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 :Journals Access Open of Directory DOAJ پایگاه معرفی

پایگاهی علمی شامل اطالعات و  (DOAJ: Directory of Open Access Journals) راهنمای مجالت دسترسی آزاد

 .پیوند دسترسی رایگاه به مجالت علمی است که دسترسی به آنها رایگان و بدون محدودیت است

قابل دسترسی است و محققان در آن می توانند به تعداد زیادی از مجالت  www.doaj.org از طریق آدرس   DOAJپایگاه

 .باشندالکترونیک رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته 

 

DOAJ، رایگان دسترسی با مجالت کردن نمایه برای پایگاهی:  

 
شده است. نکته اینجاست که در میان همه انواع نمایه سازها که به مجالت نمایه سازی یک هدف فراگیر و آرزویی غایی برای همه 

است. اما PubMed و ISI سه سطح کلی تقسیم میشوند، آنچه بیش از همه اهمیت داده میشود، نمایه شدن در یکی از دو سایت

سازهای دیگر اهمیتی ندارند؟ آیا باید آنها را فراموش نمود؟ نوشتار ذیل به بررسی یکی از نمایه  آیا این همه واقعیت است؟ آیا نمایه

 .سازهای به ظاهر کم اهمیت ولی ارزشمند میپردازد

Journals Access Open of Directory مجالت رایگانسازی  المللی جهت نمایه یکی از پایگاه های بین(Open  

Access)  می باشد که امکان دسترسی و جستجوی مقاالت نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کند.  DOAJ  تمامی

دهد. مجالت این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت، در دسترس  موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می

شوند.  یابند و مجالتی که دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می روز شده نمایش میمقاالت به  DOAJ باشند. در می

 .مزیت اینکار اطالع از مجالت فعال و با دسترسی رایگان است

 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
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   :وژهپر یگیر شکل

 دیجاا هیدا ،3002 لسا در ، "گکپنها/ الند در هشیوپژ تتباطاار ردمو در غربی لشما یپاارو یهارکشو نساکنفر  نخستین در

 خدمت هنمارا ینا که سیدندر نتیجه ینا به نساکنفر در نکنندگا شرکت و شد حمطر آزاد سترسید تمجال از جامع یهنمارا یک

 3002 لسا در آزاد سترسید تمجال یهنمارا ترتیب بدین. دهدبواخو علمی جامعه و جهانی سطح در هشوپژ ایبر یشمندارز

 راه سوئد ملی کتابخانه در یگرد تموسسا برخی و 2زبا جامعه موسسه یسو از مالی تأمین و الند هنشگادا یها کتابخانه توسط

 هنشگادا توسط 3002 لسا نویهژا  تا و دکر وعشر را دخو رکا مجله 200 با 3002 می هما هما در هپایگا ینا. شد دیجاا و ازیندا

 .شد می ارینگهد  4الند

 :آزاد سترسید تمجال از DOAJ تعریف

DOAJ مالی تأمین لمد یک از که هستند مجالتی آزاد، سترسید تمجال که میکند نبیا آزاد سترسید تمجال از دخو تعریف در 

 یهنمارا. "کنند می دهستفاا دخو ایمحتو به سترسید جهت د،شو نمی نهاآ تموسسا یا ننندگااخو از هزینه مطالبه به منجر که

 نساکنفر تعریف در: یدافزا می مهادا در و داده ارقر پستدابو نساکنفر تعریف سساابر را دخو تعریف آزاد سترسید تمجال

 پ،چا ،یعزتو ،کپی ،شخصی یانهرا به لنتقاا ن،نداخو جهت هکنند دهستفاا به دادن حق":ستا همدآ آزاد سترسید از پستدابو

 به یابد رحضو DOAJ در هداخو می که ای مجله هر از که ستا سیاستی ینا و ؛"تمقاال ینا متن متما منابع به لتصاا و جستجو

 .دشو می ستهاخو رجباا

 

  : DOAJ پایگاه های ویژگی  

 .پذیرند دسترس محدودیت بدون و متن تمام و رایگان صورت به پایگاه این مجالت تمام .1

 .گیرد می دربر را علمی موضوعات تمام و بوده جامع پایگاهی مذکور پایگاه .2

 .است راحت بسیار آن مقاالت متن به دسترسی و بوده ساده ساختاری دارای  DOAJ پایگاه .3

 اینکه مگر گردند؛ می حذف پایگاه این از شوند، نمی منتشر دیگر که مجالتی و هستند روزآمد DOAJ پایگاه در عناوین همه .4

 موجود عناوین فهرست از توان می صورت این در زیرا است، آشکاری مزیت رویکرد، این و باشد؛ شده آنها جایگزین دیگری عناوین

 .کرد استفاده آزاد دسترسیِ فعالِ و جاری مجالت وجود به بردن پی برای پایگاه این در
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 اکنون و بردارد در زبانها تمام به را مجالت پایگاه این واقع در است؛ آن تنوع آزاد، دسترسی مجالت راهنمای قوت نقاط از یکی. 5

 .دهند می پوشش را دانشگاهی های حوزه از کاملی گستره پایگاه، در عناوین این. است زبان ترین رایج انگلیسی زبان پایگاه، این در

 :DOAJ در شپذیر جهت تمجال یابیارز و سنجش یهارمعیا

 .هدد می پوشش را تحقیقاتی و علمی تموضوعا همه

 .کنند می پچا متن متما رتصو به را تحقیقاتی تمقاال که تتحقیقا علمی ینالهاژور

 .باشند می لقبو قابل هنمارا ینا در همه نتفاعیا غیر و ریتجا ،لتیدو ،نشگاهیدا منابع کلیه

 .باشند انهشگروپژ و نمحققا عمدتا باید تحقیقاتی علمی ینالهاژور نمخاطبا وهگر

 مامیت به تمجالباشند سترسید قابل متن متما رتصو به همه و تحقیقاتی تمقاال شامل باید نالهاژور صلیا قسمت ایمحتو

 .ستا لقبو قابل بانهاز

 .باشد دموجو نیگارا رتصو به باید تمجال تجارمند همه

 .ستا لقبو قابل نیگارا رتصو به بررکا ایبر نالینآ منا ثبت

 .باشد مانیز تاخیر ونبد لناژور ایمحتو به ستیابید

 .باشد شتهدا ISSN رهشما باید لناژور 

 : امکان جستجو

در صفحه اول سایت امکان جستجو در دو سطح ژورنال یا مقاله فراهم است، که می توان یکی یا هر دو را فعال کرد. برای   

کیبورد را فشار دهید. در جستجوی پیشرفته می توان از  enter جستجوی ساده عبارت مورد نظر را در کادر وارد کرده و کلید

های متنوعی قابلیت تفکیک  برای افزایش دقت جستجو استفاده نمود که خود بر اساس آیتم ”OR و AND“ منطقیعملکردهای 

 .در صفحه کلیک نمائید تا فهرست مطالب مرتبط نمایش داده شود search دارند. بعد از تعیین شرایط مورد نظر، روی گزینه
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 :جستجو جهت دیبررکا تنکا

 هم با) رگبز وفحر با(AND, OR, NOT   بولین یعملگرها سیلهو به را مختلف نگاواژ نیداتو می جستجو منجاا جهت -

 کنید.  ترکیب

 تا هیدد منجاا را جستجو سپس و داده ارقر    کوتیشن خلدا را آن ستا بهتر) کلمه یک از بیش( رتعبا یک یجستجو جهت -

 "Optic nerve": لمثا. یدآور ستد به یقیقترد نتایج

 رانددار بر در را جستجو ردمو کلمه که آن تمشتقا متما تا کنید دهستفاا نظر ردمو واژه ی نتهاا یا و ابتدا در رهستا عالمت از -

  ophthalmic و ophthalmology یجستجو جهت ophthlmo* لمثا. کند جستجو نیز

  albert –einstein: لمثا. دکر هداخو عمل NOT بولی عملگر دلمعا  نظر ردمو واژه از قبل ، منها عالمت دادن ارقر -

 .ردک هدواخ لعم AND لیوب رعملگ دلمعا وجستج وردم واژه از لقب ، وهعال ھب تعالم دادن رارق -

 با واژه آن نیافتبه  تسا نممک وجستج وردم واژه از دبع ~ تعالم دادن رارق   albert -physics +Einstein : لمثا  -

 einsten~:   لمثا. دکن کمک فمختل فمختل یهامالا

 :ستا یلذ اردمو شاملمجله  هر در دموجو تطالعاا

 رنتشاا وعشر ؛ لناژور در مقاله رنتشاا ندرو به طمربو یها ینههز ؛ ههندد ئهارا نمازسا یا موسسه ؛ ناشر ؛ عموضو ؛ لناژور انعنو

 یخرتا ؛ یکلید نگاواژ ؛ لناژور لمللیا بین اردستاندا رهشما ؛ لناژور نباز ؛ هکنند منتشر رکشو ؛ آزاد سترسید نمکاا با لناژور

  لناژور بسایتو به سترسید لینک ؛ DOAJ به لناژور پیوستن
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 :ستا یلذ اردمو شاملمقاله  هر در دموجو تطالعاا

 دوره،: شامل هسیدر پچا به آن در مقاله که نالیژور تمشخصا و لناژور انعنو ؛نشر لسا ن؛نویسندگا ت؛موضوعا ؛مقاله انعنو

 شناسگر یا DOI  ؛DOAJ به پیوستن یخرتا  ی؛کلید نگاواژ  ل؛ناژور لمللیا بین اردستاندا رهشما ؛صفحه رهشما و رهشما

 (.شد هداخو داده نمایش هچکید آن روی بر کلیک با ) مقاله هچکید  ل؛ناژور هکنند منتشر رکشو  ؛مقاله یجیتالید

 

 : امکان جستجو

 در صفحه اول سایت امکان جستجو در دو سطح ژورنال یا مقاله فراهم است، که می توان یکی یا هر دو را فعال کرد.   



    Journals Access Open of Directory DOAJ:   

 

 جستجوی ساده: 

 کیبورد را فشار دهید.  enter برای جستجوی ساده عبارت مورد نظر را در کادر وارد کرده و کلید

 

 جستجوی پیشرفته:

 با. ستا همافر نیز سایت ینا صلیا صفحه از Search گسربر روی بر کلیک طریق از پیشرفته یجستجو صفجه به سترسید

 یمنو از ابتدا. دشو می داده ننشا و یابیزبا دموجو یهاردکور تمامی ضفر پیش رتصو به ،پیشرفته یجستجو بنتخاا

 پیش رتصو به رتصو ینا غیر در.  دشو منجاا هاردکور قسمت امکد در جستجو که کنید مشخص جستجو درکا رکنا ریبشاآ

 ی،کلید نگاواژ ، انعنو:  مانند اردیمو در نیداتو می منو ینا طریق از. شد هداخو منجاا جستجو قسمتها تمامی در ضفر

 ل،ناژور انعنو ،مقاله رنتشاا لسا ،مقاله هنویسند ،مقاله هچکید ،ناشر ن،باز ر،کشو ل،ناژور لمللیا بین اردستاندا رهشما ع،موضو

 تمامی در نظر ردمو رتعبا هیدد زهجاا یا و دهنمو جستجو ل،ناژور ههندد ئهارا ،)تغییر رتصو در( لناژور ای دوره ینوعنا

  .ددگر جستجو هاردکور یقسمتها

برای افزایش دقت جستجو استفاده نمود که خود بر  ”OR و AND“ منطقیدر جستجوی پیشرفته می توان از عملکردهای 

در صفحه کلیک نمائید تا  search های متنوعی قابلیت تفکیک دارند. بعد از تعیین شرایط مورد نظر، روی گزینه اساس آیتم

 .فهرست مطالب مرتبط نمایش داده شود
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 یا و انعنو ، DOAJ به پیوستن یخرتا ط،تباار انمیز:  یحالتها از یکی به را هاردکور گرفتن ارقر ترتیب انتو می همچنین

 را Enter کلید و دهکر تایپ جستجو درکا در را دخو نظر ردمو رتعبا یا و واژه کلید نکنوا. دکر تنظیمله مقا رنتشاا یخرتا

 .یدربفشا

 

   :مجالت موضوعی مشاهده

  All journals    شود مجالت در دسترس که بر اساس ترتیب الفبایی نام آنها مشاهده میفهرست تمام. 

New titles  شوند ژورنال ها بر اساس سال شروع و پایان و عنوان آنها فهرست گذاری می. 

By Subject   ( زیستیعلوم  ،بیولوژیپزشکی، مجالت در این قسمت بر اساس رشته پژوهشی و علمی تفکیک شده اند  ).... و  
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By Country  در این قسمت میتوان مجالت را بر اساس محل و سال نشرجستجو نمود. 

 By License و By Publication charges  باشند مجالت بر اساس تجاری یا رایگان بودن قابل دسترسی می. 
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 مرکزی کتابخانه - اول طبقه - تحقیقات معاونت ساختمان -(ص) اعظم پیامبر مجتمع - بسیج میدان - اراک: نشانی

 diglib@arakmu.ac.ir:الکترونیکی پست 

 043 - 24032243    : تلفن 

 043 -  24032323  :دورنگار 

 3340-3-24440: پستی کد 

 

 

 


