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مراحل دریافت کد  DOIبرای مقاالت به صورت زیر است:
-1

به وب سایت مرکز به آدرس  http://doi.uok.ac.irمراجعه نمائید.

-2

چنانچه تاکنون ثبتنام نکردهاید ،منوی ثبتنام را انتخاب کرده و پس از وارد کردن اطالعات مورد نظر
روی دکمه ثبتنام کلیک نمائید.

-3

برای ورود به سامانه ،منوی ورود را انتخاب کنید .سپس نام کاربری و رمز خود را وارد نموده و روی دکمه
ورود کلیک نمائید.

-4

چنانچه برای اولین بار وارد سامانه شدهاید ،بایستی مشخصات فردی یا سازمانی خود را وارد نمائید.

-5

برای درخواست کد  ،DOIوارد قسمت درخواست صدور  DOIشوید.

-6

در پنجره باز شده ،منوی وارد کردن از فایل اکسل را انتخاب نمائید.

-7

برای دریافت قالب فایل اکسل بر روی لوگو کلیک نمائید.

-8

به ازای هر شماره مشخص از یک جلد ،فایل اکسل را طبق الگوی ارائه شده تکمیل نمائید .لطفا توجه داشته
باشید با توجه به اینکه سامانه بر اساس برنامه از پیش تعریف شده فایل اکسل را میخواند ،اطالعات مربوط
به هر مقاله باید به طور دقیق وارد شود .در غیر اینصورت ،برای آن مقاله امکان صدور کد وجود نخواهد
داشت.

-9

پس از تکمیل فایل اکسل ،از قسمت آپلود فایل اکسل آن را آپلود نموده و روی دکمه تایید و مرحله
بعد کلیک کنید.

-10

از قسمت گزارشات وارد منوی لیست درخواستهای خام شوید .در اینجا تمام مقاالتی که به درستی
وارد سامانه شده باشند ،قابل رؤیت خواهند بود.

 -11مقاالتی که قصد درخواست کد  DOIبرای آنها هستید را تیک بزنید و روی دکمه درخواست ارزیابی
کلیک نمائید.
 -12پس از تایید فرآیند توسط مدیر سیستم ،برای مقاالت کد  DOIصادر خواهد شد (این مرحله ممکن است
حداکثر دو روز کاری طول بکشد).
 -13برای مشاهده کد  DOIصادر شده برای هر مقاله ،میتوانید به منوی درخواستهای تایید شده مراجعه
نمائید.

