مالكهاي انتخاب نشريه براي نمايه سازي در DOAJ
 )Directory of Open Access Journals) DOAJیکی از پایگاه های بینالمللی جهت نمایهساااازی
مجالت با د ستر سی باز ) (Open Accessا ست که تمامی مو ضوعات علمی و پژوه شی را پو شش میدهد و
امکان دسترسی مقاالت نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کند  .مجالت این پایگاه به صورت رایگان،
تمام متن و بدون محدودیت ،در دسترس میباشند .در  DOAJمقاالت به روز شده نمایش مییابند و مجالتی
که دیگر منت شر نمی شوند ،از این پایگاه حذف می شوند .مزیت اینکار اطالع از مجالت فعال و با د ستر سی
رایگان است.
این پایگاه در سال  2003با هدف فهر ست نمودن مجالت د ستر سی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری
صحیح ) (peer reviewایجاد شد .با گذ شت زمان تعداد ژورنال های لی ست شده بطور فزاینده در حال
رشااد بود تا آنکه  DOAJدر سااال  2014معیارهای ارزیابی خود را ارتقا بخشااید و در سااال  2016حدود
 3300ژورنال را از لی ست خود حذف نمود .هم اکنون در ب سیاری از ارزیابی ها و مقاالت معتبر منت شر شده
در حوزه اعتبار سنجی علمی مجالت ،از نمایه  DOAJبه عنوان لی ست سفید " "White Listو یا به تعبیر
دقیق تر فیلتری برای ژورنال های د ستر سی آزاد یاد می شود .برر سی ح ضور ژورنال در نمایه  DOAJاز
طریق وبسایت رسمی آن  doaj.orgو همچنین در کنار سایر نمایه های تحت پوشش وبسایت ضریب تاثیر
نیز از طریق  http://www.ImpactFactor.irقابل انجام است.
 DOAJیک برنامه آموزشی و تبلیغی در سرتاسر جهان با تمرکز بر بهبود کیفیت برنامه های کاربردی
ارائه می دهد.
معیار های  DOAJبرای نمایه کردن یک ژورنال شامل:
 مجله باید  Peer reviewیا کنترل کیفی ویراستاری داشته باشد.
 نشریاتی که نتایج اولیه تحقیق یا بررسی نتایج تحقیقات را به جامعه علمی گزارش می دهند.


کلیه ی موضوعات علمی و پژوهشی تحت پوشش قرار گرفته است

 نشریات علمی و پژوهشی که مقاله های تحقیقاتی را بصورت متن کامل منتشر می کنند.
 منابع علمی ،دولتی ،تجاری ،منابع خصوصی و غیر انتفاعی همه قابل قبول هستند
 بخش مهمی از مجله باید شامل مقاالت پژوهشی باشد.
 محدودیت زبانی دارد.
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 کلیه محتوای مجله بصورت رایگان در دسترس باشد.
 ثبت نام بصورت آنالین و رایگان باشد.
 دسترسی آزاد و بدون تاخیر داشته باشد.
 مجله باید ) ISSN (Standard Serial Number Internationalداشته باشد.
 مجالت آنالین باید  eISSNداشته باشند.
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