
DOI ni qanday olish mumkin



RRSA

Rus raqamli standartlashtirish agentligi (RRSA) - bu maqsadi Rossiya va MDH 
mamlakatlaridagi koʻplab ilmiy nashrlarni standartlashtirishga qaratilgan 
tashkilot. RRSA Krossref roʻyxatga olish agentligining homiy aʼzosi va 
DataCite konsortsium va roʻyxatga olish agentligining aʼzosi hisoblanadi. 
RRSA tashkilotlarga raqamli obyekt identifikatorlarini (DOI) roʻyxatdan 
oʻtkazishlari uchun DOI ning ajralmas qismi boʻlgan noyob prefiksni berish 
huquqiga ega.

RRSA Rossiya va MDH davlatlarida DOI (Digital Object Identifier) standarti -
raqamli obyekt identifikatori paydo boʻlishiga hissa qoʻshadi. Tashkilotimiz 
DOI larni akademik raqamli maʼlumotlarga ularni tanib olish va undan iqtibos 
keltirishni yaxshilash uchun beradi. Maʼlumotlar RRSA repozitoriyalari va OAI 
ochiq kirish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi bir qator global maʼlumotlar 
bazalariga joylashtiriladi.
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https://www.crossref.org/community/sponsors/
https://datacite.org/members.html
http://search.rads-doi.org/


DOI NIMA?

DOI (Digital Object Identifier) - raqamli obyekt identifikatori
(obyektning raqamli identifikatori, DIO iborasi ham ishlatiladi)
- bu tarmoqda taqdim etilgan maʼlumotlarni belgilash uchun
standart. DOI - obyektning Internetdagi doimiy joylashish
joyi, obyektning nomi va obyektni tavsiflovchi
metamaʼlumotlarni belgilaydi.
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DOI NING ILMIY TADQIQOTLAR UCHUN AHAMIYATI

• DOI oʻzgarmaydi va maqola/tadqiqot/ maʼlumotlar toʻplamining eng 
aktual versiyasiga yoʻnaltiradi (hatto domen oʻzgartirilgan boʻlsa 
ham)

• Jurnal/Ilmiy tadqiqot instituti/nashriyotning nufuzini oshirish

• Xalqaro maʼlumotlar bazalari bilan integratsiya (Scopus, WoS, EBSCO, 
DOAJ va boshqalar)

• Google Scholar kabi qidiruv tizimlari va ilmiy maʼlumotlar 
repozitoriylari uchun maʼlumotlarning “ochiqligini” oshirish

• Maqolalar/maʼlumotlardan iqtiboslarni hisobga olish

• Altmetriklar, ORCID, ilmiy tadqiqotlar haqida maʼlumotlarini saqlash 
va boshqarish tizimlari (CRIS tizimlari), bibliografik menejerlar 
(Mendeley, Zotero) va plagiat qidirish xizmatlari bilan integratsiya

• Dunyodagi barcha yetakchi noshirlar tomonidan qabul qilingan 
standart
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DOI NING FOYDALANUVCHI UCHUN 
AHAMIYATI
• Internetda ilmiy maʼlumotlarni tez va samarali qidirish

• Bir marta bosish orqali asl maʼlumot manbasiga oʻtish

• Internetda maʼlum bir maqola/tadqiqotning hozirgi joylashuvi kafolati

• Adabiyotlar roʻyxatini tuzishda aniq havola

• Ilmiy maʼlumotlarning batafsil tavsifi
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DOI QANDAY OBYEKTLARGA KERAK?

• Kitob, kitoblar seriyasi, alohida bob yoki kitob boʻlimi

• Tadqiqot

• Jurnal, jurnalning alohida soni yoki jildi, alohida maqola, maqolalarga 
taqrizlar

• Dissertatsiya

• Konferensiyalar materiallari, alohida maʼruza

• Ilmiy hisobot

• Oldindan chop etilgan maʼlumotlar (qoʻlyozma)

• Maʼlumotlar bazasi, maʼlumotlar to'plami

• Dasturiy taʼminot

• Va boshqa turdagi ilmiy nashrlar, shuningdek nashr qismlari, masalan, 
rasmlar, jadvallar, grafiklar
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DOI STRUKTURASI

10.23670/IRJ.2017.56.105

Prefiks - bu RRSA roʻyxatga olish agentligi tomonidan masʼul tashkilotga 
(masalan, nashriyotga) beriladigan noyob parametr
Suffiks - tashkilotning oʻzi tomonidan belgilanadi, qoida tariqasida, jurnalning 
qisqartmasi va maqola maʼlumotlaridan iborat
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prefiks

suffiks



DOI NI ROʻYXATDAN OʻTKAZISH 
UCHUN NIMA QILISH KERAK?
• Roʻyxatdan oʻtgan maʼlumotlarda URL sahifasi boʻlishi kerak.
• Sahifaning URL manzili doimiy ravishda ochiq boʻlishi kerak.
• Agar u oʻzgarsa, sahifaning URL manzili yangilanishi kerak.
• Metamaʼlumotlar cheklovlarsiz barcha foydalanuvchilarga taqdim 

etiladi. Bunday holda, toʻliq matnning oʻzi yoki fayl obuna ostida ochiq 
boʻlishi mumkin.

• Kerakli metamaʼlumotlar:
1. Manba sarlavhasi (maqola yoki nashr nomi).
2. Mualliflar (olimlar, ushbu nashr mualliflari).
3. Noshir (arxivlarni saqlaydigan va tadqiqot maʼlumotlarini yetkazib 

beradigan tashkilot).
4. Nashr qilingan yil.
5. Bevosita DOI ning ahamiyati
6. DOI roʻyxatdan oʻtkazilayotgan obyektning URL manzili
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TAVSIYA ETILGAN METAMAʼLUMOTLAR

1. Mavzu yoki kalit soʻzlar.
2. Nashr qilingan sana.
3. Bogʻliq identifikatorlar (DOI, ISSN, 

ISBN va boshqalar).
4. Annotatsiya yoki tavsif.
5. Geomaʼlumotlar (joylashuvi 

va/yoki GPS koordinatalari).
6.ORCID
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IXTIYORIY METAMAʼLUMOTLAR

1. Til.
2. Muqobil identifikator (Pubmed id, RSCI 

id va boshqalar).
3. Hajm.
4. Format.
5. Huquqlar.
6. Versiya.
7. Moliyalashtirish. 
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ROʻYXATDAN OʻTISH JARAYONI
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GEFESTDA ROʻYXATDAN OʻTISH 
JARAYONI
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XML MAQOLASIDAGI METAMAʼLUMOT
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ASOSIY REPOZITORIYLAR

RRSA orqali roʻyxatdan oʻtgan barcha maʼlumotlar quyidagi 
repozitoriylarga yuboriladi:

http://search.rads-doi.org/ RRSA ning xususiy repozitoriysi Google 
Scholar da indekslangan boʻlib, bu sizga maʼlumotni kengroq 
auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. Obyekt tomonidan qaysi DOI dan 
iqtibos qilinayotgani va ushbu obyekt iqtibos qilinganligini kuzatishga 
imkon beradi.

https://www.base-search.net Bilefeld universiteti tomonidan yaratilgan 
ilmiy manbalarni qidirish boʻyicha koʻp tarmoqli qidiruv tizimi.

https://search.datacite.org/ Yetakchi jahon standartlarining bibliografik 
maʼlumotnomalarini yaratish imkoniyatiga ega ilmiy maʼlumot 
qidirishning xalqaro repozitoriysi (GOSTdan tashqari).
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http://search.rads-doi.org/
https://www.base-search.net/
https://search.datacite.org/


WOS MAʼLUMOTLAR BAZASI BILAN 
INTEGRATSIYA
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SCOPUS MAʼLUMOTLAR BAZASI BILAN 
INTEGRATSIYA
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!"#$ MAʼLUMOTLAR BAZASI BILAN 
INTEGRATSIYA
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GEFESTDA DOI NI ROʻYXATDAN OʻTKAZISH JARAYONI

https://youtu.be/eRQbOYhyzCk
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https://youtu.be/eRQbOYhyzCk


DOI NI QANDAY OLISH MUMKIN?

DOI ga buyurtma berish uchun veb-saytimizdagi 
arizani toʻldiring:

http://rads-doi.org/pricing
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www.rads-doi.org
info@rads-doi.org

+7 (343) 286-83-22
Yekaterinburg shahri Akademicheskaya 

koʻchasi, 11A, 4-ofis.


