
 و نحوه پیدا کردن آن DOIآشنایی با 

DOI  یا شناسگر اشیاء دیجیتالی که سرنام عبارتDigital Object Identifier ای از اعداد و گاهی است، شامل مجموعه

این شاخص از دو بخش یعنی کد ناشر و کد سند  یابد.هاست که به هرنوع منبع دیجیتالی اختصاص میحروف و عالمت

 شوند مانند نمونه زیر:تشکیل شده که با عالمت )/( از هم جدا می

 

شود. در این شناسگر که شاخص منحصر به فردی است، معموال در اطالعات کتابشناختی هر مقاله در پایگاه مربوط یافت می

 .شده استنشان داده نه به عنوان نموپایگاه  3ادامه محل این شاخص در 

Sciencdirect 

Springer 

IEEE 

JSTOR 

 

Sciencedirect 

شود به این صورت که پس از نمایش نتایج جستجو و کلیک روی مقاله مورد انجام می به سادگی DOIدر این پایگاه یافتن 

را )براساس دو بخشی بودن این شاخص( کپی  DOIنظر در همان ابتدای صفحه نمایش داده شده بخشی از آدرس مربوط به 

 کرده و در سامانه اسما وارد کنید. مطابق شکل زیر:



 

 

Springer 

 

ترین قسمت و کلیک روی مقاله مورد نظر به صفحه اطالعات کتابشناختی رفته در پایین Springerبعد از جستجو در پایگاه 

 را بیابید: DOIاطالعات کتابشناختی شاخص 

 



 

 

 

IEEE 

در کنار نام  DOIترین قسمت رفته و شماره در صفحه اطالعات کتابشناختی مقاله به پایین Springerدر این پایگاه نیز مانند 

 کامل این شاخص پیدا کنید. مانند شکل زیر:

 

 



 

JSTOR 

را  ناشرباید پیشوند مورد نیاز  DOIبا پایگاههای دیگر متفاوت است. به این معنا که برای ارسال این پایگاه  عملکرد

 زیر: ذکر شده در صفحه بازیابی مقاله( ترکیب کنید. مانند نمونه URLبا پسوند مقاله )آخرین قسمت از (        /)

 

 

 فراخوانی کنید.  /http://www.doi.orgخود می توانید آنرا از سایت  DOIبرای اطمینان از صحت 

 

 با همکاران بخش اطالع رسانی تماس حاصل فرمائید:لطفا در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر 
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 صادقی - بخش اطالع رسانی

است. این قسمت را به  DOIبخش دوم  ،ظاهر شده برای هر مقاله URLقسمت پایانی 

. اضافه می کنیم ()که برای همه مقاالت ثابت است        /یعنی  ناشر پیشوند

 برای این مقاله می شود:  DOIبنابراین به عنوان مثال 
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