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 DOAJ براي نمايه سازي در نشريه انتخاب هايمالك

     Directory of Open Access Journals) DOAJ) ساااازی المللی جهت نمایهیکی از پایگاه های بین

سی بازمجالت  ستر ست  (Open Access)با د شش میکه  ا شی را پو ضوعات علمی و پژوه و   دهدتمامی مو

، مجالت این پایگاه به صورت رایگان . مقاالت نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کندامکان دسترسی 

یابند و مجالتی نمایش میمقاالت به روز شده  DOAJ باشند. درتمام متن و بدون محدودیت، در دسترس می

شوند، از این پایگاه حذف می شر نمی  سی که دیگر منت ستر شوند. مزیت اینکار اطالع از مجالت فعال و با د

 .رایگان است

سال  یگاهااین پ      سی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری 2003در  ستر ست نمودن مجالت د  با هدف فهر

شده بطور فزاینده در حال   (peer review)صحیح  ست  شت زمان تعداد ژورنال های لی شد. با گذ ایجاد 

حدود  2016معیارهای ارزیابی خود را ارتقا بخشااید و در سااال  2014در سااال  DOAJ آنکهرشااد بود تا 

ست خود حذف نمود. 3300 شده  ژورنال را از لی شر  سیاری از ارزیابی ها و مقاالت معتبر منت هم اکنون در ب

سفید DOAJ نمایهدر حوزه اعتبارسنجی علمی مجالت، از  و یا به تعبیر  "White List" به عنوان لیست 

سی آزاد یاد میدقیق تر فیل ستر ضور ژورنال در نمایه تری برای ژورنال های د سی ح از  DOAJ شود. برر

و همچنین در کنار سایر نمایه های تحت پوشش وبسایت ضریب تاثیر  doaj.org طریق وبسایت رسمی آن

 .جام استقابل ان http://www.ImpactFactor.ir  نیز از طریق

   DOAJ یکاربرد یبرنامه ها تیفیبا تمرکز بر بهبود کدر سرتاسر جهان  یغیو تبل یبرنامه آموزش کی 

 .دهد یارائه م

 شامل: ورنالژبرای نمایه کردن یک   DOAJهای معیار     

  مجله بایدPeer review ل کیفی ویراستاری داشته باشد.ریا کنت 

 دهند. یگزارش م یرا به جامعه علم قاتیتحق جینتا یبررس ای قیتحق هیاول جیکه نتا یاتینشر 

   تحت پوشش قرار گرفته است یو پژوهش یعلم موضوعات یکلیه 

 کنند. یمتن کامل منتشر مبصورت  را  یقاتیتحق یکه مقاله ها یو پژوهش یعلم اتینشر 

  همه قابل قبول هستند یانتفاع ریغ و یمنابع خصوص ،یتجار ،یدولت ،یعلممنابع 

 باشد.  یشامل مقاالت پژوهش دیاز مجله با یبخش مهم 

  نی دارد.ازبمحدودیت 
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 رایگان در دسترس باشد. ی مجله بصورتکلیه محتوا 

 شد.ابو رایگان  نیآنال بصورت نام ثبت 

 داشته باشد. ریبدون تاخو آزاد  یدسترس 

 دیمجله با  ISSN (Standard Serial Number International) .داشته باشد 

 دیبا نینالمجالت آ eISSN .داشته باشند 
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