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دسترسی  شود، یک فهرست راهنما از مجالتی است که مقاالت خود را به صورتنیز شناخته می DOAJ  که با ناماین پایگاه 

 .کنندمنتشر می آزاد

هزار مجله دسترسی  15بیش از  ،و در حال حاضر آغاز نمود  مجلهعنوان   300کار خود را با  2003 الس در هپایگا ینا 

 دهد.پوشش میآزاد را 

 

 :  DOAJپایگاه هایویژگی

  هستند قابل دسترس محدودیت بدون و متن تمام و رایگان صورت بهآن  مجالت. 

  ،دهدشش میوپ زبان های مختلف را همچنین  .گیردمی دربر را علمی موضوعات تماماین پایگاه . 

  است راحت بسیار آن مقاالت متن به دسترسی و بوده سادهساختار آن. 

 اینکه رگم ، شوندمی حذف پایگاه این از شوند، نمی منتشر دیگر که مجالتی و هستند روزآمدآن  عناوین همه 

 باشد شده آنها جایگزین دیگری عناوین
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 امکان جستجو:

است. برای جستجوی ساده عبارت مورد نظر را  شده یا مقاله فراهمجستجو در دو سطح ژورنال   ،در صفحه اول سایت  

ام کددر مشخص کنید که جستجو  جستجو درکا رکنا دکمهاز توانید می د.ا فشار دهیر enter در کادر وارد کرده و کلید

 . دشوم نجااها ردکورقسمت 

 

 

 

  



   Directory of Open Access Journal) راهنمای مجالت دسترسی آزاد  

 جستجوی پیشرفته:

واقع در سمت چپ باالی صفحه کلیک کرده   search تری انجام دهید، بر روی آیکون چنانچه بخواهید جستجوی دقیق

فیلدهای بیشتری   ،جستجودر کار کنا ریبشاآ یمنورا انتخاب کنید. در   ( articles یا journals و یکی از گزینه ها )

ی، کلید چکیده، کلمات ان،عنو یلدهایی مانندبه عنوان مثال، اگر گزینه مقاله را انتخاب کنید ف گیرد.دراختیار شما قرار می

-شود و با انتخاب هرکدام، مینمایش داده می ، شماره دیجیتال مقاله و زبان)ارکید( نویسندهانحصاری نویسنده، شماره 

 AND ,OR, NOTای بولین )هرتوانید با استفاده از عملگمیهمچنین،  توانید جستجوی خود را به آن فیلد محدود کنید.

 انجام دهید. تریی دقیق( چندین کلمه را با هم ترکیب نموده و جستجو

 

 

کشور و زبان مجله  در  ،، ناشرISSNچنانچه گزینه مجالت را انتخاب کنید، فیلدهایی مانند عنوان، کلمات کلیدی، موضوع، 

 شوند.منوی آبشاری کنار کادر جستجو نمایش داده می
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 نتایج رتب سازی م

تاریخ انتشار، عنوان، توانید براساس یکسری آیتم ها نظیر : میزان مرتبط بودن، جستجو، نتایج بازیابی شده را می پس از

 نمایید. مرتب DOAJبه سایت پیوستن تاریخ 

 کنید. تعدیل.. موضوع، مجله، سال انتشار توانید نتایج را براساس همچنین می

 

  شاهده موضوعی مجالت: م

اند که با انتخاب هریک، مجالت آن حوزه موضوعی نمایش داده دسته بندی شدهدر سمت چپ صفحه، موضوعات مختلف 

 شود.می
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 است.کشور و نیز تاریج اضافه شدن مجله به پایگاه قابل مشاهده  ،همچنین موارد دیگری نظیر زبان مجالت، ناشر

 

 که است ذکر به الزم. هندد درخواست Apply قسمت از DOAJ در شدن نمایه برای توانندمی آزاد دسترسی مجالت

 راهنما و شرایط عضویت مجالت در پایگاه ، سایتمنوی باالی  در .کنند رعایت را شدن نمایه شرایط باید مجالت

DOAJ   .قرار داده شده است 

 

 

 

 م اطالعات و دانش شناسیدانشجوی مقطع کارشناسی عل فاطمه فوالدی

 رسانیکارشناس آموزش و اطالعفر نفیسه دری


