
 

 

 اندیشمندان و کتابخوانی

 

سقراط: جامعه وقتی فرزانگی و 

سعادت می یابد که مطالعه، کار 

 روزانه اش باشد.

هادون رابینسون: خواندن به شما 

شعف، آگاهی، شوق و توانایی 

کند،  بخشد؛ عاقل آن را تمنا می می

گذرد و نادان آن را  مابه از آن می تهی

 گیرد. نادیده می

شما را دو  زندگی مک لوهان:  کیفیت

چیز تعیین می کند: کتابهایی که 

خوانید و انسانهایی که مالقات  می

 کنید. می

نباشد جسم انسان  مادر پلو تارک: اگر

شود و اگر کتاب نباشد  ساخته نمی

 . یابد روح بشر پرورش نمی

0011سال  چهارم، شماره سیزدهم، اسفند ماه   

 در این شماره:

 شناسه شی دیجیتالی چیست؟ 

اندیشمندان و کتابخوانی 

بهار 

  مهمترین اخبار  زمستان

 کتابخانه 

 شناسه شی دیجیتالی چیست؟

:یک رشته متشکل از حروف است که برای شناساایای و  Digital Object Identifier (DOI)شناسه شی دیجیتالی  

 الکترونیکی به کار می رود. (document)تشخیص یک شی، مثال یک سند 

های دیجیتال  بنا براین شناساگر شیء دیجیتال  شبیه اثر انگشتی برای شناسایی و حراست از مالکیت معنوی آثار در محیط

در  ( International DOI) Foundation: IDF المللی شناساگر شیء دیجایاتاال است. بنیاد غیرانتفاعی و بین

پارچه برای مدیریت محاتاوای  کتاب فرانکفورت ابتکار جدیدی را به منظور ایجاد مکانیسمی یک 7991نمایشگاه اکتبر 

 Uniform)گرچه نشانی وب یا همان آدرس اینترنتی  بود DOI معنوی از طریق فناوری اینترنت آغاز کرد که حاصل آن

Resource Locator: URL) ترین شیوه برای شناسایی و ناماایاش  از زمان پیدایش خود تاکنون به عنوان رایج

ها نظیر وابستگی به مکان و عدم پاایاداری  محتوای منبع در اینترنت معرفی شده است، اما دارای برخی محدودیت

چنین محافظت از کپای  دائمی، عدم تضمین نمایش محتوای آدرس اینترنتی، امکان طوالنی شدن آدرس اینترنتی و هم

های نشانی وب را رفع  های خود توانست کاستی شناساگر شیء دیجیتال با قابلیت باشد.  رایت محتوای درون اینترنت می

تر برای مقاالت شناخته شده هستند، اما این شناسه برای  بیش DOIرغم اینکه   کند، لذا به فضای دیجیتال معرفی شد. علی

 قابل استفاده است. افزار هر نوع فایل دیجیتال و محتوا نظیر کتاب، فیلم، صدا، تصویر، جدول، نرم

های گوناگونی وجود دارد که دو شیوه رایج آن در دنیا، یکی از طریق اشتراک ساالناه و  مقاالت شیوه DOI برای تهیه

بارای  DOI متفاوتی تهیه کدهای ها و موسسات  باشد. در این میان شرکت به ازای هر مقاله می DOI دیگری دریافت کد

کنند. البته باید تاوجاه داشات صادور  صادر می DOI مقاالت را بر عهده دارند و در قبال دریافت هزینه کدهای

 پذیر است.  جعلی نیز امکان DOI کدهای

 

 کاربردها 

، )یک کنسرسیوم متشکل CrossRefتحقیقاتی )مقاالت ژورنال، کتابها، غیره( از طریق -نقل قول و اخذ منبع مداوم در زمینه های علمی

 ناشر( 0333از 

)کنسرسیومی متشکل از کتابخانه های تحقیقاتی پیشرو، فراهم آورندداداا اطدتعدات  DataCiteمجموع داده های تحقیقاتی از طریق 

 تکنیکی، و مراکز داده های علمی(

 انتشارات رسمی اتحادیه اروپا از طریق دفتر انتشارات اتحادیه اروپا

 شناخته می شود. EIDRکه عموما به اسم  Entertainment IDشناسه های ثابت جهانی برای محتوای ویدیویی از طریق مرکز ثبت 

 

 چند نکته ضروری برای استفاده از این سرویس: 

 .تمام منابع در یک خط و بدوا فاصله نوشته شوند

 .منابع به صورت الفبایی یا بر اساس شماره مرتب شده باشند - 

 .ها بررسی شوند لینک برای اطمیناا از نتایج، - 

 .های استاندارد استفاده شود های استناددهی سازاار است، اما بهتر است سبک این سرویس با انواع سبک -

  :مزایای استفاده از یک شناسه گر دیجیتال و دریافت شناسه مبتنی بر نام

 افزایش مراجعات به شیء دیجیتال

 ثبات دسترسی و غنی سازی فراداده های شیء

 حل مشکتت مربوط به مدیریت حقوق دیجیتالی

 پیوند ازاری سریع و دقیق داده های پژوهشی

 تسهیل جستجو، بازیابی و دستیابی به محتوا

 افزایش درآمد دیجیتالی

 افزایش ترافیک وب سایت )حجم توزیع محتوای دیجیتال(

 DOI مشکل  سیستم های

مشکل این سیستم ها عدم وجود یک مدل تجاری است تا از طریق آا بتواا سرویس های موجود دیگدر را بده 

صورت منظم به این سیستم پیوند زد. راه حل های مختلفی برای ماندااری شناسه ها ارائده شدده اسدت کده 

 .مقایسه ی همه ی آنها با هم کار آسانی نیست چرا که کارکرد آنها یکساا نیست

 

 خبــــــــــــــــــــــــــر نامه 



 

 

 

با حمایت ماایای  ۶۰۹۱از کتابخانه های عمومی شهر سیاتل، واشینگتن در واشینگتن در ایاالت متحده آمریکا است که در سال  (Seattle Public Libraryکتابخانه مرکزی سیاتل )به انگلیسی:  

 اندرو کارنگی تأسیس شده است.

 طبقه دارد و معمار کتابخانه رم کویهاوس است. ۶۶کتابخانه عمومی سیاتل 

 می آید

 آرام آرام 

 خوشبوتر از خورشید

 با دامنی پراز شکوفه می آید

 از البه الی جنگل وحشی

 و قلب باغچه ها

 از خیال بهار ماالمال

 بهار

 فصل درنگ عاطفه در کوچه باغ هاست

 سلمان هراتی

 0011مهمترین اخبار کتابخانه در زمستان  

 بیمار در راستای برنامه های حجاب و عفاف-اعالن برگزاری وبینار ارتباط درمانی پرستار 

 0011لیست کتب خریداری شده توسط کتابخانه پرستاری و مامایی در دی ماه 

 medpixدسترسی رایگان به دیتابیس 

 بازگشت ساعت کاری کتابخانه به روال سابق

 Mendeley Dataفرم  های پژوهشی با پلت سازی و اشتراك داده وبینار استانداردسازی، ذخیره

 اعالن برگزاری کارگاه مجازی آموزش نحوه ی درج محتوا در وب سایت های پورتال دانشگاه

  

 


