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 معزفیپیطینه و 
 

Directory of Open Accsess Journals    2ساٌّوای هجالذ تا دػسشػی آصاد"یا
،  ؿٌاخسِ هی ؿَد DOAJوِ تا ًام اخسلاسی  "

 هی تاؿذ. www.DOAJ.orgًـاًی ایٌسشًسی  تاهجالذ تا دػسشػی سایگاى ًوایِ ػاصی خایگاّی جْر 

ًوایؾ دادُ هی ؿَد وِ ؿواس ایي  ساػرتش سٍی كفحِ اكلی ایي خایگاُ ٍ دس وادس ػور ایي خایگاُ زحر خَؿؾ زؼذاد هجالذ ٍ هماالذ 

ٍ تیؾ اص یه هیلیَى ٍ  طٍسًال  دُ ّضاس ػٌَاىًضدیه تِ ایي خایگاُ ( 2014طاًَیِ )دس حال حاضش  . اػرهجالذ سٍص تِ سٍص دس حال افضایؾ 

 سا دس تش داسد.وـَس  124اص خاًلذ ّضاس همالِ 

ّوچٌاى تِ ػٌَاى للة هجالذ دػسشػی تاص، اص عشیك افضایؾ تاصدیذ اص هحسَای هجالذ دػسشػی تاص  ایي خایگاُػال اص اًسـاس،  10تا گزؿر 

ٍ تْسشیي هـَق تشای ًاؿشاى ایي هجالذ هی تاؿذ. هجالذ جْر خزیشفسِ ؿذى دس ایي ساٌّوا تشسػی ٍ تؼذ اص زاییذ هؼیاسّای اًسخاتی هجاص 

ای اخیش ًیاص تِ هؼیاسّای اًسخاب دلیمسش هجالذ آؿىاسزش ؿذُ اػر، صیشا زؼذاد ًاؿشاًی وِ تِ لشاس گشفسي دس ایي ساٌّوا هی ؿًَذ. دس ػالْ

 اػساًذاسدّای اًسـاس سا سػایر ًوی وٌٌذ تِ عَس چـوگیشی سٍ تِ افضایؾ اػر.

ی واهال آصاد ٍ فْشػر هجالذ خظٍّـی تا دػسشػ خایگاّْا جْر دػسشػی تِ یىی اص تضسگسشیي ٍ ؿٌاخسِ ؿذُ زشیي DOAJدس حال حاضش 

 سایگاى دس ػغح جْاى اػر.

 

 ضکل گیزی پزوصه:

، ایذُ ایجاد یه 2003، دس ػال  "وٌفشاًغ وـَسّای اسٍخای ؿوال غشتی دس هَسد اسزثاعاذ خظٍّـی دس الًذ/ ودٌْاي "دس ًخؼسیي 

سػیذًذ وِ ایي ساٌّوا خذهر اسصؿوٌذی ساٌّوای جاهغ اص هجالذ دػسشػی آصاد هغشح ؿذ ٍ ؿشور وٌٌذگاى دس وٌفشاًغ تِ ایي ًسیجِ 

زَػظ وساتخاًِ ّای  2003تشای خظٍّؾ دس ػغح جْاًی ٍ جاهؼِ ػلوی خَاّذتَد. تذیي زشزیة ساٌّوای هجالذ دػسشػی آصاد دس ػال 

د ؿذ. ایي خایگاُ دس هاُ ی ػَئذ ساُ اًذاصی ٍ ایجالٍ تشخی هَػؼاذ دیگش دس وساتخاًِ ه 3داًـگاُ الًذ ٍ زأهیي هالی اص ػَی هَػؼِ جاهؼِ تاص

 . ذًگْذاسی هی ؿ  4ًذزَػظ داًـگاُ ال 2013زا  طاًَیِ ػال ٍ  هجلِ واس خَد سا ؿشٍع وشد 300تا  2003هاُ هی 

 

                                                           
 

2. .open access  هجالذ ) .وٌٌذ ًوی دسیافر ای ّضیٌِ هَػؼاذ یا ٍ وٌٌذگاى اػسفادُ اص اػسثاسی الگَی عثك آصاد دػسشػی هجالذ : دػسشػی آصادیا

ؿَد ٍ خَاًٌذگاى تذٍى خشداخر حك اؿسشان، تِ كَسذ  وِ تا حوایر هالی ؿخق یا ػاصهاى خاكی هٌسـش هیدػسشػی آصاد تِ هجالزی گفسِ هی ؿَد 

 (.وٌٌذ آى هجلِ دػسشػی خیذا هیهماالذ سایگاى تِ 
3 . Open Society Institute 

4
. Lund Universityِّای ػلوی ٍ  ، داًـگاُ لًَذ ٍالغ دس ؿْش لًَذ دس اػساى اػىاًیا دس وـَس ػَئذ هی تاؿذ. ایي داًـگاُ اص تضسگسشیي هَػؼ

 هی تاؿذ. http://www.lunduniversity.lu.se ًـاًی ٍتؼایر ایي داًـگاُ  خظٍّـی دس اػىاًذیٌاٍی للوذاد هی ؿَد.
 

http://www.doaj.org/
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 اس مجالت دستزسی آساد: DOAJتعزیف 

DOAJ  ِدس زؼشیف خَد اص هجالذ دػسشػی آصاد تیاى هیىٌذ و:  

 ، هذل زأهیي هالی وِ هٌجش تِ هغالثِ ّضیٌِ اص خَاًٌذگاى یا هَػؼاذ آًْا ًوی ؿَدهجالذ دػسشػی آصاد، هجالزی ّؼسٌذ وِ اص یه  "

 ."جْر دػسشػی تِ هحسَای خَد اػسفادُ هی وٌٌذ

دادُ ٍ دس اداهِ هی افضایذ: دس زؼشیف وٌفشاًغ تَداخؼر  ساٌّوای هجالذ دػسشػی آصاد زؼشیف خَد سا تشاػاع زؼشیف وٌفشاًغ تَداخؼر لشاس

حك دادى تِ اػسفادُ وٌٌذُ جْر خَاًذى، اًسمال تِ سایاًِ ؿخلی، ودی، زَصیغ، چاج، جؼسجَ ٍ ازلال تِ هٌاتغ "آصاد آهذُ اػر:اص دػسشػی 

 .یاتذ تِ اجثاس خَاػسِ هی ؿَد حضَس DOAJ ؛ ٍ ایي ػیاػسی اػر وِ اص ّش هجلِ ای وِ هی خَاّذ دس"زوام هسي ایي هماالذ

  

 : DOAJویضگیهای 

  ایي خایگاُ تِ كَسذ سایگاى ٍ زوام هسي ٍ تذٍى هحذٍدیر دػسشػی اػر.زوام هجالذ 

 .ایي خایگاُ داسای ػاخساسی ػادُ تَدُ ٍ دػسشػی تِ هسي هماالذ آى تؼیاس آػاى اػر 

  ّوِ ػٌاٍیي ایي خایگاُ سٍصآهذ ّؼسٌذ ٍ هجالزی وِ دیگش هٌسـش ًوی ؿًَذ، اص ایي خایگاُ حزف هی گشدًذ، هگش ایٌىِ ػٌاٍیي

هی زَاى اص فْشػر ػٌاٍیي هَجَد دس ایي خایگاُ تشای خی تشدى تِ ٍجَد هجالذ  تِ ایي زشزیة گشی جایگضیي آًْا ؿذُ تاؿذدی

 .جاسی ٍ فؼالِ دػسشػیِ آصاد اػسفادُ وشد

  ُاًی، اًگلیؼی، فشاًؼِ، یًَ اص جولِ صتاى هخسلف 51هجالذ سا تِ زا وٌَى یىی اص ًماط لَذ ایي خایگاُ زٌَع آى اػر. ایي خایگا

. ایي ػٌاٍیي دس دس ایي خایگاُ اػر صتاى اًگلیؼی سایج زشیي صتاىالثسِ  .تشداسددس  ٍ ... ، فاسػی، سٍػیزشویخشزغالی، اػداًیایی، 

 خایگاُ گؼسشُ واهلی اص حَصُ ّای داًـگاّی سا خَؿؾ هی دٌّذ.

 

 :DOAJجهت پذیزش در معیارهای سنجص و ارسیابی مجالت 

 .ّوِ هَضَػاذ ػلوی ٍ زحمیمازی سا خَؿؾ هی دّذ 

 .طٍسًالْای ػلوی زحمیماذ وِ هماالذ زحمیمازی سا تِ كَسذ زوام هسي چاج هی وٌٌذ 

 .ولیِ هٌاتغ داًـگاّی، دٍلسی، زجاسی ٍ غیش اًسفاػی ّوِ دس ایي ساٌّوا لاتل لثَل هی تاؿٌذ 

  هحمماى ٍ خظٍّـگشاى تاؿٌذ.گشٍُ هخاعثاى طٍسًالْای ػلوی زحمیمازی تایذ ػوذزا 

  دػسشػی تاؿٌذ.هحسَای لؼور اكلی طٍسًالْا تایذ ؿاهل هماالذ زحمیمازی ٍ ّوِ تِ كَسذ زوام هسي لاتل 

 .هجالذ تِ زواهی صتاًْا لاتل لثَل اػر 

 .ّوِ هٌذسجاذ هجالذ تایذ تِ كَسذ سایگاى هَجَد تاؿذ 

 َل اػر.ثثر ًام آًالیي تشای واستش تِ كَسذ سایگاى لاتل لث 

 .دػسیاتی تِ هحسَای طٍسًال تذٍى زاخیش صهاًی تاؿذ 

  ُطٍسًال تایذ ؿواسISSN .داؿسِ تاؿذ 
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 : (DOAJ) اهداف راهنمای مجالت دستزسی آساد

دس آهذُ اًذ  ٍ ًیض  -تشای زضویي هحسَا- 6ٍ داًـگاّی وِ زحر وٌسشل ویفی 5ػَْلر دػسیاتی تِ طٍسًالْای ػلوی زحمیمازی DOAJّذف 

افضایؾ لاتلیر اػسفادُ اص طٍسًالْای ػلوی زحمیمازی اػر ٍ دس ػیاػر خَد صتاى خاف یا حَصُ هَضَػی هحذٍدی سا دس ًظش ًوی گیشد ٍ تِ 

  ػثاسذ دیگش ایي ساٌّوا للذ داسد هىاًی تشای واستشاى هجالذ دػسشػی آصاد فشاّن ًوایذ.

 :ػثاسزٌذ اص (،2007ش وساتخاًِ ّای داًـگاُ الًذ )ك تیاى هذیعث

 ووه تِ هجوَػِ ػاصاى دس وساتخاًِ ّا جْر گشدآٍسی ٍ یىداسچِ ػاصی هجالذ دػسشػی آصاد دس خذهازـاى؛ .1

 ووه تِ ًاؿشاى اًسـاساذ دػسشػی آصاد جْر دس هؼشم دیذ لشاسدادى اًسـاسازـاى؛ .2

 صاد؛ووه تِ خَاًٌذگاى تشای یافسي هٌاتغ دػسشػی آ .3

 .ووه تِ هَلّفاى جْر یافسي یه هجلِ تشای ًـش دس اًسـاساذ دػسشػی آصاد .4

 

 ; DOAJاعضا و حامیان 

. وؼاًی وِ هی وٌذتِ كَسذ اخسیاسی ػضَ خزیشفسِ ٍ تاتر آى هثلغی سا ًیض تِ ػٌَاى حك ػضَیر دسیافر   DOAJ ، خایگا2007ُاص فَسیِ 

 :تشخَسداس خَاٌّذ ؿذ؛ ایي هضایا ػثاسذ اػر اصدس ایي خایگاُ ػضَ ؿًَذ اص هضایایی 

 اؿسشان تشای فْشػر خؼر الىسشًٍیه اػضای خایگاُ؛ .1

 دػسشػی تِ فْشػر ػٌاٍیي حزف ؿذُ اص خایگاُ؛ .2

 دػسشػی تِ ػٌاٍیٌی وِ تِ زاصگی ٍاسد خایگاُ ؿذُ اًذ؛ .3

 .دس فؼالیر ّای تاصاسیاتی DOAJ حك اػسفادُ اص ػضَیر .4

هشاجؼِ ًواییذ. تِ ٍالغ دس كفحِ اكلی ایي خایگاُ   Support DOAJ تِ لؼورػضَیر دس ایي خایگاُ هی زَاًٌذ  جْر اعالع اص چگًَگی

 ػضَیر دس ایي خایگاُ تِ دٍ كَسذ اًجام هی خزیشد وِ ػثاسزٌذ اص:عَس ولی 

ٍالغ دس  Support DOAJتشای ایي واس اص لؼور  با پرداخت ثابت ساالنه. DOAJ از طریق حمایت مالی ازالف( عضویت 

ایي ػضَیر داسای هضایایی هی  الذام ًواییذ.  BECOME A MEMBER or SUPPORTERتاالی كفحِ خاًگی ٍ ػدغ اص لؼور 

       تاؿذ وِ ػثاسزٌذ اص: 

 ،DOAJ زـىش ٍ لذسداًی ٍ یه لیٌه تِ ػایر ؿوا دس كفحِ ػضَیر -

 تشای فؼالیسْای تاصاسیاتی، DOAJ ٍ آسم DOAJ membershipحك اػسفادُ اص  -

 .( ّش ػِ هاُ یىثاسMembers’ Newsletterدسیافر خثشًاهِ ) -

                                                           
5

 .research Journal  ِیه جاهؼِ زحمیمازی گضاسؽ هی یا طٍسًال زحمیمازی: طٍسًالْایی ّؼسٌذ وِ ًسایج اكلی زحمیماذ یا هشٍس ًسایج زحمیمازی سا ت

 .دس ٍالغ، وٌسشل ویفی یا تشسػی دلیك یىی اص هؼیاسّای ػلوی دس اسصیاتی اػسثاس هجلِ ّاػردٌّذ. 
6  . quality controlوٌسشل ویفی : هٌظَس ایي اػر وِ طٍسًال تایذ هَسد اسصیاتی ویفی لشا گیشد چِ اص ًظش هشٍس ًَؿسِ ّای ػلوی زَػظ ّن زشاصاى  یا

 ػلوی ٍ چِ اص ًظش وٌسشل ویفیر ٍیشاػساسی. دس ٍالغ وٌسشل ویفی یىی اص هؼیاسّای ػلوی دس اسصیاتی اػسثاس هجالذ اػر.

http://doaj.org/membership
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( هی تاؿٌذ هی زَاًٌذ اص لؼور Open Accessوؼاًی وِ كاحة ٍ یا ًاؿش طٍسًال تا دػسشػی تاص ) : ب( عضویت ناشران

 Support DOAJ  لؼور  ٍسٍد تٍِ ػدغBECOME A PUBLISHER MEMBER  .اػاهی ایـاى دس تا ایي ػضَیر ػضَ ؿًَذ

 كفحِ ػضَیر ًاؿشاى لشاس گشفسِ ٍ خثشًاهِ اػضاء سا ًیض ّش ػِ هاُ یىثاس  دسیافر خَاٌّذ وشد.

اص جولِ وساتخاًِ ّا، داًـگاّْا ٍ هشاوض خظٍّـی ، دس لؼور تِ كَسذ عثمِ تٌذی ؿذُ دس گشٍّْای هخسلف ،  DOAJزواهی اػضای 

DOAJ members    لاتل هـاّذُ هی تاؿذٍالغ دس وادس ػور ساػر اص كفحِ اكلی آى. 

 

دس حال ّؼسٌذ.  هشزثظ یّا اًجوي ٍ َمیوٌؼشػ ٍ یمازیزحم هشاوض ّا، داًـگاُ ّا، وساتخاًِ ، DOAJ یهال اىیحاه اوثش: حامیان مالی

 . )الثسِ ایي فْشػر ثاتر ًیؼر ٍ هشزثا دس حال زغییش هی تاؿذ.( اهیي اػسثاس هی گشددی صیش زػاصهاًْا اصایي خایگاُ حاضش 

 BioMed Central                                 http://www.biomedcentral.com/ 

 INASP                                               http://www.inasp.info/ 

 MDPI                                                 http://www.mdpi.com/ 

 Dove Press                                        http://www.mdpi.com/ 

 Springer                                             http://www.mdpi.com/ 

 Lund University Library                   http://www.lub.lu.se/en.html 

 Copernicus                                        http://www.copernicus.org/ 

 

DOAJ  ، الثسِ  .اػرگشٍُ اص ًظش داسا تَدى هجَصّای هخسلف هشتَط تِ زىثیش ٍ ًؼخِ تشداسی اص هماالذ آًْا، لشاس دادُ  6دس سا طٍسًالْا

ِ هوىي اػر ایي هجَصّا تیؾ اص ایي تاؿذ ٍلی ایي طٍسًالْا هجَصّایی سا اسائِ هی دٌّذ وِ تیـسشیي خَؿؾ سا تشای زواهی هماالذ آًْا داؿس

 ایي هجَصّا ػثاسزٌذ اص: تاؿذ.

 

http://doaj.org/support
http://www.biomedcentral.com/
http://www.mdpi.com/
http://www.mdpi.com/
http://www.mdpi.com/
http://www.lub.lu.se/en.html
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 هـاّذُ وشد.  -الثسِ دس كَسذ داسا تَدى–دس صیش ّش سوَسد  هجَصّا سا هی زَاىایي 

 

 گروه زیر طبقه بندی شده اند: 4نظر هزینه های مربوط به روند چاپ مقاله نیز به ژورنالها از 

 

 DOAJجستجو در 

تِ ساحسی هی زَاًیذ اص خذهاذ سایگاى ایي خایگاُ اػسفادُ   http://www.doaj.orgتا هشاجؼِ تِ ٍتؼایر ایي خایگاُ تِ ًـاًی ایٌسشًسی 

 ذ.ئیًوا

 
 

http://www.doaj.org/
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) صیشا تؼضی اص طٍسًالْای هَجَد دس  هماالذ آىاد طٍسًالْای تا لاتلیر جؼسجَ دس زؼذاد طٍسًالْا ، زؼذ آهاس ولیكفحِ  ساػردس وادس ػور 

اػضا لاتل ٍ هشتَط تِ حاهیاى هالی  ْایٍ لیٌى، زؼذاد وـَسّای ػضَ ٍ زؼذاد هماالذ هَجَد دس ایي خایگاُ ایي خایگاُ ایي لاتلیر سا ًذاسًذ(

 هـاّذُ اػر.

 هی زَاًیذ دس ایي خایگاُ جؼسجَ ًوائیذ: سٍؽ دٍاص 

 (اكلی)اص عشیك وادس جؼسجَ ٍالغ دس كفحِ  جؼسجَی ػادُ .1

  جؼسجَی خیـشفسِ .2

 ;نکات کاربردی جهت جستجو

 َسا تِ ٍػیلِ ػولگشّای تَلیي  ٍاطگاى هخسلف ذهی زَاًی جْر اًجام جؼسجAND, OR, NOT   )تا ّن زشویة )تا حشٍف تضسي

 .وٌیذ

 لشاس دادُ ٍ ػدغ جؼسجَ سا اًجام دّیذ زا   " "تْسش اػر آى سا داخل وَزیـي ػثاسذ )تیؾ اص یه ولوِ(  جْر جؼسجَی یه

 ""Optic nerveهثال:  ًسایج دلیمسشی تِ دػر آٍسیذ.

  سا ًیض  -وِ ولوِ هَسد جؼسجَ سا دس تش داسًذ–اص ػالهر ػساسُ دس اتسذا ٍ یا اًسْا ی ٍاطُ هَسد ًظش اػسفادُ وٌیذ زا زوام هـسماذ آى

جهت  *nstei*و یا به کاربردن  ophthalmicو  ophthalmologyجْر جؼسجَی  *ophthlmoجؼسجَ وٌذ. هثال 

 .Einsteinکمک به یافتن 

  لثل اص ٍاطُ هَسد ًظش  هؼادل ػولگش تَلی ، ػالهر هٌْا لشاس دادىNOT  :ػول خَاّذ وشد. هثالalbert –einstein  

  قرار دادن عالمت به عالوه ، قبل از واژه مورد جستجو معادل عملگر بولیAND .عمل خواهد کرد 

  albert -physics +Einstein مثال:      

  مختلف کمک کند. مثال :  آن واژه با امالهای مختلفبعد از واژه مورد جستجو ممکن است به یافتن  ~قرار دادن عالمتeinsten~  

  einstein کمک به یافتنجهت 

  

 :Basic Searchیا  سادهی جستجو  .1

یىی اص ایي ساّْا ٍاسد وشدى ٍاطُ ٍ یا ػثاسذ هَسد ًظش وادس ّواًگًَِ وِ خیـسش ًیض روش ؿذ تؼیاس آػاى اػر.  DOAJجؼسجَ دس 

 جؼسجَ ٍالغ دس كفحِ خاًگی ایي ػایر هی تاؿذ.

  جستجوی شورنال 

ٍاسد وشدُ ٍ گضیٌِ ، ٍالغ دس كفحِ آغاصیي ػایر دس وادس جؼسجَ هَسد ًظش ػٌَاى  ّؼسیذ وافی اػر چٌاًچِ تِ دًثال طٍسًال خاكی

In Journals دس كَسزی وِ طٍسًال هَسد ًظش دس  .زا جؼسجَ اص هیاى طٍسًالْا اًجام گیشد سا اًسخاب ًوائیذDOAJ  ِهَجَد تاؿذ ًسیج

  عشیك ػشیؼسش خَاّذ تَد.جؼسجَ اص ایي  .هی ؿَدتِ كَسذ صیش ًوایؾ دادُ 

 سا جؼسجَ وٌیذ. Ophthalmology طٍسًال تِ ػٌَاى هثال

اًسخاب سا  In Journalsگضیٌِ  ،زایح وشدُ ٍالغ دس كفحِ اٍل ایي ػایر دس وادس جؼسجَ  Ophthalmology تشای ایي واس ولیذ ٍاطُ

 . رسُ تیي وٌاس وادس ولیه وٌیذ ػالهرتش سٍی ًوَدُ ٍ ػدغ 
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  كَسذ صیش ًوایؾ دادُ خَاّذ ؿذ. ًسیجِ تِ

 
 ّش سوَسد ؿاهل هَاسد ریل اػر:اعالػاذ هَجَد دس 

  ؛ ػٌَاى طٍسًال -

  ؛ هَضَع -

 ؛ ًاؿش -

  ؛ اسائِ دٌّذُ یا ػاصهاى هَػؼِ -

 ؛ 7 ّضیٌِ ّای هشتَط تِ سًٍذ اًسـاس همالِ دس طٍسًال -

 ؛ ؿشٍع اًسـاس طٍسًال تا اهىاى دػسشػی آصاد -

 ؛ وـَس هٌسـش وٌٌذُ -

 ؛ صتاى طٍسًال -

 ؛ طٍسًالؿواسُ اػساًذاسد تیي الوللی  -

 ؛ ٍاطگاى ولیذی -

 ؛ DOAJزاسیخ خیَػسي طٍسًال تِ  -

 ؛ لیٌه دػسشػی تِ ٍتؼایر طٍسًال -

                                                           
ّضیٌِ ّای هشتَط ّضیٌِ ّای اًسـاس یا اصهحسَای خَد سا تذٍى خشداخر ّضیٌِ هٌسـش هی وٌٌذ. آًْا  Open Accessطٍسًالْای داسای دػسشػی آصاد . 7

تِ ػٌَاى هٌثغ زاهیي هالی ًـش اػسفادُ هی وٌٌذ. الصم تِ روش اػر وِ طٍسًالْای داسای ضشیة زاثیش یا   Articel Processingیاتِ سًٍذ اًسـاس همالِ 

Impact Factor .تاالزش ّضیٌِ اًسـاس تیـسشی ًیض دسیافر هی وٌٌذ 
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زَػظ یه طٍسًال خایاى یافسِ ٍ اداهِ اًسـاس دس كَسزی دیذُ هی ؿَد وِ وِ اًسـاس طٍسًال لذیوی ایي گضیٌِ :  ػال خایاى -

 اداهِ یاتذ؛جذیذ 

: ایي هجَصّا وِ اًَاع هخسلف داسًذ هشتَط تِ لَاًیي اجاصُ زىثیش ٍ زَصیغ هجذد ًـشیِ (دس كَسذ داسا تَدى)هجَص اًسـاس -

 8هی تاؿٌذ.

: هیضاى اسزثاط، زاسیخ هَاسد ؿاهل  يٍالغ دس تاالی كفحِ  هی زَاى اػسفادُ وشد.  )ای order byاص وادس طٍسًالْا ًوایؾ  زشزیةجْر زغییش 

 ، ػٌَاى ٍ زاسیخ اًسـاس )ایي گضیٌِ دس جؼسجَی هماالذ واستشد داسد(. DOAJافضٍدى تِ 

 .خَاّذ آهذ  جؼسجَی خیـشفسِلؼور دس ی ًوایؾ دادُ ؿذُ دس ًسایج جؼسجَ ، ػایش لؼوسْازَضیحاذ هشتَط تِ 

 اص تاالی كفحِ ولیه ًواییذ. Homeتش سٍی ػشتشي  تِ كفحِ جؼسجَی ػادُ، جْر تاصگـر

 جستجوی مقاالت 

ػثاسذ تِ ػٌَاى هثال سا اًسخاب ًواییذ.  In Articles ،گضیٌِ  In Journalsجْر جؼسجَ دس هماالذ، دس كفحِ اٍل جؼسجَ تِ جای گضیٌِ 

"optic nerve"  .تشای ایي واس دس وادس جؼسجَ ایي ػثاسذ سا تِ ّوشاُ ػالهر وَزیـي زایح وشدُ ٍ فمظ سا دس فْشػر هماالذ جؼسجَ وٌیذ

 سا دس حالر اًسخاب  ًگْذاسیذ ٍ دس خایاى دووِ جؼسجَ سا تفـاسیذ. In Articlesگضیٌِ 

 
 .هماالذ هشزثظ تا ولیذ ٍاطُ هَسد جؼسجَ تِ كَسذ صیش ًوایؾ دادُ خَاّذ ؿذ

 
 ؿاهل هَاسد صیش هی تاؿذ: همالِیه سوَسد 

 ِ؛ػٌَاى همال 

 ؛هَضَػاذ 

 ؛ًَیؼٌذگاى 

                                                           
تِ ًاؿشاى اجاصُ هی دّذ زا اعالػاذ هشتَط تِ هجَص اًسـاس دس ػغح طٍسًال سا اسائِ دٌّذ. اص آًجا وِ تشخی اص هجالذ داسای  DOAJ. ًؼخِ فؼلی   8

 سائِ دٌّذ وِ تْسشیي خَؿؾ سا تشای زواهی هحسَای آى طٍسًال داسا تاؿذ.هجَصّای هسفاٍزی تشای هماالذ هخسلف هی تاؿٌذ، تایذ هجَصی سا دس ایي خایگاُ ا
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 ؛ػال ًـش 

 ِ؛ػٌَاى طٍسًال ٍ هـخلاذ طٍسًالی وِ همالِ دس آى تِ چاج سػیذُ ؿاهل: دٍسُ، ؿواسُ ٍ ؿواسُ كفح 

 ؛ؿواسُ اػساًذاسد تیي الوللی طٍسًال 

 ؛ٍاطگاى ولیذی 

  ِزاسیخ خیَػسي تDOAJ؛ 

 DOI ِ؛یا ؿٌاػگش دیجیسالی همال 

  ُ؛طٍسًالوـَس هٌسـش وٌٌذ 

 )چىیذُ همالِ ) تا ولیه تش سٍی آى چىیذُ ًوایؾ دادُ خَاّذ ؿذ. 

 ولیه وٌیذ.اص تاالی كفحِ   Homeتش سٍی ػشتشي  ،جْر اًجام جؼسجَی جذیذ

 

 :Advanced Search جستجوی پیطزفته یا .2

  ولیه وٌیذ .ٍالغ دس كفحِ خاًگی، دس گَؿِ ػور ساػر وادس جؼسجَ   Advanced Searchتش سٍی گضیٌِ جْر اػسفادُ اص ایي تخؾ 

 
تا اًسخاب اص كفحِ اكلی ایي ػایر ًیض فشاّن اػر.  Searchاص عشیك ولیه تش سٍی ػشتشي  كفجِ جؼسجَی خیـشفسِدػسشػی تِ 

وٌاس وادس جؼسجَ اص هٌَی آتـاسی اتسذا . ٍ ًـاى دادُ هی ؿَدجؼسجَی خیـشفسِ، تِ كَسذ خیؾ فشم زواهی سوَسدّای هَجَد تاصیاتی 

هـخق وٌیذ وِ جؼسجَ دس وذام لؼور سوَسدّا اًجام ؿَد.  دس غیش ایي كَسذ تِ كَسذ خیؾ فشم دس زواهی لؼوسْا جؼسجَ اًجام 

لی طٍسًال، وـَس، صتاى، خَاّذ ؿذ. اص عشیك ایي هٌَ هی زَاًیذ دس هَاسدی هاًٌذ : ػٌَاى ، ٍاطگاى ولیذی، هَضَع، ؿواسُ اػساًذاسد تیي الول

جؼسجَ ًاؿش، چىیذُ همالِ، ًَیؼٌذُ همالِ، ػال اًسـاس همالِ، ػٌَاى طٍسًال، ػٌاٍیي دٍسُ ای طٍسًال )دس كَسذ زغییش(، اسائِ دٌّذُ طٍسًال، 

 ًوَدُ ٍ یا اجاصُ دّیذ ػثاسذ هَسد ًظش دس زواهی لؼوسْای سوَسدّا جؼسجَ گشدد.

 
، ػٌَاى ٍ یا زاسیخ اًسـاس همالِ  DOAJگشفسي سوَسدّا سا تِ یىی اص حالسْای : هیضاى اسزثاط، زاسیخ خیَػسي تِ زشزیة لشاس  ّوچٌیي هی زَاى

 سا تفـاسیذ. Enterاوٌَى ولیذ ٍاطُ ٍ یا ػثاسذ هَسد ًظش خَد سا دس وادس جؼسجَ زایح وشدُ ٍ ولیذ  زٌظین وشد.
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ْررا ٍ ّررن تررِ عررَس خرریؾ فررشم جؼررسجَ ّررن دس طٍسًالسا دس ػٌررَاى همرراالذ جؼررسجَ ًواییررذ.   "”optic nerveتررشای هثررال ولیررذ ٍاطُ 

 فؼال تاؿذ. search allتْسش اػر اص ایي لؼور گضیٌِ  .خزیشددس هماالذ كَسذ هی 

 

خَاّیذ دلخَاُ دػر  ًسایج تِ  ،ٍالغ دس ػور چح كفحِ هَجَد دس وادس هحذٍد وٌٌذُگضیٌِ ّای تا اًسخاب ّش یه اص تؼذ اص تاصیاتی ًسایج 

. 4. صتاى طٍسًال 3. هَضَع 2 . همالِ یا طٍسًال1 :ؿاهل تش حؼة هَسد زفاٍذ داسد وِ هی زَاًذ یافر. هحذٍد وٌٌذُ ّای هَجَد دس ایي وادس 

ای هشتَط تِ زىثیش ٍ ًؼخِ . هجَص 8ّ. ًَع طٍسًال اص ًظش ّضیٌِ ّای چاج همالِ 7. هَػؼِ ٍ یا ػاصهاى اسائِ دٌّذُ طٍسًال 6. ًاؿش 5وـَس 

ولیه ًوَدُ زا سٍی ػالهر تِ ػالٍُ وٌاس آى جْر اًسخاب اص ّش تخؾ وافی  . ػٌَاى طٍسًال یا همالِ هی تاؿذ.9تشداسی اص طٍصًال ٍ هماالذ 

 ؿَد.ًوایاى صیش هجوَػِ ّای هَجَد دس آى 

 
اص هَاسد هحذٍد وٌٌذُ، ایي زغییش تش سوَسدّای تاصیاتی ؿذُ اػوال هی ؿَد ٍ ًام هحذٍد وٌٌذُ ًیض  دس تاالی اٍلیي سوَسد تا اًسخاب ّش یه  

تاصیاتی ؿذُ ًوایاى هی ؿَد. جْر حزف هحذٍدوٌٌذُ ًیض تش سٍی ػالهر ضشتذس آیىي ایجاد ؿذُ آى ٍالغ دس تاالی ًسایج تاصیاتی ؿذُ ولیه 

 وٌیذ.  
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سا زغییش داد ٍ زؼذاد هَاسد هَجَد دس آسایؾ ًسایج حاكل اص جؼسجَ ًَع هی زَاى اص عشیك آى هٌَیی لشاس داسد وِ  ،ریل ّش هحذٍد وٌٌذُدس 

 صیش هجوَػِ سا ًیض زغییش داد.

  

 

  هٌَی آتـاسی ولیه ًواییذ. ػور چحخغ اص هـاّذُ ًسایج جْر اًجام جؼسجَی هجذد تش سٍی ػالهر ضشتذس دس 

 

)واقع در  مجموعه ریز در نمایش داده شده موارد تعداد

به وسیله کلیک بر روی آن می را  کادر محدود کننده(

.دتوان تغییر دا  

 (count )نمایش موارد نمایش داده شده در زیر  ترتیب

را بر اساس بیشترین  )واقع در کادر محدود کننده(مجموعه 

یا کمترین مقدار و یا به ترتیب الفبایی ، به وسیله کلیک بر 

 داد.تغییر می توان روی آن 
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 پیطنهاد افشودن صورنال:

كرفحِ   هَجَد ًثاؿذ . جْر خیـٌْاد اضافِ ؿذى طٍسًالی خاف هی زَاًیرذ اص   DOAJهوىي اػر دس تؼضی اص هَضَػاذ ٌَّص طٍسًالی دس 

ٍ اعویٌاى اص داسا تَدى آًْا فشم هشتَعِ سا زىویل ٍ ؿشایظ خیـٌْاد  ولیه وشدُ ٍ خغ اص هغالؼِ  Suggest ػشتشيتش سٍی  DOAJاكلی 

 اسػال ًوائیذ.

 

 

http://www.doaj.org/doaj?func=suggest&uiLanguage=en

