو.6

 نظر مورد اطالعاتی

 



 انواع جستجو در سایت گیگالیب
 

 جستجوی ساده. 1
 

 (ها)فیلد کلیدواژه 1-1
 فیلد نوع مقاله 1-2
1-2-1Journal article 
1-2-2 book chapter 
1-2-3 Conference paper 
 فیلد مرتب سازی 1-3
دسته +مرتبط ترین1-3-1

 موضوعی
دسته +جدیدترین 1-3-2

 موضوعی
 



 انواع جستجو در سایت گیگالیب
 

 جستجوی پیشرفته . 2
با تکمیل هر یک از فیلدهای ذیل جستجو 

 را خاص نمایید  
 

 در عنوان یا متن( ها)فیلد کلیدواژه 2-1
 در عنوان( ها)فیلد کلیدواژه  2-2
 (ها)نویسنده  2-3
 موضوع  2-4
 نام ناشر یا بانک اطالعاتی 2-5
 نام کامل ژورنال 2-6
 نوع مقاله 2-7
 بازه زمانی 2-8
 مرتب سازی 2-9



 انواع جستجو در سایت گیگالیب
 

 جستجوی اسکوپوس. 2
 در موجود مقاالت جستجو این طریق از

 شاخص همراه به اسکوپوس استنادی پایگاه
 ,H-INDEX) سنجی علم های

CiteScore) شود می داده نمایش. 
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 نام کامل ژورنال 2-6
 نوع مقاله 2-7
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  شناسایی جهت المللی بین استاندارد یک

  از که باشد، می معتبر الکترونیکی اسناد

  شده تشکیل سند کد و ناشر کد بخش دو

  جدا یکدیگر از "/" عالمت وسیله به و

  با غالبا که شناسه این .شوند می

  چکیده در شود می آغاز  …10.1عدد

  قابل راحتی به و شده درج معتبر مقاالت

  این دادن قرار با شما بنابراین .است بازیابی

  مقاله دانلود به قادر کادرجستجو در شناسه

  چند ظرف خود درخواست مورد علمی

 بود خواهید ثانیه



DOIجهت المللی بین استاندارد یک  

  باشد، می معتبر الکترونیکی اسناد شناسایی

  تشکیل سند کد و ناشر کد بخش دو از که

  یکدیگر از "/" عالمت وسیله به و شده

  با غالبا که شناسه این .شوند می جدا

  چکیده در شود می آغاز  …10.1عدد

  قابل راحتی به و شده درج معتبر مقاالت

  این دادن قرار با شما بنابراین .است بازیابی

  مقاله دانلود به قادر کادرجستجو در شناسه

  چند ظرف خود درخواست مورد علمی

 بود خواهید ثانیه



 مقاله الکترونیکی نسخه وجود از که صورتی در

 قادر طرفی از و دارید اطمینان خود نظر مورد علمی

 توانید می نیستید، علمی مقاله  DOI شناسه یافتن به

URL میزبان سایت از را خود علمی مقاله چکیده 

  مانند به دهنده ارجاع های سایت نه و) مقاله اصلی

Pubmed)  ( قرار جستجو کادر در و نموده کپی  

 ارجاع های سایت در مقاالت چکیده مورد در .دهید

 است الزم ،Pubmed مانند به (غیرمیزبان و) دهنده

 مقاله اصلی میزبان سایت آیکن روی بر کلیک با

 Pubmed سایت راست و فوقانی سمت در که علمی

 سایت در علمی مقاله چکیده صفحه به دارد، قرار

 ،nature چون سایتهایی قبیل از مقاله اصلی میزبان

sciencedirect، wiley و springer و یافته راه 

  کپی آنجا از را علمی مقاله چکیده URL لینک سپس

 .نمایید



 است کافی ها نامه پایان دانلود جهت

  اطالعات و نظر مورد موضوع کلیدواژه

 و موضوع نویسنده، نام چون دیگری

  تایپ جستجو های فیلد در را سال

  یا ترین مرتبط اساس بر و نموده

  کرده مرتب را جستجو نتایج جدیدترین

  نامه پایان جستجوی گزینه بر آخر در و

  از ها نامه پایان .نمایید کلیک

  جهان علمی پایگاه معتبرترین

proquest می دانلود و بازیابی قابل 

 .باشند



  بایست می دیجیتال التین کتب دانلود جهت

  نویسنده نام یا کتاب از ای کلیدواژه عنوان،

  گزینه بر و نمایید وارد نظر مورد فیلد در را

  صورت در .کنید کلیک کتاب جستجوی

  کلیک کتاب سفارش گزینه بر بودن موجود

 1400/05/30 تاریخ از کتابها آرشیو .نمایید

 .اند شده بروزرسانی

  جدید کتب بین از فقط توانید می شما*

 .نمایید جستجو مجزا صور به شده اضافه

  در کتاب و مقاله دانلود های لینک تمامی *

  تا 25 مدت به من پروفایل در آرشیو بخش

   .باشند می دانلود و دسترسی قابل روز 30



   مقاالت به مستقیم دسترسی جهت

  دانشگاه اشتراکی غیر پایگاههای

(Reaxys, Ebsco, Clinicalkey, 

Ulrichsweb)فقط حاضر حال در که  

  دسترس در گیگالیب سایت طریق از

  کلیک 1سرور  لینک روی بر  است

 نمایید



  متون و مقاالت یابی مشابهت جهت

  افزار نرم از توانید می پژوهشی

ithenticate طریق از اکنون هم که  

  در رایگان صورت به  لیب گیگا سایت

   .نمایید استفاده ، است دسترس



  ithenticate راهنمای استفاده از نرم افزار مشابهت یاب



  جهت توانند می دانشگاه علمی هیات اعضای

  و مقاالت از بیشتری تعداد یابی مشابهت

  یاب مشابهت سامانه از خود پژوهشی متون

 .نمایند استفاده نوپا

  آن لوگوی روی بر سامانه به ورود برای

  کلیک بینید می تصویر در که همانطور

 ملی کد :کاربری نام با و کرده

   همراه تلفن شماره :عبور رمز

 .شوید سامانه وارد
 

 نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران
www.research.ac.ir 



 همراهی شما تشکر از با 

 44553185-44553182-44553183 :شماره تماس
 263داخلی  

 Ic.lib@gums.ac.ir: ایمیل
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