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مقدمه

ت، ، آغاز رسمی ارتباطات علمی به شیوه مدرن در قالب مقاالت مجال1665سال 

ند رو. پیوسته بر تعداد دانشمندان، مقاله ها و نشریه های علمی افزوده شد

ا سه سده ادامه داشت تمدت افزایش تعداد دانشمندان، مقاله ها و مجله ها به 

.اینکه نشانه های بحران در نیمه دوم قرن بیستم به تدریج ظهور کرد



ادامه

قرار کتابخانه ها را تحت فشارافزایش سریع حق اشتراک بودجه، کاهش 

نشریه بحران"شد این وضعیت را به عنوان یات رنشداد و باعث لغو بسیاری از 

می شناسند"های ادواری



بحرانعواملی ایجاد 

رشد سریع دانش علمی•

رشد 1975تا 1950سال های : تجاری کردن انتشارات پژوهشی در علوم•

ق چشمگیری در اهمیت مجالتی است که به صورت تجاری و با پرداخت ح

اشتراک نشر می یابند 

ه عنوان کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ب: عوامل مربوط به کتابخانه ها•

.در اقتصاد این صنعت دارندزیادی عمده ترین مجله های علمی، اهمیت 



های عملیراهکار

حرکت به سمت مدل نشر الکترونیک•

سات و موسنمولفاانتقال هزینه های انتشار از جامعه خوانندگان به جامعه •

(OA)حامی مالی تحقیقات مولفان 



ادامه

پژوهشیمجالت دسترسی آزاد به سرعت به عرشه ارتباطات علمی و •

یری و توجه به اینکه میزان استناد به مقاالت علمی به میزان رویت پذبا •

.ا نمودنقش موثری ایفدسترس پذیری آنها بستگی دارد این شیوه نشر 

و سایر پژوهشگران داخلی و خارجی از تجربه های همکاران خود آگاهی •

.هااز دوباره کاری جلوگیری 



دو راهکار برای دسترسی آزاد

خودآرشیوی•

.آزاددسترسی مسیر سبز هارنارد از خودآرشیوی به عنوان استیو 

از چاپانتشارات بعدو یا انتشارات پیش از چاپ مقاالت می تواند شامل این 

مجالت دسترسی آزاد•

.دسترسی آزاد مسیر طالیی مجالت دسترسی آزاد را به عنوان هارناد 



مجالت طالییویژگی های 

پژوهشی•

رایگان •

دیجیتالی •

دسترسی به آنها از طریق اینترنت میسر است•

.نندآنها از مکانیسم های کنترل کیفیت مانند مجالت متعارف بهره جویی می ک•

به مؤلفان امکان حفظ حق تألیف خود را می دهند•

به مؤلفان مقاالت این مجالت حق الزحمه ای پرداخت نمی شود •



ناشران مجالت دسترسی آزاد

ناشرانی که از ابتدا در حوزه دسترسی آزاد بنیان گذاری شده اند•

:عادیناشران •

یا و آزاد های دسترسیقصد تجربه برنامه تجاری عادی و غیرانتفاعی مجالت، ناشران 

اینکه برنامه های دائمی دسترسی آزاد را ایجاد کنند

: نــاشران غیرســنتی•

نشر مجالت سبب روی آوردن ناشران به ، 1990و اوایل دهه 1980دهه تحوالت اواخر 

رایگان با استفاده از زیرساخت بنیادی موجود و نیروی کار داوطلب 

یرا به صورت رایگان و غیرانتفاعبه مؤلف اجازه حق تألیف درآمدزایی نبود و : هدف



آزادشیوه های تامین هزینه های دسترسی 

هزینه توسط مولفپرداخت •

درج آگهی های تبلیغاتی•

تامین مالی توسط یک سازمان•

عضویت سازمانی•

دسترسی نیمه آزاد زمانی•



تاثیر استنادی

:انتشاراتنوع استناد بیشتر به این 

دانشمندان و محققان جهت مقاالت وجهی پرداخت نمی کنند•

ز با حذف قیمت و محدودیت های مربوط به کسب اجازه، دسترسی آزاد، استفاده ا•

منابع را آسان تر می کند

پژوهشی الکترونیک، دسترسی رایگان و پیوسته مقاالت علمی وبستر امکان نشر •

.داوری شده را فراهم کرده است

آرشیوها و مجالت دسترسی آزاد، مفید و قانونی و مجاز هستند •



طرفداران جنبش دسترسی آزاد

طرفداران جنبش دسترسی آزاد را در حقیقت دانشمندان، اعضای هیات•

هند دعلمی دانشگاهها، محققان و موسسات علمی و پژوهشی تشکیل می 

.تجاری انتشارات علمی دل خوش چندانی از آن ندارندناشران •



دانش دسترسی آزادابزارها و منابع 

(عمومی، تخصصی)موتورهای جستجو •

های اینترنتیدروازه •

وب سایت سازمان ها و کتابخانه ها•

وب سایت  نویسندگان، مولفان و محققان•

های الکترونیکیکتاب •



ادامه

مجالت الکترونیکی•

(موضوعی، نشریات الکترونیکی، مقاالت الکترونیکی)پایگاه های اطالعاتی •

آرشیوهای الکترونیکی•

مخازن سازمانی•

پایگاه های پایان نامه های الکترونیکی•



ادامه

شبکه های اجتماعی•

ها، دایره المعارف ها، واژه نامه ها، کتابشناسی)منابع مرجع الکترونیکی •

(راهنماها

گروه های بحث الکترونیکی•

وب سایت همایش ها و سمینارها•



نمونه هایی از فرمول های جستجو



• Gold + OA

• Journals+Open access+اسم رشته

• List + open access

• Top + open access

• Guide to Open Access Journals

• Browse Open Access Journals

• Directory of Open Access Journals

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi3opWv0NHgAhWuURUIHanUCb8QFjAJegQIDBAB&url=https://utas.libguides.com/OA/GoldOA&usg=AOvVaw0N8VIjWOOZ7QFHLQcV3qAR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3opWv0NHgAhWuURUIHanUCb8QFjAGegQIABAB&url=https://www.onlineschools.org/open-access-journals/&usg=AOvVaw3F9EDrIW8tsNbpZmYqIKQD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLtYr21dHgAhUrPewKHaynDvI4ChAWMAJ6BAgIEAE&url=https://authorservices.wiley.com/open-science/open-access/browse-journals.html&usg=AOvVaw0eic09UQmj4OLkLJZvo_80
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLtYr21dHgAhUrPewKHaynDvI4ChAWMAJ6BAgIEAE&url=https://authorservices.wiley.com/open-science/open-access/browse-journals.html&usg=AOvVaw0eic09UQmj4OLkLJZvo_80


گذری بر منابع دسترسی آزاد 

مقاالت و مجالت: قسمت اول



open access journals



https://www.nature.com/srep/



https://www.mdpi.com/journal/materials



Journals+Open access+Water Research



https://www.omicsonline.org/top-best-open-access-

journals.php



https://www.onlineschools.org/open-access-

journals/



https://www.elsevier.com/about/open-

science/open-access



https://www.ebsco.com/open-access



https://authorservices.wiley.com/open-

research/open-access/open-access-week.html



https://doaj.org



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-

access_journals



https://road.issn.org/



http://www.scielo.br/

http://www.scielo.br/


https://utas.libguides.com/OpenAccess



https://paperdownloader.com/



http://elearnica.ir/



https://freepaper.me/



http://sci-hub.tw/



گذری بر منابع دسترسی آزاد 

پایان نامه ها:  قسمت دوم



http://ganj.irandoc.ac.ir/#/



http://ganj.irandoc.ac.ir/#/world



https://pqdtopen.proquest.com/search.html



http://www.dart-europe.eu/basic-search.php



https://etd.ohiolink.edu/pg_1?::::



http://d-scholarship.pitt.edu/cgi/search/advanced



https://hub.hku.hk/advanced-

search?location=thesis



https://etd.library.vanderbilt.edu//ETD-

search/search



https://scholarsarchive.byu.edu/etd/



http://dspace.mit.edu/advanced-search



https://dissexpress.proquest.com/dxweb/search.html



http://yarab.yabesh.ir/yarab/



http://search.ndltd.org/



https://oatd.org/



http://amicus.collectionscanada.gc.ca/thesescanad

a-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=0&v=1



http://www.netd.ac.za/



https://spectrum.library.concordia.ca/



https://etda.libraries.psu.edu/catalog



https://trove.nla.gov.au/?q&adv=y



گذری بر منابع دسترسی آزاد 

کتاب ها: قسمت سوم



https://books.google.com/



Open access -منابع دسترسی آزاد کتاب     

ناسایی جستجو درکتابخانه های ملی و فهرست کتابخانه های معتبر برای ش•

:منبع و  بازیابی اطالعات صحیح 

• http:opac.nlai.ir

• http://catalog.loc.gov

• http://olc1.ohiolink.edu

• https://www.worldcat.org



اگر کتابهای دسترسی آزاد هستید به سایت های زیر سر بزنید



ه سایت مرکز اطالع رسانی و کتابخان-معرفی چند پایگاه مرتبط با کتاب 
مرکزی 

http://library.um.ac.ir



سامانه پاد

شانی پاد که شبکه ای اجتماعی با محوریت اشتراک دانش است، در نسامانه •

کاربری و رمز عبور برای دانشجویان، نام است ودسترسی قابل اینترنتی 

استادان، کارکنان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد همان نام

.کاربری و رمز عبور پرتال پویا می باشد

• https://pad.um.ac.ir



از این فرمولها هم می توانید برای جستجوی منابع دسترسی آزاد 

استفاده کنید البته اگر کتاب مد نظر شماست

• Gold + OA

• Books+Open access+اسم رشته

• List + open access

• Top + open access +books 

• Guide to Open Access books

• Browse Open Access books

• Directory of open access Books 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi3opWv0NHgAhWuURUIHanUCb8QFjAJegQIDBAB&url=https://utas.libguides.com/OA/GoldOA&usg=AOvVaw0N8VIjWOOZ7QFHLQcV3qAR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi3opWv0NHgAhWuURUIHanUCb8QFjAJegQIDBAB&url=https://utas.libguides.com/OA/GoldOA&usg=AOvVaw0N8VIjWOOZ7QFHLQcV3qAR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi3opWv0NHgAhWuURUIHanUCb8QFjAJegQIDBAB&url=https://utas.libguides.com/OA/GoldOA&usg=AOvVaw0N8VIjWOOZ7QFHLQcV3qAR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3opWv0NHgAhWuURUIHanUCb8QFjAGegQIABAB&url=https://www.onlineschools.org/open-access-journals/&usg=AOvVaw3F9EDrIW8tsNbpZmYqIKQD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLtYr21dHgAhUrPewKHaynDvI4ChAWMAJ6BAgIEAE&url=https://authorservices.wiley.com/open-science/open-access/browse-journals.html&usg=AOvVaw0eic09UQmj4OLkLJZvo_80
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLtYr21dHgAhUrPewKHaynDvI4ChAWMAJ6BAgIEAE&url=https://authorservices.wiley.com/open-science/open-access/browse-journals.html&usg=AOvVaw0eic09UQmj4OLkLJZvo_80


جستجو در پایگاه ناشران معتبر



نمونه وب سایت دسترسی آزاد برای دانلودکتاب :1مثال

                 :http://gen.lib.rus.ec/

•



نمونه وب سایت دسترسی آزاد برای دانلودکتاب :2مثال 

https://www.intechopen.com/books



انجام راهنمای موضوعی سایت کتابخانه مرکزی مسیر شما را در

پژوهش آسان تر می کند 



وب سایت اساتید هسته و پژوهشگران هر رشته 

https://lis.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&p

id=45



باشیدنیازیادتان به عنوان آخرین قدم برای تهیه منابع مورد 
: رابه عنوان آخرین قدم  این 




