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  رهيافتي جديد در اشاعة اطالعات علمي : نشريات با دسترسي آزاد
  *غالمعلي منتظر
  وحيد خطيبي

  
  ∗چكيده

ها تحت عنوان مدل جديدي براي انتشار مقالهبه تازگي 
در . نشريه ابداع شده اسـت هاي  مقالهدسترسي آزاد به 

اين مدل كه هزينـة نشـر مقالـه توسـط نويسـنده يـا       
توانند ميشود، خوانندگان مؤسسات پشتيبان تأمين مي
ين ه اها دسترسي يابند و ببدون پرداخت هزينه به مقاله

ترتيب ضمن ايجاد نظـام جديـدي بـراي نشـر دانـش،      
با هايي  هنشري. گيرندنشرياتي با دسترسي آزاد شكل مي

علمي روي شـبكة اينترنـت   هايي  نشريهدسترسي آزاد، 
توانند با دسترسي به اينترنت هستند كه خوانندگان مي

تـواي  ن هيچ مانعي همچون پرداخت هزينه به محو بدو
ضمن ايجاد دسترسي  ها اين نشريه. آنها دسترسي يابند

ها، ميـزان كـاربرد و   به مقالهپژوهشگران ارزان و آسان 
هاي پژوهشگران را به ميزان قابل بالطبع استناد به مقاله
پايگـاه اطالعـات علمـي    . دهنـد توجهي افـزايش مـي  

اي بـراي  نمايـه » بـا دسترسـي آزاد  ها  نشريهراهنماي «
است كه بـراي شـمول    هايي نشريهبندي چنين فهرست

اين . دهدهاي خاصي را مورد بررسي قرار مي آنها، ويژگي
با دسترسي آزاد و مـدل  هايي  همقاله ضمن معرفي نشري

پرداخت حق نشر توسط نويسنده يا مؤسسات پشتيبان، 
بـا   هـا  هي نشريراهنما«به تشريح پايگاه اطالعات علمي 

گيري و مديريت فعلـي  ، چگونگي شكل»دسترسي آزاد
آن، شرايط پيوسـتن يـك نشـريه و چگـونگي ارسـال      

و  ها ههاي آن به اين پايگاه و امكانات كاوش نشريفراداده
  .ها در آن پرداخته استمقاله

                                                                            
 : پست الكترونيكي –عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس . ∗

montazer@modares.ac.ir 

با دسترسي آزاد، مدل پرداخت حق  هنشري: ها كليد واژه
ـ   بـا   هـا  هاه راهنمـاي نشـري  نشر، نشرية هايبريـد، پايگ

  .دسترسي آزاد
  
  مقدمه -1

فرايند ارتباطات علمي در نتيجة كاربست فنّاوري اطالعات 
اي كرده و اصالحات فراواني را در شيوة تغييرات عمده

وجود آورده است كه از آن ميان نقش ارتباطات دانشمندان به
تسهيل تبادل اطالعات ميان فضاي مجازي اينترنتي در 

هاي علمي و سوق پژوهشگران و ايجاد فرصت براي انتشار يافته
از . ترين اين تغييرات است يافتن به سوي نشر الكترونيكي مهم

سوي ديگر ظهور اينترنت تغييراتي شگرف را در فرايند انتشار 
علمي ايجاد كرده و ايجاد صدها مجلة داوري شده را رقم زده 

اين در . در شبكة جهاني وب قابل دستيابي هستنداست كه 
ها و  حالي است كه با توسعة فنّاوري اطالعات، مدل

افزاري جديدي براي توسعة ارتباطات علمي هاي نرم سيستم
با هزينه كم هاي اي كه اين سيستمارائه شده است، به گونه

]. 12و1[المللي سازگاري و همنوايي دارند استانداردهاي بين
يكي از تغييرات بنيادي در عرصة نشر اطالعات علمي، ظهور 

كه از مدل  ها هدر اين نشري. با دسترسي آزاد استهايي  نشريه
كنند، از خوانندگان يا پشتيباني مالي خاصي استفاده مي

نها هاي آو مقالهها  نشريهبردار براي دسترسي به مؤسسات بهره
هاي ها و مقالهرشد تعداد نشريه. شوداي دريافت نميهزينه

هاي اخير و افزايش كاربري آنها مشوق  داوري شده در سال
هاي نشر  نهضت دسترسي آزاد است و همچنين توسعة مدل

  ].1[دهد هاي علمي و پژوهشي را نويد مي جديدي براي تبادل
شده ماندهي هاي اين مقاله به ترتيب زير ساز بخش

با دسترسي آزاد، مدل پرداخت ها  در بخش دوم نشريه: است
در . اندحق نشر و مفاهيم اصلي مرتبط با آنها معرفي شده

با ها  نشريهراهنماي «بخش سوم پايگاه اطالعات علمي 
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گيري و مديريت فعلي آن، ، چگونگي شكل»دسترسي آزاد
 شرايط پيوستن يك نشريه به اين پايگاه و چگونگي ارسال

ها و مقالهها  نشريهبه آن و امكانات كاوش  ها  مقالههاي فراداده
  .انددر اين پايگاه تشريح شده

  
  با دسترسي آزادها   نشريه -2

 BOAI(1(بر اساس تعريف ايدة دسترسي آزاد بوداپست 
علمي روي شبكة هايي  نشريهبا دسترسي آزاد، ها  نشريه، ]4[

اينترنت هستند كه خوانندگان تنها با اتصال به شبكة اينترنت 
توانند از گونه پرداخت هزينه يا مانع ديگري ميهيچ بدونو 

را ناشر با ها  نشريهناشر اين گونه . محتواي آنها استفاده كنند
 3و فرايند انتشار آنها را نشر با دسترسي آزاد 2دسترسي آزاد

يكي از دو روش تعريف  ها ههمچنين انتشار اين نشري. ويندگ
راه طاليي «است كه از آن به  OA(4(شده براي دسترسي آزاد 

شايان ذكر اينكه روش . شودنيز ياد مي 5»به دسترسي آزاد
شود،   خوانده مي 6»راه سبز به دسترسي آزاد«ديگر كه به نام 

 ها يهدر اين نشر هزينة نشر مقاله]. 8[است  7آرشيوسازي-خود
در مورد . شوداز نويسندگان و يا مؤسسات پشتيبان دريافت مي

كمك هزينة ( 8گزينة اول، اغلب نويسندگان از پژوهانه
در مورد گزينة دوم، پرداخت . كنندخود استفاده مي) پژوهشي

هزينة نشر و اساساً هزينة ادارة نشرية با دسترسي آزاد توسط 
 مراكز ها،ها، آزمايشگاهانشگاهمؤسسات پشتيبان همچون د

ها، بنيادها  ها، انجمنها، موزه ها، بيمارستانكتابخانه تحقيقاتي،
ها ايدة اصلي انتشار مقاله. شودو يا مؤسسات دولتي تأمين مي

و به صورت الكترونيكي آن  9با دسترسي آزاد هايي هدر نشري
در . افزايش يابدها  مقالهاست كه كاربري و تعداد دفعات استناد 

هاي علمي، اثرگذاري آنها افزايش واقع با انتشار رايگان مقاله
براي يافتن اطالعات بيشتر دربارة ]. 10و3،6،7،9[خواهد يافت 

توان اثرگذاري دسترسي آزاد و بارگيري روي ميزان استناد، مي
مراجعه  10هاي انجام شده در اين زمينهبه كتابشناسي مطالعه

                                                                            
1. Budapest Open Access Initiative (BOAI) 
2. Open Access Publisher 
3. Open Access Publishing 
4. Open Access 
5. Gold Road to Open Access 
6. Green Road to Open Access 
7. Self Archiving 
8. Grant 
9. Open Access (OA) Journals 
10. http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html 

هاي علمي با دسترسي آزاد با كيفيت نشريههمچنين . كرد
هاي داراي نامنويسي  لحاظ معيارهاي كيفي مشابه نشريه

  ].1[شود سنتي همچون داوري داخلي يا بيروني بررسي مي
 ها هدر همة نشري BOAIدسترسي آزاد بر اساس تعريف 

بر همين اساس طيف وسيعي  با دسترسي آزاد برقرار نيست و
سترسي آزاد  شكل گرفته است كه مشتمل بر با دها  از نشريه

با  هايي هبا دسترسي كامل، نشري هايي هنشري: انواع زير هستند
، 11با دسترسي با تأخيرها  نشريهها، دسترسي به برخي مقاله

ها و دسترسي با با دسترسي آزاد به برخي مقاله هايي نشريه
شامل ) تلفيقي( 12هايبريدهاي  نشريهها، تأخير به ساير مقاله

هاي با دسترسي آزاد و غير آزاد در نشريه و هر دو نوع مقاله
اي را كه نشريه. هابا اجازة خود آرشيوسازي مقالههايي  نشريه

كند و در عين بر اساس درآمدهاي ثبت نام سنتي عمل مي
-اي براي مقاله حال از مدل پرداخت حق نشر به صورت گزينه

شرية هايبريد يا تلفيقي كند، نهاي انفرادي پشتيباني مي
است كه قصد گذار به سمت هايي  نشريهاين مدل براي . گويند

خواهند  نشرية با دسترسي آزاد را دارند و در عين حال مي
هاي خود و يا  مدل درآمدي خود را براي موازنة هزينه

معنا در عمل اين مفهوم به آن . نشر حفظ كنند سودآوري
براي انتشار مقالة ) قوقيحقيقي يا ح(است كه اگر شخصي 

اش به انفرادي خود به ناشر هزينة نشر را پرداخت كند، مقاله
صورت رايگان در دسترس همه قرار خواهد گرفت و اين در 

مجله حاوي مقالة  ر همان نسخةها دحالي است كه ساير مقاله
  ].1[شما ممكن است نيازمند ثبت نام براي دسترسي باشند

با ها  نشريهراهنماهاي متعددي براي فهرست كردن 
توان به  اند كه از آن جمله ميدسترسي آزاد شكل گرفته

درگاه «و  DOAJ(13(» با دسترسي آزادها  نشريهراهنماي «
شايان . اشاره كرد) Open J-Gate(» با دسترسي آزادها  نشريه

 با دسترسي آزاد كه داراي شرايط شمولها  نشريهذكر اينكه 
هاي استنادي همچون پايگاه شبكة علم مؤسسة در پايگاه

باشند، در آنها نمايه  15و پايگاه اسكاپوس 14تامپسون رويترز
توان به از پيشروان انتشار با دسترسي آزاد مي. خواهند شد

                                                                            
11. Delayed Open Access Journals 
12. Hybrid Open Access Journals 
13. Directory of Open Access Journals 
14. Thompson-Routers’s Web of Science 
15. Scopus 
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، تحقيقات پزشكي ]BMJ(1 ]5(بيومديكال هاي  نشريه
در اشاره كرد كه  3)مد اسپيس(و فضاي پزشكي  2اينترنتي

اجازة دسترسي ) خورشيدي 1370(ميالدي  1990اواخر دهة 
. خود را به كاربران دادندهاي  نشريهرايگان به محتواي 

نيز سه نشريه با ] PLoS(4 ]11(كتابخانة عمومي علم 
، پزشكي پلوس 5شناسي پلوسهاي زيست دسترسي آزاد به نام

، )1382( 2003هاي  را به ترتيب در سال 7و پلوس وان 6
منتشر ) خورشيدي(ميالدي ) 1385( 2006و ) 1383( 2004

مشهور و معتبر با دسترسي  هاي نشريهاكنون از كرد كه هم
  .شوندآزاد محسوب مي

  
  مدل پرداخت حق نشر -2-1

، 8همچنان كه اشاره شد در مدل پرداخت حق نشر
با دسترسي آزاد توسط نويسندة  ههزينة نشر مقاله در نشري

شود، در حالي كه مقاله مقاله يا مؤسسة پشتيبان پرداخت مي
]. 1[براي همة خوانندگان به صورت رايگان عرضه خواهد شد 

از ها  نشريههاي نشر در اين همچنين امكان پرداخت هزينه
طريق مؤسسات تحقيقاتي كه نويسندگان در آنها مشغول به 

هاي علمي  يا مؤسساتي كه از پژوهش فعاليت هستند و
توان از كنند، ميسر خواهد بود و يا ميپشتيباني مالي مي

بهره مرتبط هاي  هاي اعضا در صورت موافقت سازمانپژوهانه
با دسترسي آزاد نيز در صورت ها  نشريههمچنين برخي . برد

اغلب در كشورهاي (استطاعت مالي نويسنده  فقداناطالع از 
را از پرداخت كل هزينة نشر يا بخشي از او ، )وسعهدر حال ت

در حال حاضر تعداد رو به تزايدي از . كنندآن معاف مي
ها،  كتابخانه ها، مراكز تحقيقاتي،ها، آزمايشگاهدانشگاه
ها، بنيادها و يا مؤسسات دولتي از نشر با دسترسي آزاد  انجمن
تأمين و اين  را ها نشريههزينة ادارة اين چنين  كرده و حمايت

  .كنندنوع نشر را پيشنهاد مي
  

                                                                            
1. BioMedical Journal 
2. Journal of Medical Internet Research 
3. MedSpace 
4. Public Library of Science 
5. PLoS Biology 
6. PLoS Medicine 
7. PLoS ONE 
8. Author Pays Model 

با  هاي نشريهدريافت نشان اسپارك اروپا براي  -2-2
  دسترسي آزاد

با  ها نشريهاين نشان مؤيد احراز معيارهاي خاصي براي 
و پايگاه  9»نهاد اسپارك اروپا«دسترسي آزاد است كه توسط 

DOAJ اسپارك اروپا و . ارايه شده استDOAJ  قراردادي را به
با ها  نشريهاي براي اند كه طي آن طرح گواهينامهامضا رسانده

نشان اسپارك اروپا «و آن را است دسترسي آزاد ايجاد كرده 
براي . نامگذاري كردند 10»با دسترسي آزادها  نشريهبراي 

را  11»ليسانس عمومي خلّاقيت«دريافت اين نشان، نشريه بايد 
ه ئارا DOAJرا نيز به پايگاه ها  مقالههاي و فرادادهباشد دارا 
  ].2[دهد

  :مزاياي دارا بودن نشان اسپارك اروپا عبارتند از
با ها  نشريهدر هايي  مقالهارائة اطالعات كاربراني كه  •

 ؛اندمنتشر كرده دسترسي آزاد
در ها  مقالهكه انتشار ها  مقالهآرشيو بلند مدت  •

تر را براي نويسندگان جذابها  نشريهگونه   اين
 ؛سازد مي

با كيفيت باال بر اساس بهترين  ها هعرضة بهتر نشري •
 .هاي نشر مدرن فنّاوري

ها را به اطالعات قابل اطالعات فراداده DOAJپايگاه 
برداري از اطالعات ترتيب بهرهبه اين و كند  ميپردازش تبديل 

شود استنادي براي كاوش اطالعات از سوي كاربران ميسر مي
با دسترسي  ها نشريهكه اين امر افزايش كاربري و اثرگذاري 

براي اخذ نشان اسپارك اروپا . آزاد را به دنبال خواهد داشت
  :بايد دو گام زير برداشته شود

؛ انسي با نام ليسانس عمومي خالقيتانتخاب ليس. 1گام 
نشريه براي احراز كيفيت اخذ نشان اسپارك اروپا بايد براي 

. درخواست دهد CC-BYدريافت ليسانس عمومي خالقيت يا 
ها محسوب  اكنون اين ليسانس، از كاربرپسندترين ليسانسهم
كاوي و  شود، چرا كه امكان نگهداري طوالني مدت، داده مي
براي . آوردعات را براي كاربران فراهم ميكاوي اطالمتن

  :بايد روال زير را طي كرد CC-BYانتخاب ليسانس 

                                                                            
9. SPARC Europe 
10. SPARC Seal for Open Access Journals 
11. Creative Commons License (CC-BY License) 
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را بازديد و شمايل  1وبگاه ليسانس عمومي خالقيت •
CC-BY توان براي همچنين مي. را كپي كرد

دريافت اطالعات بيشتر دربارة اين ليسانس وبگاه 
د سپس كاربر باي. كردبازديد را  2عمومي خالقيت

را روي صفحة اصلي نشريه و  CC-BYشمايل 
 . هاي نشرية خود قرار دهدترجيحاً روي همة مقاله

، به بخش صاحبان DOAJضمن ورود به وبگاه  •
وارد شد و روي پيوند اطالعات ليسانس  ها نشريه

را براي نشريه  CCسپس گزينة ليسانس . كليك كرد
به طور خودكار در پايگاه  CCنماد . انتخاب كرد

DOAJ براي نشريه به نمايش در خواهد آمد . 
هاي نشريه بايد به طور پيوسته اطالعات فراداده. 2گام

  .فراهم آورد DOAJمحتواي خود را براي پايگاه 
  
   DOAJپايگاه اطالعات علمي  -3

با دسترسي آزاد يا ها  نشريهپايگاه اطالعاتي راهنماي 
DOAJ3  هاي آنها به  علمي است كه مقالههاي  نشريهراهنماي

شوند و كيفيت ارائه مي 4صورت متن كامل و دسترسي آزاد
ت تحريريه نشريه بررسي و ئهاي آنها توسط داوران يا هيمقاله

اين راهنما به دنبال پوشش همة ). 1شكل (شود داوري مي
گوياي آن  ،آمار. هاي مختلف است علمي از زبانهاي  موضوع

عنوان نشريه در اين راهنما موجود  3500است كه بيش از 
توان براي يافتن نشريه را مي 1200است كه از ميان آنها 

هاي اين همچنين مجموع مقاله. هاي آنها كاوش كردمقاله
پايگاه ]. 2[شود مقاله مي 000/200راهنما تاكنون بالغ بر 

DOAJ عريف بر اساس تBOAI  از دسترسي آزاد تنها
كند كه به كاربران را در راهنماي خود عرضه ميهايي  نشريه

، كپي، توزيع، چاپ، كاوش و پيوند به 5امكان خواندن، بارگيري
همچنين اطالعات . كندها را ارائه ميبه متون كامل مقاله

و آرشيوهاي  6آرشيوسازي -بيشتري دربارة دسترسي آزاد، خود
آرشيوسازي  -توان در وبگاه خود ميرا  7آرشيوهاي آزاد

  .يافت 8ساتمپتون

                                                                            
1. http://creativecommons.org/about/license 
2. http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing 
3. Directory of Open Access Journals 
4. Open Access 
5. Download 
6. Self-Archving 
7. Open Archives 
8. http://www.eprints.org/self-faq/ 

هايي با دسترسي آزاد را فهرست  نشريه DOAJپايگاه 
كند كه داراي استانداردهاي كيفي باال هستند، به طوري  مي

كه كيفيت آنها توسط داوران يا هيئت تحريرية نشريه كنترل 
شود و بر اساس تعريف ايدة دسترسي آزاد بوداپست  مي

)BOAI] (4 [ از آغاز انتشار براي همه به صورت رايگان در
به دليل اينكه اين شيوه، راهبردي جديد در . دسترس هستند

هاي مختلف  در صدد است نشريه DOAJعرصة جهاني است، 
. هاي مختلف را پوشش دهد از سراسر جهان و به زبان

هاي ها يا كاوش مقاله اكنون امكان پيمايش و مرور نشريه هم
ها از طريق رابط مبتني بر وب در وبگاه  ري از نشريهبسيا

DOAJ  ر شده است2[ميس .[  
افزايش قابليت مشاهده و آساني كاربري  DOAJهدف 

هاي علمي با دسترسي آزاد است تا به اين ترتيب  نشريه
ف اين راهنما هد. كاربري و اثرگذاري آنها را تقويت كند

كند و به دنبال آن است تا همه جامعيت را دنبال مي
كه دسترسي آزاد دارند و از پوشش دهد هاي علمي را  نشريه

سامانه كنترل كيفيت براي تضمين درستي محتواي خود 
پايگاه اطالعاتي براي  DOAJطور اجمالي به . مند هستندبهره

با  ها كاربراني است كه در يك مكان دسترسي به همة نشريه
ميزباني، نگهداري، ]. 2[آورد دسترسي رايگان را فراهم مي

و همچنين بخشي از پشتيباني مالي آن  DOAJمديريت پايگاه 
. سوئد است 9هاي دانشگاه الندبر عهده ادارة كل كتابخانه

پشتيباني مالي  DOAJهمچنين از ساير مؤسساتي كه از 
كتابخانة ملي ، 10توان به مؤسسة انجمن آزادكنند، مي مي

، 15، ابسكو14، بيبسم13، اسپارك اروپا12، اسپارك11سوئد
به عالوه برنامة عضويتي براي . اشاره كرد 17و اكسيل 16اينسپ

مند به پشتيباني از اجراي مداوم و افراد و مؤسساتي كه عالقه
  ]. 2[توسعة اين پروژه هستند نيز وجود دارد 

                                                                            
9. http://www.lub.lu.se/ 
10. Open Society Institute (http://www.osi.hu/infoprogram/) 
11. Swedish National Library 
12. SPARK (http://www.arl.org/sparc/) 
13. SPARK Europe (http://www.sparkeurope.org/) 
14. BIBSAM (http://www.kb.se/bibsam/) 
15. EBSCO 
16. INASP (International Network for the Availability of 
Scientific Publication) 
17. Axiell (http://www.axiell.se/) 
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نام برخط كاربر در نشـريه بـه صـورت    ثبت :نامثبت .2
 .رايگان امكانپذير باشد

گونـه  كاربر بدون هيچ :دسترسي آزاد بدون تأخير .3
محدوديت زماني به محتواي نشريه دسترسي داشته 

براي مثال هيچ بـازة زمـاني بـراي ممنوعيـت     (باشد 
 ).استفاده از نشريه وجود نداشته باشد

را  DOAJاي كه قصد پيوستن به راهنماي نشريه هر
هاي ارسال شده به نشريه را از دارد بايد كيفيت مقاله

تحريرية نشريه يا سامانة داوري  تهيئطريق سردبير، 
 .كنترل كند

  
 )ISSN(المللي نشريه اخذ شمارة استاندارد بين •

 DOAJخواهنــد بــه راهنمــاي كــه مــيهــايي  نشــريه
المللــي بپيوندنــد، بايــد داراي شــمارة اســتاندارد بــين

اي فاقـد  در صورتي كـه نشـريه  . باشند ISSN1نشريه 
توانـد بـا مراجعـه بـه وبگـاه      اي است ميچنين شماره

2ISSN  از شرايط اخذ اين شماره مطلع شود.  
  

نمايه شده در  هاي نشريههمچنين از لحاظ اعتبار محتواي 
اين پايگاه بايد به اين نكته توجه داشت كه آنچه به صورت 

شود، هيچ ضمانتي نيز عمالً به همراه نخواهد رايگان عرضه مي
مان كاربران ضرر و آسيبي از به همين دليل اگر هر ز. داشت

 DOAJدسترسي آزاد فهرست شده در  هاي نشريهجانب 
وليتي را پذيرا نخواهد ئگونه مسمتحمل شوند، اين نهاد هيچ

اشتراك مشابه «تحت ليسانس  DOAJهاي همچنين داده. بود
تشريح . شودبه كاربران عرضه مي 3»اسنادي عمومي خالقيت

توان در وبگاه عمومي مي ماهيت كپي در اين ليسانس را
  . يافت 4خالقيت

و يافتن اطالعات  DOAJدر اين بخش نحوة كاوش در 
با . دربارة يك نشريه يا مقاله در اين راهنما ارائه شده است

توان به كاوش  مي 5»ها نشريهيافت «استفاده از پيوند 
سامانة كاوش به . پرداخت DOAJموجود در پايگاه هاي  نشريه

                                                                            
1 . International Standard Serial Number 
2 . http://www.issn.org 
3. Creative Commons Attribution-ShareAlike License 
4. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ 
5. Find Journals 

وجوي كاربر بر اساس اطالعات فيلدهاي پرس جستجوي واژة
ين ترتيب كاربر ه اپردازد و بموجود در صفحة وب كاوش مي

وجوي خود را از طريق فيلدهايي كه در دنباله تواند پرسمي
  .دهي كندآيد، جهتمي

  
 عنوان نشريه  •
 )ISSN(المللي نشريه شمارة استاندارد بين •
الكترونيكي و  زماني كه نشريه به صورت: سال آغاز •

به صورت دسترسي آزاد و همچنين متن كامل در 
 .دسترس قرار گرفته است

زماني كه نشريه به فعاليت خود خاتمه  :سال پايان •
تنها زماني اين فيلد براي نشريه فعال . داده است

است كه نشرية جديدي فعاليت نشرية قبلي را ادامه 
 .دهد

 .انتخاب موضوع نشريه :موضوع •
انتخاب واژگان كليدي مرتبط با : كليدي واژگان •

 .موضوع نشريه
 .ول انتشار نشريهئنهاد مس: ناشر •
كشوري كه در آن انتشار نشريه انجام  :كشور •

 .شود مي
 هاي نشريهتمام متن مقاله) هاي(زبان: زبان •
  

به كاوش  6»هايافتن مقاله«توان با استفاده از پيوند مي
 DOAJ7پرداخت كه به صورت محتواي  هايي نشريههاي  مقاله

ها بر دهي كاوش مقالههمچنين جهت) 2شكل (اند نمايه شده
كاوش همة : شوداساس اطالعات فيلدهاي زير تنظيم مي

، نويسنده، واژگان  ISSNفيلدها، عنوان مقاله، عنوان نشريه، 
وجو اگر كاربر بيش از يك واژه در كادر پرس. كليدي و چكيده

وجو تلقي سامانة كاوش آن را به صورت عبارت پرسدرج كند، 
تواند از عملگرهاي بولي همچون همچنين كاربر مي. كندمي

بايد توجه داشت . وجو بهره برددر كادر پرس» نه«و » يا«، »و«
علمي به علّت آنكه پايگاه  هاي كه ممكن است برخي موضوع

DOAJ ت، در اي مرتبط با آن حوزه را نيافته اسهيچ نشريه
  .فهرست اين نهاد موجود نباشند

                                                                            
6. Find Articles 
7. DOAJ Content 
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  ها بر اساس كليد واژهنتايج كاوش مقاله.  2شكل 

  
توان پيشنهادهاي خود را براي افزودن عالوه بر اين مي

عرضه كرد تا  در صورت دارا  DOAJ 1اي به وبگاه پايگاه  نشريه
بودن معيارهاي مرتبط، نشريه و همچنين موضوع علمي آن 

. به پايگاه افزوده شود) DOAJدر صورت نبود در پايگاه (
توانند كاربران مي» عناوين جديد«همچنين در بخشي به نام 

به پايگاه اطالعاتي به تازگي كه بيابند را  هايي نشريهفهرست 
DOAJ اين فهرست به طور خودكار روزآمد . اندافزوده شده

كه دهد  هايي را نمايش مي نشريهفرض شود و به طور پيشمي
بايد توجه داشت كه  .انددر طول ماه اخير به پايگاه افزوده شده

هاي تقويم سازماندهي نشده است و  اين فهرست بر اساس ماه
گاه افزوده روز اخير به پاي 30كه در كند  ارائه ميرا هايي  نشريه
اند، اما اين امكان براي كاربران فراهم شده است تا شده

به اين . هاي مطلوب خود ايجاد كنند فهرستي بر اساس تاريخ
عناوين «منظور بايد زمان و تاريخ مطلوب را در صفحة وب 

  .ارسال كرد DOAJدرج كرد و به پايگاه  2»جديد
  
برنامة عضويت و گزينة مشاركت در پشتيباني از  -3-3

  DOAJپايگاه 
با پشتيباني مالي مؤسسة انجمن آزاد، كتابخانة ملي سوئد، 

در سه سال  DOAJاسپارك، اسپارك اروپا، و اكسيل، پايگاه 
تا اجرا، گسترش و بهبود اين نهاد را بر اخير توانسته است 

عهده گيرد و اين نهاد را به پايگاه مشهوري براي دسترسي به 

                                                                            
1. http://www.doaj.org/doaj?func=suggest 
2. http://www.doaj.org/doaj?func=newtitles 

كه محتواي آنها داوري تبديل كند با دسترسي آزاد  ها نشريه
  ].2[ شود مي
به پشتيباني كاربران براي اجرا و توسعة  DOAJپايگاه    

اد مالي پايدار به منظور ايجاد بني. پيوستة خود نيازمند است
اندازي اين نهاد اقدام به راه DOAJبراي اجرا و توسعة پيوستة 

ها، مراكز تحقيقاتي، برنامة عضويتي براي افراد، دانشگاه
هاي اي، كنسرسيومهاي كتابخانه ن ها، سازماكتابخانه
ها و ساير سازمانها كرده است تا كنندهاي، تجميعكتابخانه

اساساً هر . الي اين نهاد مشاركت كنندبتوانند در پشتيباني م
كند و يا اي كه از دسترسي آزاد حمايت ميمؤسسه

توانند از كه حامي دسترسي آزاد هستند مي پژوهشگراني
DOAJ توانند براي عضويت و كاربران مي. حمايت كنند

  .مراجعه كنند DOAJحمايت مالي از اين نهاد به وبگاه 
  

   DOAJمزاياي عضويت در پايگاه 
هاي عضويت و كنندگان در صفحهدرج نام حمايت •

وب افراد، مؤسسات يا  هاي صفحهافزودن پيوند به 
 .ها شركت

دسترسي به فهرست عناويني كه به تازگي به  •
DOAJ اندافزوده شده. 

ي برا) پست الكترونيكي(نگار نام در فهرست پيامثبت •
 .DOAJاعضاي 

 .DOAJدسترسي به عناوين حذف شده از فهرست  •
هاي  در فعاليت DOAJحق استفاده از عضويت  •

 بازاريابي 
  

و حق عضويت ساالنة  DOAJهاي عضويت پايگاه گروه  .2جدول 
 آنها

 DOAJنوع گروه عضويت 
حق 

عضويت 
  )يورو(

حق 
عضويت 

  )دالر(

حق 
عضويت 

  )3سك(
  940  160  100  اشخاص حقيقي

  3770  630  400 ها و مراكز تحقيقاتيكتابخانه
هاي  ها و انجمن كنسرسيوم

  37640  6280  4000  ايكتابخانه

كنندگان و ديگر فراهمتجميع
  47050  7850  5000  آورندگان خدمات

                                                                            
3. SEK (Swedish Currency) 
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  گيري نتيجه
با دسترسي آزاد و مدل  هايي نشريهاين مقاله ضمن معرفي 

پرداخت حق نشر توسط نويسنده يا مؤسسات پشتيبان، به 
با دسترسي  ها نشريهراهنماي «تشريح پايگاه اطالعات علمي 

در مدل پرداخت حق نشر كه هزينة نشر مقاله . پرداخت» آزاد
شود، خوانندگان توسط نويسنده يا مؤسسة پشتيبان تأمين مي

. ها دسترسي پيدا كنندزينه به مقالهتوانند بدون پرداخت همي
اين مدل جديد ضمن ايجاد نظام نويني براي نشر علم، 

. كندبا دسترسي آزاد را ايجاد ميها  نشريهبا نام هايي  نشريه
» با دسترسي آزادها  نشريهراهنماي «پايگاه اطالعات علمي 

آورد، را فراهم ميها  نشريهراهنمايي براي دسترسي به اين نوع 
تحت ها  نشريهه طوري كه امكان كاوش و بازيابي اطالعات ب

پذير ساخته هاي آنان را در يك نقطه امكانپوشش و مقاله
هاي ديجيتالي به عرصة نشر و  با نفوذ بيشتر فنّاوري. است

رود در و منابع الكترونيكي، انتظار ميها  شريهازدياد روزافزون ن
ز انتشارات علمي را آينده اين مدل نشر جديد سهم بيشتري ا

  .به خود اختصاص دهد
  

  منابع
رويكردي » .اس. جي. او«سيستم مجلة آزاد  .اسدي، اصغر  ]1[

مديريت . نوين در سيستم مديريت مجالت الكترونيكي
  .84-81صص  .1386) 2-1(2 .اطالعات

راهنماي نشريات با دسترسي «وبگاه پايگاه اطالعات علمي   ]2[
  http://www.doaj.com، »آزاد

[3]  ANTELMAN, K., Do open-access articles 
have a greater research impact?, College & 
Research Libraries, 65(5): 372-382, 2004. 
[4] Budapest Open Access Initiative 
[http://www.soros.org/openaccess/]  
[5] BioMed Central 
[http://www.biomedcentral.com]  
[6] EYSENBACH, G., Citation advantage of open 
access articles. PLoS Biology, 4(5): e157. DOI: 
10.1371/journal.pbio.0040157, 2006. 
[7] HARNAD, S., & BRODY, T., Comparing the 
impact of open access (OA) vs. non-OA articles in 
the same journals. D-Lib Magazine, 10(6), 2004.  
[8] HARNAD, S., BRODY, T., VALLIERES, F., 
CARR, L., HITCHCOCK, S., GINGRAS, Y, 
OPPENHEIM, C., STAMERJOHANNS, H., & 
HILF, E., The access/impact problem and the 

green and gold roads to open access. Serials 
Review, 30(4): 310-314, 2004.  
[9] LAWRENCE, S., Free online availability 
substantially increases a paper's impact. Nature, 
411 (6837): 521, 2001.  
[10] McVEIGH, M.E., Open access journals in 
the ISI citation databases: Analysis of impact 
factors and citation patterns, 2004. 
[11] Public Library of Science 
[http://www.publiclibraryofscience.org]  
[12] PROSSER, D., The next information 
revolution-How open access repositories and 
journals will transform scholarly communications. 
LIBER Quarterly, 14 (1), 2004. 


