
 :امكانات شامل

در بيش از   توانايي جستجوي هم زمان :گيگاليبيكپارچه ابرموتور جستجوي 
 دويست پايگاه اطالعاتي بين المللي 

 :سنجيپايگاه هاي استنادي و علم  سرويس دسترسي به

 ISI(WOS-JCR-ESI)-Scopus  
 وبومتريكبا هدف افزايش رتبه بين المللي دانشگاه و  :ابريسرويس رايانش 

پايان نامه هاي پايگاه  آنالين متن كامل مقاالت،فصول كتب ، دانلود 
 پروكوئست و آرشيوكتب ديجيتال

 



كتابخانه ديجيتال گيگا بر آنست تا با تمام توان دسترسي آنالين و روزآمد  •
به  -پژوهشگران و دانشگاهيان كشور را به ناب و معتبرترين پايگاههاي علمي دنيا

ميسر سازد و اين  -سان و در سطح پيشروترين دانشگاهها و مراكز پژوهشي دنيا
مهم از آن جهت پر اهميت جلوه مي نمايد كه دسترسي جامعه علمي كشور به 

منابع روزآمد علمي در خالل ساليان گذشته همواره با محدوديت هاي فراواني  
لذا، اميد است با امكان بديع و بي نظيري كه توسط كتابخانه . روبرو بوده است

ديجيتال گيگا جهت به روز نمودن دانش جامعه علمي و دانشگاهي كشور فراهم  
گرديده، رشد علمي ميهن عزيزمان شتابي بيش از گذشته نسبت به شاخص هاي 

مطرح جهاني يافته و بدين وسيله گام بلندي در راستاي نيل به اهداف بلند علمي 
 سربلندبه اميد ايراني آباد و . و ساليان پس از آن برداشته شود 1404ايران 

 10واحد  – 30پالک –خيابان خداداد  –شهران –تهران :  آدرس•
 09155063187:موبايل 89789727: فكس     44787324: شماره تلفن•



هزينه زيادي را متوجه سازمانها و مراكز علمي مي نمايد و تهيه فيزيكي كتب و مجالت نيز در   به اينكه اشتراك منابع اطالعاتي الكترونيكي بين المللينظر •
:  ناشرمعتبرنظير 210متن كامل مقاالت ، كتب و پايان نامه هاي دنيا از بيش از  وآني Onlineسرويس هوشمند دانلود ندارد مفتخريم  عصر ديجيتال توجيه

Elsevier-Springer-Wiley-IEEE-Taylor&Francis-Nature-OVID-SAGE-Oxford-Cambridge-ACS-IOP-Jstor-ACM-Ingentaconnect-

worldscientific-liebertpub-AMS-RSC-AIP-IET-APS–karger-Proquest-thieme-Ebsco-emerald-ASME-ASCE   و غيره را به ازاي هر دانلود رقمي بين
ارزش واقعي متخصصان پوشش داده شده و عمال دسترسي به حجم عظيمي از دانش كه  تومان در اختيار شما قرار دهيم تا بدين وسيله نيازهاي 1850تا  1000

استفاده از اين سيستم كاربر را قادر مي سازد در هر ساعت از شبانه روز با استفاده از هر خط اينترنت به .است فراهم آيد ميليارد تومان 5اشتراك آنها بيش از 
و نيازي نيست سازمانها اشتراك منابعي را پرداخت نمايند كه ميزان استفاده واقعي آنها (  قابليت دانلود متن كامل)منبع دلخواه دسترسي آن الين داشته باشد

 :روشهاي دسترسي به گيگاليب عبارتند از.مشخص نيست و توجيه اقتصادي ندارد
وب سرويس كه كمك شاياني به  -3 (IP Base)تنظيم آي پي دانشگاه بر روي اكانتها  -2  (client base)تخصيص اكانت حاوي نام كاربري و رمز عبور -1•

  (web services)ارتقاي رتبه ي وبومتريك دانشگاه مي نمايد   

در بستر رايانش ابري ارائه  gigalib.org گيگاليب با هدف سفارشي سازي و مستقل سازي امكانات منحصربفرد وب سايت (cloud service)سرويس ابري  -4•
نحوي كه  به شده است، بطوريكه دانشگاه مي تواند وب سايت مورد نظر خود را در سريعترين زمان ممكن در يك زيردامنه اختصاصي دانشگاه راه اندازي كند

 .كليه عمليات پردازش درخواست هاي كاربران در بستر ابري توسط گيگاليب انجام شده و نتيجه به كاربران از جانب دانشگاه ارائه مي گردد
 مزيت ها•

 راه اندازي سريع در زير دامنه اختصاصي دانشگاه .1•

 ارائه كليه خدمات بصورت كامالً مستقل تحت نام دانشگاه .2•

 ارائه سرويس در قالب يك بسته وب با امكان سفارشي سازي .3•

 تاثير چشمگير استفاده از سرويس در افزايش وبومتريك .4•

 عدم دسترسي به زيردامنه از خارج از سامانه اينترنتي دانشگاه .5•

 استفاده از ترافيك نامحدود سرور ابري .6•

 استفاده رايگان از سرورهاي قدرتمند ابري گيگاليب .7•

 وب سايت Uptime افزايش حداكثري زمان .8•

 راه اندازي و پياده سازي رايگان توسط گيگاليب .9•

 پشتياني رايگان توسط گيگاليب     .10•

 

http://gigalib.org/


http://www.gigalib.org/
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،سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي   وزارت جهاد كشاورزي -1•
 در تمام ادارات جهادكشاورزي كشور

تمام دانشگاه هاي پيام نور   -وزارت علوم،تحقيقات و فناوري-2•
دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه منابع   كشور،دانشگاه فردوسي مشهد،

طبيعي وكشاورزي گرگان، پژوهشگاه ملي ژنتيك،دانشگاه علوم و فناوري  
،  بجنوردشاهرود،دانشگاه  صنعتيقوچان، دانشگاه گلستان،دانشگاه 

 ...و  بيمارستان فوق تخصصي رضوي

دانشگاه علوم پزشكي -وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي-3•
 مشهد،تهران،بيرجند،اهواز،كرمان،

 وزارت نفت،بهداشت و درمان مشهد-4•

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران-5•



 


