راهنمای" متنی" و " تصویری" ثبت رفرنس به همراه کد doi

راهنمای متنی
 .1وارد "مدیریت نسخه های نشریه" شوید.
 .2تیک چک باکس ( )DOIنسخه یا نسخه های مورد نظر را بزنید سپس در انتها روی کلید "بررسی مقاالت نسخه های انتخاب شده
برای خرید جمعی  "crossref DOIکلیک کنید.
 .3تمامی ضربدرهای قرمز رنگ باید اصالح شوند همچنین رفرنس ها نیز باید به روش صحیح همراه با کد  doiآنها وارد شوند ،برای
ورود رفرنس ها مراحل زیر را انجام دهید:
 .4روی گزینه "ویرایش" مقاله مورد نظر کلیک کنید.
 .5در صفحه ویرایش از باالی صفحه گزینه "ویرایش فهرست منابع و پیوندهای آنها" را بزنید.
 .6روی سرتیتر "ابزار دریافت کد  DOIاز  " Crossrefکلیک کنید سپس در متن توضیح روی لینک "ابزار تبدیل رفرنس کراس
رف را ببینید" بزنید.
https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery/
 .7در این صفحه ایمیل سازمانی یا شخصی خود را وارد کرده ،منابع مقاله مورد نظر را در کادر مربوطه  pasteنمایید سپس کلید
 submitرا بزنید( .نکته :برای بار اول باید تایید نمایید ایمیلی جهت ایجاد اکانت برای شما ارسال شود .بعد از تایید ایمیل منابع را در
کادر وارد کرده  submitرا بزنید )
https://apps.crossref.org/requestaccount/
 .8بعد از زمان کوتاهی منابع وارد شده به همراه کد  doiمنابعی که دارای کد هستند نشان داده می شوند ،کل این منابع را کپی کرده و
مجدد به تب قبلی (یعنی" :ابزار دریافت کد  DOIاز  )" Crossrefبازگردید و متن داخل کادر را پاک کرده و منابع را  pasteکنید.
 .9سپس سه گزینه زیر کادر را در حالت های صحیح قرار دهید و کلید "ورود اطالعات در کادرهای زیر برای بررسی و تاییدنهایی" را
بزنید.
 .10در این قسمت رفرنس ها در کادرهای مجزا نمایش داده می شوند آنها را به طور کلی بررسی کرده و در انتها کلید "تایید منابع
برای ورود به بانک (بخش فارسی و بخش انگلیسی)" را بزنید( .توجه :دقت داشته باشید اگر می خواهید منابع در هر دو بخش فارسی و
انگلیسی اضافه شود حتما تایید هر دوبخش را کلیک کنید)

 .11بعد از انجام تمامی این اقدامات بررسی نمایید که در صفحه آرشیو پایین چکیده مقاالت اصالح شده ،منابع باید نمایش داده شود.
 .12بعد از تایید کلیه اطالعات و مراحل ،روی دکمه "ارسال درخواست ثبت به شرکت" کلیک کنید و منتظر دریافت پیش فاکتور از
طرف شرکت همکار یکتاوب باشید.

در ادامه راهنمای تصویری را بررسی نمایید↓.

راهنمای تصویری

وارد "مدیریت نسخه های نشریه" شوید.

تیک نسخه یا نسخه های مورد نظر را بزنید.

تیک نسخه یا نسخه های مورد نظر را بزنید.

جهت اصالح ضربدرها و ورود منابع روی
"ویرایش" هر مقاله کلیک کنید

برای ورود منابع به روش صحیح روی لینک "ویرایش
فهرست منابع و پیوندهای آنها" کلیک کنید

کلیک کنید.

سپس برای دریافت منابع به همراه کدها
روی این لینک بزنید.

 )1ایمیل سازمانی یا شخصی خود را وارد کنید برای بار اول
باید تایید نمایید ایمیلی جهت ایجاد اکانت برای شما ارسال
شود .وارد ایمیل شده ،روی لینک موجود در ایمیل کلیک

 )2منابع را در کادر وارد کنید.

کرده ،عالئم را نوشته سپس تایید را بزنید ،بعد از ایجاد اکانت
ایمیل خود را در کادر وارد کنید( .تصویر زیر ایجاد اکانت)
 )3کلیک کنید.

صفحه ایجاد اکانت (اطالعات
این صفحه را تکمیل نمایید
تایید را بزنید)

در این صفحه منابع وارد شده به همراه کدهای
آنها نمایش داده می شود ،کل منابع را کپی
کرده و به تب قبلی بازگردید.

 )1بعد از پاک کردن نوشته های کادر منابع کپی شده را در
اینجا درج نمایید.

 )2سه گزینه را به صورت صحیح تنظیم کنید.

 )3کلید ورود را بزنید.

 )1منابع در کادرهای مجزا نمایش داده می شود آنها را بررسی
کلی نموده سپس کلید "تایید منابع برای ورود به بانک (بخش
فارسی و بخش انگلیسی)" را بزنید( .دقت داشته باشید اگر می
خواهید منابع در هر دو بخش فارسی و انگلیسی اضافه شود
حتما تایید هر دوبخش را کلیک کنید

بعد از تکمیل مراحل،
رفرنس ها به همراه کد در
صفحه چکیده مقاله باید
نمایش داده شود.

مرحله نهایی :ارسال سفارش به شرکت:

کلیک کنید

