پاسخ به برخی شبهات و پرسشها در رابطه با دی او آی

بعد از اینکه سیناوب موفق شد نمایندگی ر سمی مو س سه  mEDRAبرای صدور شنا سه  DOIدر ایران را ک سب کند،
افراد و شرررک های مختلف واکنشهای متفاوتی را به نمایش گذاشررتندد در لا ی که بسرریاری از موسررسرراا ،دان ر اه ا و
انجمنهای علمی این اقدام سیناوب را مورد تقدیر قرار دادند ،برخی شرکت ا که خود تا قبل از آن دی او آی را به چند برابر
قیم به فروش ر سانده و این شنا سه را در یک دوره یک ماه با ا ستفاده از پیش شماره یک شرک چینی صادر میکردند
تالش و هم خود را بر این گذاشررتند تا این کار را کم ارزش وانمود کرده و این شررب ه را ایجاد کردند که اسرراسررا DOI
موسسه مدرا هیچ ارزش خاصی نداردد
آیا واقعا بین دی او آی کراس رف و مدرا تفاوتی آشررکار وجود دارد؟ آیا یکی دارای ارزش بی ررتر و دی ری کامال بی ارزش
اس ؟ آیا به صرف اینکه موسسه کراس رف خدماا بی تری را ارئه میدهد ،پس دی او آی این موسسه دارای ارزش بی تر
و دی او آی مدرا هم ارزش کمتری دارد؟ طرح این م سأ ه که پیش شماره دی او آی هیچ کارآیی خا صی ندارد و ضرورتی
نیس که دان اه ا و موسساا پیش شماره اختصاصی داشته باشند نیز از همین نوع مطا ب بودد
هر چند سیناوب در شأن خود نمیداند که به هر فرد یا مو س سهای که مطا بی را مطرح میکند پا سخ دهد ،یکن با توجه به
درخواس بسیاری از ن ریاا برای م خص شدن پاسخ سواالا و اب اماتی که طی این مدا مطرح شده اس  ،موارد زیر را
به اطالع میرساند:
 -1آیا تفاوتی بین شناسه دی او آی  mEDRAو  CrossRefاس ؟
هیچ تفاوتی بین شناسه دی او آی که موسساا مختلف ارائه میدهند وجود نداردد تمامی شناسههای دی او آی که
به صورا ر سمی تو سط هر یک از نمایندگان و آژانسهای صدور دی او آی صادر می شود دارای ارزش و اعتبار
یک سانی ا س  .ا بته تو ضیح این تکته ضروری ا س که برخی از این مو س ساا مانند کراس رف عالوه بر دی او
آی ،خدماا دی ری نیز ارائه می دهند که از جمله میتوان به خدماا کراس چک یا م ابه یاب متون اشاره کرد.
بنابراین ،شنا سه دی او آی ارزش و کارآیی خاص خود را دارد و از این ج

هیچ تفاوتی بین دی او آی مو س سه

مدرا با کراس رف نیس د بر همین اساس ،تعبیر دی او آی خوب و بد به هیچ وجه درس نیس د تمامی شناسههای
معتبر دی او آی از طریق سرررای بنیاد بین ا مللی دی او آی به آدرس  https://dx.doi.orgقابل م ررراهده
اس د از این رو ،اینکه هر کدام از موسساا زیر مجموعه این بنیاد تا کنون چند دی او آی صادر کردهاند نیز تفاوا
و تمایز م خصی را ایجاد نمیکندد در ج ان در مجموع  10موسسه به عنوان آزانسهای اصلی برای صدور شناسه
دی او آی وجود دارد که هر کدام در لوزه خاصرری تخصررص داشررته و به موتواهای م ررخصرری دی او آی ارائه
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میده ندد برای م ررررا هده ف رسرررر آژانس های صررررادر کن نده دی او آی به این آدرس مراج عه کن ید:
http://www.doi.org/registration_agencies.html

 -2سررریناوب برای دریاف نمایندگی ابتدا با موسرررسررره کراس رف مذاکراا و مکاتباتی را انجام دادد یکن به د یل
توریم ای دو آمریکا این موسرسره اعالم کرد که امکان برقراری ارتباب با ایران در این زمینه را نداردد بنابراین،
موسررسرراتی که هم اکنون ادعا میکنند دی او آی کراس رف به ن ررریاا ارائه میدهند ،تو هیچ شرررایطی این
امکان را ندارند تا برای دان اه ا ،مو س ساا و ن ریاا ایرانی پیش شماره اخت صا صی از کراس رف ارائه دهند و
چنانچه در هر مرللهای کراس رف متوجه این مو ضوع شد ،این امکان وجود دارد تا مانع انجام این کار شده و دی
او آی های صادر شده نیز غیر فعال شودد بنابراین ،سیناوب توسعه میکند تا دان اه ا و موسساا آموزش عا ی و
ن ریاا ک ور ،درخواس این شناسه را از مسیرهای درس و قانونی انجام دهندد
 -3پیش شماره اختصاصی DOI
شش شماره اول دی او آی کد اختصاصی ناشر اس د به تمامی دان اه ا و موسساا پژوه ی توصیه میشود که دی
او آی را از موسساتی خریداری کنند که امکان اختصاص پیش شماره ویژه آن موسساا را داردد کراس رف که بی ترین
تعداد ناشران را تو پوشش خود دارد ،تو هیچ شرایطی یک پیش شماره را به دو ناشر اختصاص نداده اس د هر ناشر
یک پیش شماره اختصاصی دارد .اما ن ریاا انجمنهای علمی و افراد میتوانند از پیش شماره اختصاصی سیناوب
استفاده کنندد دان اه ا و موسساا پژوه ی و مراکز آموزش عا ی نیز در صورا درخواس میتوانند از پیش شماره
سیناوب استفاده کنند و هیچ اجباری مبنی بر خرید پیش شماره اختصاصی نیس د
 -4هم سان پنداری  DOIبا موسسه کراس رف نیز درس نیس د هر چند که موسسه کراس رف از او ین موسساا
صدور شناسه دی او آی برای کتاب ا و مقاالا علمی بوده اس د
 -5طرح این م سأ ه که صرفا دی او آی مو س سه کراس رف نقش م می در ا ستاندارد سازی و ارتقای ن ریاا علمی
دارد و دی او آی سایر موسساا این نقش را ندارد نیز بیان ر این واقعی اس که اساسا افرادی که این مسائل را
مطرح میکنند شناخ کافی نسب به این موضوع ندارندد با ثب شناسه دی او آی برای هر موسسه علمی که در
زمینه رتبه بندی ن ریاا فعا ی میکند مانند موسسه تامسون رویترز ،اسکوپوس یا آی اس سی این امکان فراهم
می شود که ب سادگی تعداد ارجاعاا و ا ستنادها به یک مقا ه را مورد برر سی و شمارش قرار دهدد به عبارا دی ر،
مقاالتی که داری شنا سه دی او ای با شند ،امکان شمارش تعداد ا ستنادها را ب سادگی فراهم میکنندد بر ا ساس
اطالعاا موجود ،موسسه کراس رف هیچ گزارشی مبنی بر ضریب تأثیر ن ریاا منت ر نمیکند و این کار بی تر
توسط موسسه تامسون رویترز و برخی موسساا دی ر انجام میشودد
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 -6م مترین خدماا کراس رف عالوه بر صدور شناسه دی او آی ،کراس چک اس د کراس چک Cross Check
یا  Similarity Checkاز م ترین خدماا مو س سه کراس رف ا س د اما متا سفانه این خدماا بنا به دالیل
مختلف از جمله ممنوعی برقراری ارتباب با موسساا ایرانی به ن ریاا و دان اه ای ایرانی ارائه نمیشودد
 -7سیناوب هم اکنون در لال مذاکره با کراس رف اس و تالش دارد تا این خدماا را به ن ریاا و دان اهیان ارائه
دهدد تا این موضوع به نتیجه رسد ،سیناوب این امکان را فراهم کرده اس تا از طریق برخی موسساا همکار ،این
خدماا را ارائه دهدد سیناوب به دان اه ا و مو س ساتی که درخوا س خدماا کراس چک دارند ،تو
خاصی نام کاربری و رمز عبور اختصاصی ارائه میدهدد

شرایط

 -8سرریناوب دی او آی را به مقاالا در لال انت ررار و آماده انت ررار ارائه میکندد سرریناوب همچنین دی او آی را در
کمترین زمان ممکن و در برخی موارد در کمتر از یکی دو سرراع صررادر کرده و به صررورا خودکار در سررامانه
ن ریاتی که از سیناوب استفاده میکنند ،ثب میکندد
 -9سیناوب از تمامی دان اه ا ،موسساا آموزش عا ی و مراکز پژوه ی درخواس میکند تا خدماتی که سیناوب به
ن ررریاا ارائه میکند را با دی ر شرررکت ا مقایسرره کرده و در صررورتی که پی ررن اد خاصرری برای ارتقای خدماا و
سامانههای سیناوب دارند به اطالع سیناوب برسانندد
 -10سیناوب تالش دارد تا خدماا خود را با کمترین هزینه ممکن در اختیار ن ریاا علمی ک ور قرار دهدد در همین
را ستا این امکان را فراهم کرده ا س تا سامانههای سیناوب را به صورا آزمای ی در اختیار ن ریاا علمی که تا
کنون از سیناوب استفاده نکردهاند قرار دهد تا با مقایسه با دی ر سیستم ا به درستی امکان تصمیمگیری و انتخاب
سیستم مناسب را داشته باشندد
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