
 

 

:Access Open of Directory DOAJ  پایگاه معرفی

Journals 

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

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

 

DOAJ، رایگان دسترسی با مجالت کردن نمایه برای پایگاهی 

Journals Access Open of Directory سازی مجالت رایگانالمللی جهت نمایهیکی 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

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

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

 .اینکار اطالع از مجالت فعال و با دسترسی رایگان است

  

 9102آگوست 

 

   :سایت یگیر شکل

یک د یجاه اید، ا3002ل سا، در  "گالند/ کپنهادر هشی وپژت تباطارد ارمودر غربی ل شمای پای اروهارنس کشواکنفر  نخستیندر 

هنما خدمت راین اسیدند که رین نتیجه انس به اکنفرن در شرکت کنندگاو شد ح مطرآزاد سترسی ت دمجالاز جامع ی هنمارا

 3002ل ساآزاد در سترسی ت دمجالی هنمارابدین ترتیب د. هدبواوجامعه علمی خو سطح جهانی در هش وپژای بری شمندارز

ازی ندراه اکتابخانه ملی سوئد در یگر ت دبرخی موسساو  2زموسسه جامعه بای سواز تأمین مالی و الند ه نشگای داتوسط کتابخانه ها

اری نگهد  4النده نشگاداتوسط  3002ل نویه سااژ  تاد و کروع شرد را خور مجله کا 200با  3002می ه ماه ماه در ین پایگااشد. د یجاو ا

 می شد.

 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/


 

 

 آزاد: سترسید تمجال از DOAJ تعریف

DOAJ  تأمین مالی ل یک مداز مجالتی هستند که آزاد، سترسی ت دمیکند که مجالن بیاآزاد سترسی ت دمجالد از تعریف خودر

ی هنما. را"می کنندده ستفاد اخوای سترسی به محتودجهت د، نها نمی شوت آیا موسسان نندگااخواز که منجر به مطالبه هزینه 

پست دانس بواتعریف کنفردر ید: افزامه می ار داده و در اداپست قردانس بواتعریف کنفرس ساابرد را تعریف خوآزاد سترسی ت دمجال

ل تصاو اجستجو پ، چا، یعزتو، کپی، یانه شخصیرابه ل نتقان، انداجهت خوه کنندده ستفاابه دادن حق "ست:ه امدآزاد آسترسی از د

سته می اخور جباایابد به ر حضو DOAJ درهد اکه می خوای هر مجله از ست که این سیاستی ؛ و ا"تین مقاالامتن م به منابع تما

 د.شو

 : DOAJ پایگاه های ویژگی   

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

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

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

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

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

 .عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجالت جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده کرد

ع این پایگاه مجالت را به تمام زبانها در بردارد و یکی از نقاط قوت راهنمای مجالت دسترسی آزاد، تنوع آن است؛ در واق .5

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

 پوشش می دهند.

 :DOAJ ش درجهت پذیرت یابی مجالو ارزسنجش ی هارمعیا

 .هددپوشش می را تحقیقاتی و علمی ت همه موضوعا .1

 .می کنندپ متن چام تمارت به صورا تحقیقاتی ت که مقاالت علمی تحقیقای نالهاژور .2

 .می باشندل هنما قابل قبوراین در انتفاعی همه اغیر ری و تجا، لتی، دونشگاهیداکلیه منابع  .3

 .باشندان هشگروپژن و علمی تحقیقاتی باید عمدتا محققای نالهان ژورمخاطباوه گر .4

به ت مجال. سترسی باشنددمتن قابل م تمارت همه به صوو تحقیقاتی ت نالها باید شامل مقاالژورصلی امت قسای محتو .5

 .ستل ابانها قابل قبوزتمامی 

 .باشدد موجون یگارت راباید به صوت مجالت جارهمه مند .6

 .ستل اقابل قبون یگارت رابر به صورکاای نالین برم آثبت نا .7

 .مانی باشدزاخیر تون بدل ناای ژورستیابی به محتود .8

 شته باشد.دا ISSN رهباید شمال ناژور .9

 

 



 

 

 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 جستجوی   

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

های متنوعی قابلیت تفکیک دارند. بعد از برای افزایش دقت جستجو استفاده نمود که خود بر اساس آیتم ”OR و AND“ منطقی

 .در صفحه کلیک نمائید تا فهرست مطالب مرتبط نمایش داده شود search تعیین شرایط مورد نظر، روی گزینه

 جهت جستجو:دی بررکات نکا

  بولینی سیله عملگرهاوبه را مختلف ن گاواژنید اجستجو می توم نجااجهت   AND, OR, NOTوف (با حر

 کنید.با هم ترکیب رگ) بز

 را سپس جستجو ار داده و قر    خل کوتیشنآن را داست ایک کلمه) بهتر از (بیش رت یک عبای جهت جستجو

 "Optic nerve"ل: ید. مثاآورست دبه ی قیقتردهید تا نتایج م دنجاا

  را جستجو رد که کلمه موت آن مشتقام کنید تا تماده ستفاانظر رد موی واژه نتها ایا ا و بتدره در اعالمت ستااز

 ophthalmic و ophthalmology یجهت جستجو ophthlmoل *نیز جستجو کند. مثارا ندداربر در 

 عملگر بولیدل معا  نظررد مواز واژه قبل ، عالمت منها ار دادن قر NOT ل:مثاد. هد کراعمل خو –albert 

einstein 

 لیوبر عملگدل معاو جستجورد مل از واژه قبوه ، عال ھبت عالمرار دادن ق AND رد.کواهد خل عم 

  ل: مثا   physics +Einstein-albert  ن یافتت به سن اممکو جستجورد مد از واژه بع ~ت عالمدادن رار ق

 einsten~  ل :مثاد. کمک کنف مختلف مختلهای مالابا آن واژه 

 ست:ایل ارد ذشامل مومجله هر د در موجوت طالعاا

 ه ؛هنددئه ن ارامازموسسه یا سا؛ ناشر  ع ؛موضو ل ؛ناان ژورعنو 

 ل ؛ناژوردر مقاله ر نتشااند روبه ط مربوی ینه هاهز 

 آزاد ؛ سترسی ن دمکاابا ل نار ژورنتشاوع اشر 

 ه ؛ منتشر کنندر کشو 

 ل ؛ نان ژورباز 

 ل ؛ناژورلمللی ابین ارد ستاندره اشما 

 بهل ناژوریخ پیوستن رتای  کلیدن گاواژ DOAJ  

  لناژوربسایت وسترسی به دلینک 



 

 

 

 ست:ایل ارد ذشامل مومقاله هر د در موجوت طالعاا

دوره، شامل: ه سیدپ ربه چادر آن نالی که مقاله ت ژورمشخصال و ناان ژورعنو ؛نشرن؛ سال نویسندگات؛ موضوعا؛ مقالهان عنو

یا شناسگر  DOI  ؛DOAJ یخ پیوستن بهرتا ی؛ کلیدن گاواژ  ل؛ناژورلمللی ابین ارد ستاندره اشما ؛صفحهره شماره و شما

 هد شد.(اخوداده نمایش ه چکیدروی آن مقاله ) با کلیک بر ه چکید ل؛ ناه ژورمنتشر کنندر کشو  ؛یجیتالی مقالهد

 

 

 

 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.  

 جستجوی ساده:



 

 

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

 

 :جستجوی پیشرفته

هم این سایت نیز فراصلی اصفحه از  Search گسربرروی طریق کلیک بر از پیشرفته ی سترسی به صفجه جستجود

ا از بتدد. امی شون داده نشاو یابی زباد موجوی هاردکورتمامی ض پیش فررت به صو، پیشرفتهی جستجوب نتخااست. با ا

به رت ین صواغیر در   د.شوم نجااها ردکورقسمت ام کددر جستجو مشخص کنید که جستجو در کار کناری بشای آمنو

ان ، مانند : عنواردی مودر نید این منو می تواطریق از هد شد. اخوم نجااتمامی قسمتها جستجو ض در پیش فررت صو

ر نتشال اسا، مقالهه نویسند، مقالهه چکید، رناشن، بار، زکشول، ناژورلمللی ابین ارد ستاندره اشماع، موضوی، کلیدن گاواژ

رت هید عبازه دجاایا ده و جستجو نمول، ناه ژورهنددئه ، اراتغییر)رت صول (در نادوره ای ژورین وعنال، ناان ژورعنو، مقاله

 دد.ها جستجو گرردکوی رتمامی قسمتهادر نظر رد مو

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

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

 .مطالب مرتبط نمایش داده شود

 

یخ ریا تاان و عنو،  DOAJ یخ پیوستن بهرتاط، تباان ارمیزی : حالتهااز به یکی را ها ردکورگرفتن ار ترتیب قران می توهمچنین 

 ید.ربفشارا  Enter کلیدده و جستجو تایپ کردر کاد را در نظر خورد مورت یا عباواژه و کلید ن کنود. اتنظیم کرله مقار نتشاا



 

 

 

   مجالت: موضوعی مشاهده

    All journals   شودالفبایی نام آنها مشاهده می فهرست تمام مجالت در دسترس که بر اساس ترتیب. 

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

 By Subject     علوم زیستی و  ،مجالت در این قسمت بر اساس رشته پژوهشی و علمی تفکیک شده اند )پزشکی، بیولوژی

)....   

 By Country      این قسمت میتوان مجالت را بر اساس محل و سال نشرجستجو نموددر. 

 By License و By Publication charges     باشندمجالت بر اساس تجاری یا رایگان بودن قابل دسترسی می. 

 

  

 


