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 مقدمه

 DOI :Digital Object( تالیجید ءیش گرشناسا

Identifierزا حراست و ییشناسا يبرا یانگشت اثر هی) شب 

 ادیبن. است تالیجید يهاطیمح در آثار يمعنو تیمالک

شیء دیجیتال  گرشناسا یالمللنیو ب یرانتفاعیغ

)(International DOI Foundation: IDF اکتبر شگاهینما در 

 ادجیا منظور به را يدیجد يابتکار فرانکفورت کتاب 1997

 قیاز طر يمعنو يمحتوا تیریمد يبرا پارچهکی یسمیمکان

 گرچه. ]1[ بود DOIآغاز کرد که حاصل آن  نترنتیا يفناور

 Uniform Resource(ی نترنتیآدرس اهمان  ای وب ینشان

Locator: URLبه عنوان  تاکنونخود  شیدای) از زمان پ

ر د منبع يمحتوا شیو نما ییشناسا يبرا وهیش نیترجیرا

 نظیر هاتیمحدود یبرخ يدارا اما ،است شده یمعرف نترنتیا

 شیانم نیتضم عدم ،یدائم يداریپا عدم و مکان به یوابستگ

 یتنترنیا آدرس شدن یطوالن امکان ،ینترنتیا آدرس يمحتوا
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 نترنتیدرون ا يمحتوا تیرا یمحافظت از کپ نیچنو هم

 هاي خودشیء دیجیتال با قابلیت گرشناسا .]2[ باشدیم

فضاي  لذا بهرا رفع کند، هاي نشانی وب کاستی توانست

مقاالت  يتر براشیب DOI نکهیا رغمی. علمعرفی شددیجیتال 

 لیهر نوع فا يشناسه برا نیاما ا، شناخته شده هستند

 جدول، ،ویرتص ،صدا لم،یکتاب، ف رینظ محتوا و تالیجید

 عدد با DOI يهارشته تمام. ]1-2[ قابل استفاده است افزارنرم

ه هستند ک ییپسوندهاو  شوندیو شامل پ شوندیم شروع 10

عدد . بخش اول با شوندیم دیگریک(/) از هم  اسلشبا 

) یرقم 4(معموالً  يعدد-ییالفبا شناسه کی يشروع و دارا10

 نییتع DOIثبت  يهاکد ناشر و توسط آژانس گرانیبکه 

 یش ایکد سند  يحاو زین دوم بخش و باشدیم شود،یم

  . ]2[ است که توسط ناشر اعالم شده است یخاص

 به DOIکد  رشتهمثال  يبرا

از دو بخش   10.1080/14647273.2018.1463570نشانی
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گر نشان 10عدد  اسلش، از قبل بخششده است.  لیتشک

 DOI یالمللنیب ادیکه توسط بن است DOI يجستریر

 مجله انتشاراتاسم  گرانیب زین 1080عدد  ومشخص شده 

)Journal Human Fertility است. بخش دوم که بعد از (

ه مجل انتشارات آن کد را که دهدیم نشان را يکداسلش است 

 ،عدد شاملاست  ممکن و گرفته نظر در خودمقاله  يرافوق ب

  .باشد دو هر از یبیترک ای و حرف

وجود دارد که  یگوناگون يهاوهیمقاالت ش DOI هیته يبرا

 و ساالنه اشتراك قیطراز  یکی ا،یآن در دن جیرا وهیدو ش

 نی. در اباشدیهر مقاله م يبه ازا DOI کد افتیدر يگرید

 يبرا DOI يکدها هیته یمتفاوتها و موسسات شرکت انیم

 DOI يکدها نهیهز افتیمقاالت را بر عهده دارند و در قبال در

 DOIالبته باید توجه داشت صدور کدهاي . کنندیم صادر

، DOاخذ  جیرا يهاروش نیاز بپذیر است. جعلی نیز امکان

 ساالنه را يادیز مقاالت که یمجالت يساالنه برا اشتراك

 از ت،سین صرفه به مقرون ياقتصاد نظر از کنندینم منتشر

 هر يازا به DOI کد افتیدر روش از ایدن مجالت اکثراً رو،نیا

 DOIو استفاده از  دیخر روش، نیا در. کنندیم استفاده مقاله

 يهانهیهز. ردیپذیم صورتمعتبر  ناشران از یکی توسط

 متفاوت تواندیم صادرکننده مرجعهر  نیب DOI افتیدر

رف ابتدا هزینه ساالنه . براي عضویت در سرویس کراسباشد

 275که بر اساس درآمد شرکت و نهاد متقاضی که رقمی بین 

رف در سرویس کراس شود.دالر است، پرداخت می 50000تا 

 ها متغیربر اساس نوع محتوا و تاریخ انتشار آن مدرك قیمت

دالر به ازاي هر  1نام براي مقاالت اخیر است که این رقم ثبت

DOI  دالر به ازاي مقاالت باالي سه سال تعیین شده  15/0و

 درصد 70 دهدینشان م 2010سال  مطالعات. ]3[است 

 90از  شیکه امروزه ب ]4-5[ بودند DOI يدارا یمجالت غرب

 لحقم کد نیا کننده صادر يهاستمیبه س یناشران غرب درصد

  .]5[ اندشده

 PMID )PubMedگر اشناس ،DOI شناساگر گرید يسوآن

ID( گاهیپا مخصوص استاندارد شناساگر نی. ادارد وجود 

. رودیکار مهب یو پزشک يولوژیمقاالت ب ياست و برا مدپاب

و قدمت  هدیمانجام  را DOI هینسبتاً شب يکار PMIDاگرچه 

کارآمدتر و در  تر،کاملمراتب  به DOIاما  ،دارد يتریطوالن

کد  مدپاب لیدل نیو به هم شودیاستفاده م يترشیبوسعت 

DOI کندیم درج خود صفحه در زین را مقاله .PMID قیطر از 

 کایآمر یپزشک یمل خانهکتابو  )NIH( بهداشت یمل موسسه

)NLM( به محض ورود به  مدپاب گاهیتمام مقاالت پا به

مقاالت در  لیدل نیهم به. شودیم داده اختصاص ستمیس

اساگر شن نیفاقد ا کیاز زمان نشر الکترون شیدست چاپ تا پ

خالصه مقاله در  ونیلیم 29هستند. در حال حاضر تمام 

 يمد موجود و دارادر پاب را يوتکنولوژیمختلف ب يهاحوزه

PMID .است PMID دهیمد داستنادات پاب يدر انتها شهیهم 

 تکرارو  کندینم رییپردازش تغ ایطول زمان در  شود،یم

 تنها DOI خالف PMID. استمنحصر به فرد  کامالً و ینشدن

 يبرا .است عدد 8 شامل حاضر حال در و شده لیتشک اعداد از

 8عدد  که ستی اکاف PMID قیطر از مدپاب در جووجست

 یابیباز را مدنظر مقاله وجو وارد وآن را در کادر جست یرقم

در واقع همان مثال  PMID: 29688091مثال کد  ي. براکرد

 شودیم دهیکه د طورهمان و است PMIDدر قالب  یفوق ول

  .است شده لیتشک اعداد از صرفاً

مقاالت خود بهره  در DOIاز  ایدن امروزه اکثر مجالت معتبر

و  دشویاتصال کاربر با صاحب اثر م به منجر رایز ،رندیگیم

 شیاثر را افزا سندهینو بهکار احتمال خواندن و استناد  نیا

 .کندیرتبه مجله کمک م ءبه ارتقا تینها در که] 6[ دهدیم

 رددرج منابع معتبر  ،مقاله رشیپذ شرایط الزم براياز  یکی
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 مجالتخوانندگان و  ،اثر انصاحب يامر برا نیاست که ا آن

 زاخود  تیوسعت فعال لیمجله به دل ان،یم نیمهم است. در ا

 منافع از حفاظتمنظور و به است برخوردار يترشیدغدغه ب

 عمناب یابیباز لیتسه و گاهیجا گران،پژوهش و خود یاحتمال

منابع استفاده  PMID ای و DOI سندهی، از نوکاربران توسط

اقدام در مجالت  نی. اکندیدرخواست م زیشده در مقاله را ن

 The Lancetو  Wiely ،PLOS Oneمعتبر مثل انتشارات 

د شو رشیپذ يااگر مقاله یاز مجالت حت یاست و برخ مرسوم

 منتشر ،باشند یدرخواست يهاشناسه فاقدمنابع  یول

  .شوندینم

مقاالت در روند پژوهش توسط  يشناساگرها هیته عدم

 عمناب درج زمان در راامکان خطا  ت،عالوه بر اتالف وق سندهینو

جام ان یکار ممکن است به صورت دستنیا رایز دهدیم شیافزا

 نهیگز www.crossref.org تیساوبمشکل  نیحل ا يشود. برا

ام دفتر ثبت ن نیمشهورتر و نیتربزرگرف است. کراس یخوب

DOI ی افک. کندیم تیفعال یاست که در رابطه با ناشران علم

 نکیبه ل سندهینو که است

)https://doi.crossref.org/simpleTextQuery رفته و تمام (

 منابع نویسنده صفحه این در( چسباندبمنابع خود را در آنجا 

 گزینه انتخاب با نیاز صورت در و دهدمی قرار را در کادر خود

Include Pubmed IDs in results در را شناساگر این تواندمی 

 يهامنابع با ابرداده ستی). ل1 شکل( ).ببیند خود نتایج صفحه

 گرددیم ظاهر جینتا و شودیمطابقت داده م CrossRef تیسا

 مشاهده قابل PMID و DOI کد همراه به منابع صفحه این در(

 کد اینفاقد  نیز منابع برخیممکن است  البته. است کپی و

 ازین صورت در تواندیم سندهینو نی). همچن2 شکل( ).دنباش

قادر  گانیرا سیسرو نیخود باشد. ا جیدر نتا PMIDشاهد 

کند. چند  یبانیمنبع را پشت 1000است در هر بار استفاده تا 

وجود دارد که به  سیسرو نیاستفاده از ا يبرا ينکته ضرور

 است: لیشرح ذ

 .شوند نوشته فاصله بدون و خط کی. تمام منابع در 1

 شده مرتب شماره اساس بر ای یی. منابع به صورت الفبا2

  .باشند

 .دشون یبررس هانکیل ،جینتا از نانیاطم ي. برا3

 ،است سازگار یاستنادده يهاسبک انواع با سیسرو نی. ا4

 .استاندارد استفاده شود يهااست سبک بهتر اما

  

 PMIDو  DOIلیست منابع درخواستی براي دریافت کد  -1 شکل
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  PMIDو  DOIمنابع درخواستی بانضمام کد  -2 شکل
 

 و DOI ژهیوبه مقاالت يشناساگرها گسترش به توجه با

 ،یجسنعلم ،یدگرسنج ،يریپذدسترس ،یابیباز در آن تیاهم

کاهش خطا  ها،خانهکمک به کتاب ،یاز سرقت علم يریجلوگ

 نیاست مسئول الزمو اعتبار مجله،  گاهیو جا یدهاستناددر 

منابع مقاالت را از  يشناساگرها درج زین یمجالت داخل

 و شناساگرها نیا هیته جهتو  ندینما درخواست سندگانینو

 .ورزند اهتماممجالت خود  يبرا مرتبط يابزارها ریسا

  یقدردان و تشکر

 جیخل مارستانیب ینیبال يهاپژوهش توسعه مرکز از اثر صاحب

  .کندیم تشکر بوشهرفارس 
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