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معرفی پایگاه DOAJ: Directory of Open Access Journals
راهنمای مجالت دسترسی آزاد ) (DOAJ: Directory of Open Access Journalsپایگاهی علمی شامل اطالعات و
پیوند دسترسی رایگاه به مجالت علمی است که دسترسی به آنها رایگان و بدون محدودیت است.
پایگاه  DOAJاز طریق آدرس  www.doaj.orgقابل دسترسی است و محققان در آن می توانند به تعداد زیادی از مجالت
الکترونیک رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند.

 ،DOAJپایگاهی برای نمایه کردن مجالت با دسترسی رایگان:
نمایه سازی یک هدف فراگیر و آرزویی غایی برای همه مجالت شده است .نکته اینجاست که در میان همه انواع نمایه سازها که به
سه سطح کلی تقسیم میشوند ،آنچه بیش از همه اهمیت داده میشود ،نمایه شدن در یکی از دو سایت  ISIو PubMedاست .اما
آیا این همه واقعیت است؟ آیا نمایه سازهای دیگر اهمیتی ندارند؟ آیا باید آنها را فراموش نمود؟ نوشتار ذیل به بررسی یکی از نمایه
سازهای به ظاهر کم اهمیت ولی ارزشمند میپردازد.
 Directory of Open Access Journalsیکی از پایگاه های بینالمللی جهت نمایهسازی مجالت رایگان (Open
) Accessمی باشد که امکان دسترسی و جستجوی مقاالت نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کند DOAJ .تمامی
موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می دهد .مجالت این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت ،در دسترس
میباشند .در  DOAJمقاالت به روز شده نمایش مییابند و مجالتی که دیگر منتشر نمی شوند ،از این پایگاه حذف میشوند.
مزیت اینکار اطالع از مجالت فعال و با دسترسی رایگان است.
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ﺷﮑﻞ ﮔﯿری پروژه:
در نﺨستین کنﻔرانﺲ کشورهای اروپای شمال غربی در مورد ارتﺒاطات پژوهشی در الند /کپنهاگ"  ،در سال  ،3002ایده ایجاد
یک راهنمای جامﻊ از مجالت دسترسی آزاد مطرح شد و شرکت کنندگان در کنﻔرانﺲ به این نتیجه رسیدند که این راهنما ﺧدمت
ارزشمندی برای پژوهش در سطح جهانی و جامعه علمی ﺧواهدبود .بدین ترتیﺐ راهنمای مجالت دسترسی آزاد در سال 3002
توسﻂ کتابﺨانه های دانشگاه الند و تﺄمین مالی از سوی موسسه جامعه باز 2و برﺧی موسسات دیگر در کتابﺨانه ملی سوﺋد راه
اندازی و ایجاد شد .این پایگاه در ماه ماه می  3002با  200مجله کار ﺧود را شروع کرد و تا ژانویه سال  3002توسﻂ دانشگاه
الند 4نگهداری می شد.
ﺗعریﻒ  DOAJاز مجالت دسترسی آزاد:
 DOAJدر تعریﻒ ﺧود از مجالت دسترسی آزاد بیان میکند که مجالت دسترسی آزاد ،مجالتی هستند که از یک مدل تﺄمین مالی
که منجر به مطالﺒه هزینه از ﺧوانندگان یا موسسات آنها نمی شود ،جهت دسترسی به محتوای ﺧود استﻔاده می کنند" .راهنمای
مجالت دسترسی آزاد تعریﻒ ﺧود را براساس تعریﻒ کنﻔرانﺲ بوداپست قرار داده و در ادامه می افزاید :در تعریﻒ کنﻔرانﺲ
بوداپست از دسترسی آزاد آمده است":حق دادن به استﻔاده کننده جهت ﺧواندن ،انتقال به رایانه شﺨﺼی ،کپی ،توزیﻊ ،ﭼاپ،
جستجو و اتﺼال به منابﻊ تمام متن این مقاالت"؛ و این سیاستی است که از هر مجله ای که می ﺧواهد در  DOAJحﻀور یابد به
اجﺒار ﺧواسته می شود.

ویژﮔی های پایگاه : DOAJ
1.تمام مجالت این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس پذیرند.
2.پایگاه مذکور پایگاهی جامﻊ بوده و تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد.
3.پایگاه  DOAJدارای ساﺧتاری ساده بوده و دسترسی به متن مقاالت آن بسیار راحت است.
4.همه عناوین در پایگاه  DOAJروزآمد هستند و مجالتی که دیگر منتشر نمی شوند ،از این پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینکه
عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویکرد ،مزیت آشکاری است ،زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود
در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجالت جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استﻔاده کرد.
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 .5یکی از نقاط قوت راهنمای مجالت دسترسی آزاد ،تنوع آن است؛ در واقﻊ این پایگاه مجالت را به تمام زبانها در بردارد و اکنون
در این پایگاه ،زبان انگلیسی رایج ترین زبان است .این عناوین در پایگاه ،گستره کاملی از حوزه های دانشگاهی را پوشش می دهند.
معﯿارهای سﻨجﺶ و ارزیابی مجالت ﺟﻬﺖ پﺬیرش در :DOAJ
همه موضوعات علمی و تحقیقاتی را پوشش می دهد.
ژورنالهای علمی تحقیقات که مقاالت تحقیقاتی را به صورت تمام متن ﭼاپ می کنند.
کلیه منابﻊ دانشگاهی ،دولتی ،تجاری و غیر انتﻔاعی همه در این راهنما قابل قﺒول می باشند.
گروه مﺨاطﺒان ژورنالهای علمی تحقیقاتی باید عمدتا محققان و پژوهشگران باشند.
محتوای قسمت اصلی ژورنالها باید شامل مقاالت تحقیقاتی و همه به صورت تمام متن قابل دسترسی باشند
زبانها قابل قﺒول است.

مجالت به تمامی

همه مندرجات مجالت باید به صورت رایگان موجود باشد.
ﺛﺒت نام آنالین برای کاربر به صورت رایگان قابل قﺒول است.
دستیابی به محتوای ژورنال بدون تاﺧیر زمانی باشد.
ژورنال باید شماره  ISSNداشته باشد.
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 ساده عﺒارت مورد نظر را در کادر وارد کرده و کلید  enterکیﺒورد را فشار دهید .در جستجوی پیشرفته می توان از
عملکردهای منطقی  “ANDو ” ORبرای افزایش دقت جستجو استﻔاده نمود که ﺧود بر اساس آیتمهای متنوعی قابلیت تﻔکیک
دارند .بعد از تعیین شرایﻂ مورد نظر ،روی گزینه  searchدر صﻔحه کلیک نماﺋید تا فهرست مطالﺐ مرتﺒﻂ نمایش داده شود.
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نﮑات کاربردی ﺟﻬﺖ ﺟستجو:
-

جهت انجام جستجو می توانید واژگان مﺨتلﻒ را به وسیله عملگرهای بولین )AND, OR, NOTبا حروف بزرگ( با هم
ترکیﺐ کنید.

-

جهت جستجوی یک عﺒارت )بیش از یک کلمه( بهتر است آن را داﺧل کوتیشن قرار داده و سپﺲ جستجو را انجام دهید تا

-

از عالمت ستاره در ابتدا و یا انتها ی واژه مورد نظر استﻔاده کنید تا تمام مشتقات آن که کلمه مورد جستجو را در بر دارندرا

نتایج دقیقتری به دست آورید .مﺜال"Optic nerve" :

نیز جستجو کند .مﺜال * ophthlmoجهت جستجوی  ophthalmologyو ophthalmic

-

قرار دادن عالمت منها  ،قﺒل از واژه مورد نظر معادل عملگر بولی  NOTعمل ﺧواهد کرد .مﺜالalbert –einstein :

-

قرار دادن عالمت بﮫ عالوه  ،قبل از واژه مورد جستجو معادل عملگر بولی  ANDعمل ﺧواهد کرد.

-

مﺛال albert -physics +Einstein :قرار دادن عالمت ~ بعد از واژه مورد جستجو ممکن است به یافتن آن واژه با
امالهای مﺧتلف مﺧتلف کمک کند .مﺛال einsten~ :

اﻃالﻋات موﺟود در هر مجله ﺷامﻞ موارد ذیﻞ اسﺖ:
عنوان ژورنال ؛ موضوع ؛ ناشر ؛ موسسه یا سازمان اراﺋه دهنده ؛ هزینه های مربوط به روند انتشار مقاله در ژورنال ؛ شروع انتشار
ژورنال با امکان دسترسی آزاد ؛ کشور منتشر کننده ؛ زبان ژورنال ؛ شماره استاندارد بین المللی ژورنال ؛ واژگان کلیدی ؛ تاریﺦ
پیوستن ژورنال به  DOAJ؛ لینک دسترسی به وبسایت ژورنال
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اﻃالﻋات موﺟود در هر مقاله ﺷامﻞ موارد ذیﻞ اسﺖ:
عنوان مقاله؛ موضوعات؛ نویسندگان؛ سال نشر؛ عنوان ژورنال و مشﺨﺼات ژورنالی که مقاله در آن به ﭼاپ رسیده شامل :دوره،
شماره و شماره صﻔحه؛ شماره استاندارد بین المللی ژورنال؛ واژگان کلیدی؛ تاریﺦ پیوستن به DOAJ؛  DOIیا شناسگر
دیجیتالی مقاله؛ کشور منتشر کننده ژورنال؛ ﭼکیده مقاله ( با کلیک بر روی آن ﭼکیده نمایش داده ﺧواهد شد).

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

جستجوی پیشرفته:
دسترسی به صﻔجه جستجوی پیشرفته از طریق کلیک بر روی سربرگ  Searchاز صﻔحه اصلی این سایت نیز فراهم است .با
انتﺨاب جستجوی پیشرفته ،به صورت پیش فرض تمامی رکوردهای موجود بازیابی و نشان داده می شود .ابتدا از منوی
آبشاری کنار کادر جستجو مشﺨﺺ کنید که جستجو در کدام قسمت رکوردها انجام شود .در غیر این صورت به صورت پیش
فرض در تمامی قسمتها جستجو انجام ﺧواهد شد .از طریق این منو می توانید در مواردی مانند  :عنوان  ،واژگان کلیدی،
موضوع ،شماره استاندارد بین المللی ژورنال ،کشور ،زبان ،ناشر ،ﭼکیده مقاله ،نویسنده مقاله ،سال انتشار مقاله ،عنوان ژورنال،
عناوین دوره ای ژورنال )در صورت تﻐییر( ،اراﺋه دهنده ژورنال ،جستجو نموده و یا اجازه دهید عﺒارت مورد نظر در تمامی
قسمتهای رکوردها جستجو گردد.
در جستجوی پیشرفته می توان از عملکردهای منطقی  “ANDو ” ORبرای افزایش دقت جستجو استﻔاده نمود که ﺧود بر
اساس آیتمهای متنوعی قابلیت تﻔکیک دارند .بعد از تعیین شرایﻂ مورد نظر ،روی گزینه  searchدر صﻔحه کلیک نماﺋید تا
فهرست مطالﺐ مرتﺒﻂ نمایش داده شود.
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همچنین می توان ترتیﺐ قرار گرفتن رکوردها را به یکی از حالتهای  :میزان ارتﺒاط ،تاریﺦ پیوستن به  ، DOAJعنوان و یا
تاریﺦ انتشار مقاله تنظیم کرد .اکنون کلید واژه و یا عﺒارت مورد نظر ﺧود را در کادر جستجو تایﭗ کرده و کلید  Enterرا
بﻔشارید.

مشاهده موضوﻋی مجالت:
All journals
titles

فهرست تمام مجالت در دسترس که بر اساس ترتیﺐ الﻔﺒایی نام آنها مشاهده میشود.

 Newژورنال ها بر اساس سال شروع و پایان و عنوان آنها فهرست گذاری میشوند.

 By Subjectمجالت در این قسمت بر اساس رشته پژوهشی و علمی تﻔکیک شده اند (پزشکی ،بیولوژی ،علوم زیستی و )....
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 By Countryدر این قسمت میتوان مجالت را بر اساس محل و سال نشرجستجو
 By Licenseو  By Publication chargesمجالت بر اساس تجاری یا رایگان بودن قابل دسترسی میباشند.

نمود.
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نشانی :اراک  -میدان بسیج  -مجتمﻊ پیامﺒر اعظم (ص) -ساﺧتمان معاونت تحقیقات  -طﺒقه اول  -کتابﺨانه مرکزی
پست الکترونیکیdiglib@arakmu.ac.ir:
تلﻔن043 - 24032243 :
دورنگار043 - 24032323 :
کد پستی3340-3-24440 :

