
راٌّوای استفادُ از کتابخاًِ دیجیتالی گیگا
الوللی است کِ  ًاضر بیي 160کتابخاًِ دیجیتالی گیگا دارای هقاالت علوی  بیص از 

:رٍش هیتَاى عول ًوَد 2برای استفادُ از ایي کتابخاًِ دیجیتال بِ 
از طریق عٌَاى هقالِ هَرد ًظر ٍ ًَیسٌذُ اٍل -1
هقالِ  DOIاز طریق  -2

:دسترسی بِ هقاالت از طریق عٌَاى هقالِ: ضیَُ اٍل 
بعذ از ٍرٍد بِ سایت کتابخاًِ گیگا، ٍ ثبت ایویل خَد، بایذ  گسیٌِ دسترسی بِ       

هقالِ از طریق عٌَاى را اًتخاب ًوَدُ ٍ عٌَاى هقالِ  بِ ّوراُ ًَیسٌذُ اٍل را ٍارد 
.ٍ درخَاست هقالِ را اًتخاب کٌیذ

هقالِ DOIاز طریق : ضیَُ دٍم
.برای ایي رٍش راٌّوای صفحات بعذ را هطاّذُ فرهائیذ      

                                                         



از طریق سایت داًطگاُ  ٍ با استفادُ  از ایٌترًت بر رٍی  
لیٌک کتابخاًِ دیجیتالی گیگا کلیک کٌیذ



برای داًلَد هقالِ ابتذا بایذ ایویل خَد را در ایي قسوت  ٍارد ٍ  
.  ثبت ًواییذ



دسترسی بِ هقالِ از طریق عٌَاى ٍ ًَیسٌذُ 
اٍل هقالِ

:رٍش اٍل 
جستجَ از طریق عٌَاى ٍ ًَیسٌذُ اٍل هقالِ

  اٍل ًَیسٌذُ ٍ عٌَاى
  را خَد ًظر هَرد هقالِ

  از بعذ ٍ ٍارد کادر ایي در
 درخَاست گسیٌِ اًتخاب

 دادُ لیٌک رٍی بر هقالِ،
.ًوائیذ کلیک ضذُ



هقالِ هَرد ًظر را کِ از ّر سایتی   DOIدر ایي کادر  -2
.ایذ ٍارد ًوائیذ بذست آٍردُ

DOIدسترسی بِ هقالِ از طریق  -1



 یکDOI یافتي 
 هقالِ ابتذا هقالِ،
  از را خَد ًظر 
 هربَطِ سایت

 با .ًوائیذ جستجَ
 عٌَاى رٍی بر کلیک
  را DOI هیتَاى هقالِ

.کٌیذ



را اًتخاب کٌیذ   copyهقالِ هَرد ًظر راست کلیک کردُ ٍ گسیٌِ DOIبر رٍی 



1- DOIمقالو مورد نظر را در این قسمت وارد و بر روی درخواست مقالو کلیک کنیذ..

برای دریافت فایل کامل، نوار آبی  -2

رنگ لینک دانلود مقالو را انتخاب و 

مقالو را رخیره نمائیذ





:کاربراى گراهی

  با هیتَاًیذ بیطتر راٌّوایی یا ٍ هطکل برٍز صَرت در•
 ضوارُ با رساًی، اطالع بخص داًطگاُ، هرکسی کتابخاًِ

   (زادُ فرج خاًن سرکار) 344 داخلی 2220320-21 تلفي
  .فرهائیذ حاصل تواس

با تشکر 

مذیریت کتابخانو مرکزی دانشگاه


