
  DOIه سفارش شناسه ینحوه ارا
ن خدمت یست و ایممکن ن یرانیات اینشر یم برایبه صورت مستق DOI یها افت شناسهیبا توجه به آنکه در - ۱

جاد شود و کار ثبت یا یه خدمات اختالالتیشود، ممکن است در زمان ارا یانجام م ینیاز طرف واسطه چ
 بر باشد. ها زمان شناسه

منتشر شده باشند،  ییو نها یکه به صورت قطع یمقاالت یتواند برا یآفرند تنها م یموسسه انتشارات پژوهش - ۲
ست. یچ وجه مقدور نیکه هنوز منتشر نشده باشند به ه یمقاالت ید و اختصاص شناسه برایه نمایشناسه ارا

عدد)  ٥٠ل د بسته شناسه (حداقیش از انتشار اقدام به خریتوانند به صورت پ یها البته م ات و دانشگاهینشر
آن انجام  یق هر مقاله در زمان انتشار قطعیه شناسه دقیک سال است و ارایند. اعتبار بسته حداکثر ینما
ا چند شماره یهر شماره  ید شناسه برایشود و خر ید بسته شناسه در نظر میخر یف تنها برایشود. تخف یم

 شود. یف نمیمشمول تخف
افت یت موسسه قابل دری(که از صفحه سا سل اطالعات مقاالتل اکیسفارش ابتدا الزم است که فا یبرا -۳

ل، نحوه یدر سطر اول فا ارسال شود. zistaorgan@gmail.com ل شده و به آدرسیه تکمیتوسط نشر است)
 ح داده شده است.یل اطالعات در هر ستون توضیتکم

ه صادر ینشر یبرا) یناسش ستی(از طرف موسسه گسترش زفاکتور  شیل اکسل، پید فاییو تا یپس از بررس -۴
کل  وجود دارد. یفاکتور امکان صدور فاکتور قطع شیپس از پرداخت مبلغ مندرج در پ فقط و فقطشود و  یم

 یشرکت خارج یبرا ینه دالریتنها با پرداخت کامل هز DOIافت شناسه یفاکتور (از آنجا که در شیمبلغ پ
د به حساب شماره یه است) باینه از طرف نشریکل هز ییمنوط به پرداخت ابتدا DOIه شناسه یسر است، ارایم

 ز شود. ین واریبانک تجارت به نام حامد باست ۳۳۹۰۱۹۲۳۷۰
 یل اکسل برایه شده و فایه ارایها به نشر ، شناسهبه موسسه یزیش واریر فیتصول یمیپس از پرداخت و ا -۵

 یها اد درخواستیوجه به تعداد زشود. با ت یارسال م (ISTIC) نیچ DOI به دفتر آژانس ثبت ییثبت نها
ک یش از یند بین فرآیکند که ا یم یموسسه سع یها وجود ندارد ول ثبت شناسه یبرا یقی، زمان دقیارسال

 نجامد.یماه به طول ن
  
  


