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خالصه

عنوان هاي مختلف اهمیت زیادي پیدا کرده است. پایگاه دوآج بهشریات در پایگاهسازي نامروزه نمایه
شود که محسوب می)Open Accessالمللی براي دسترسی آزاد به نشریات یا (معتبرترین پایگاه بین

سازي نشریات در با توجه به مزایاي نمایهو اعتبار پژوهشی آنهاست.نشریاتبیانگر شاخص کیفیت 
المللی ازجمله افزایش اعتبار پژوهشی نشریه، افزایش محدوده جغرافیایی خوانندگان هاي بینپایگاه

مقاالت نشریه، امکان استناد بیشتر به مقاالت نشریه، افزایش شاخص هرش نشریه و شناساندن نشریه 
در پایگاه سازي نشریات رو راهنمایی را براي نمایهالمللی، نشریه فنی پیشبه عموم خوانندگان بین

منظور ابتدا بخش انگلیسی سایت نشریه مورد فراهم کرده است. بدین)DOAJدسترسی آزاد دوآج (
شود. همچنین الزم است لوگوي دسترسی آزاد در سایت نشریه قرار نظر (صفحه اصلی) تکمیل می

ینه ) گز/:doaj.org/httpsالزم، با ورود به سایت دوآج (هاي شرطگیرد. پس از تکمیل پیش
سؤال در مورد نمایه شدن نشریه در 58شود. سپس به درخواست براي نمایه شدن نشریه انتخاب می

توسط تیم دوآج داوريارسال درخواست، بعد از گردد. شود و درخواست ارسال میدوآج پاسخ داده می
روفایل نشریه در . در صورت دریافت پذیرش، پنیاز به تأیید نهایی توسط دوآج استشود و بعدانجام می

الزم است با کاربري و رمز عبور، پروفایل نشریه توسط کاربر نشریه تکمیل شود. سپس دوآج ایجاد می
ترین زمان ممکن بعد از پذیرش شود. همچنین نیاز به تکمیل ابرداده مقاالت در سایت دوآج در سریع

پایگاه دوآج، ابرداده مقاالت هاي نشریه در منظور بعد از استخراج شمارهبدیندر دوآج است.
گردد. این کار هاي پیشین) در پروفایل نشریه در سایت دوآج بارگذاري و آرشیو آن کامل می(شماره

المللی برداري از محتواي نشریه در سطح بینسبب افزایش مشاهده مقاالت نشریه، ضریب تأثیر و بهره
خواهد شد.

)DOAJ(دوآجالمللیبینترسی آزاد، پایگاهدسنشریه،سازينمایه:هاي کلیديواژه
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فصل اول: مقدمه

المللی اهمیت زیادي داشته و به اي و بینهاي ملی، منطقهسازي نشریات در پایگاههمواره نمایه
بخشد. براي انتخاب نشریات معتبر، معیارهاي مختلفی نشریات در سطوح مختلف اعتبار پژوهشی می

هاي پایگاه). امروزه 1است (هاي مختلف نمایه شدن نشریات در پایگاهها،وجود دارد که یکی از آن
مانند پایگاه استنادي علوم اي، منطقه)Magiranمانند مگ ایران (مختلفی براي نشریات در سطح ملی 

) وDOAJدوآج ()،Google Scholarگوگل اسکوالر (المللی مانندو بین)ISCسی (اسجهان اسالم یا آي
سازي نشریات در آنها باعث اعتبار بخشیدن به نشریات وجود دارند که نمایه)Scopusکوپوس (اس

شود.می

_____________ ________________________________ دوآج چیست؟
است که مخفف عبارت زیر است.پایگاه نشریات دسترسی آزاددوآج 

DOAJ: Directory of Open Access Journals

) Open Accessبراي نشریات دسترسی آزاد (المللی عنوان معتبرترین پایگاه بینبه* پایگاه دوآج 
.)2(شود که بیانگر شاخص کیفیت نشریات و اعتبار پژوهشی آنهاستمحسوب می

دسترسی نشریه با300) با تعداد Lund Universityدر دانشگاه لوند سوئد (2003* دوآج در سال 
.)2اندازي شد (آزاد راه

ر جهان که داراي دسترسی آزاد هستند، در موضوعات کشو128نشریه از 12000* تاکنون بیش از 
شناختی و علوم طبیعی در علوم اجتماعی، انسانپزشکی و دارویی،فنی و مهندسی، مختلف علوم مانند

.)2اند (المللی نمایه شدهاین پایگاه بین

__________ سازي در دوآج و مزایاي نمایه شدن نشریات در این پایگاهلزوم نمایه
شدن نشریات در پایگاه استنادي دوآج عبارتند از:ایهمزایاي نم

المللی که فراتر از علوم جهان اسالم باشد، شانس پذیرش براي نمایه سازي در یک پایگاه بین* نمایه
و به نشریات در سطوح مختلف دهدرا افزایش میScopusهاي معتبر دیگر مانند شدن در پایگاه

.بخشداعتبار پژوهشی می
دهد.المللی افزایش میلیت دسترسی به مقاالت نشریه را براي خوانندگان بین* قاب

استناد یکی از عناصر شاخص در نگارش * امکان استناد بیشتر به مقاالت نشریه وجود خواهد داشت. 
).4و 3(نشر اطالعات داردعلمی است و نقش بارزي در تولید و 

شود.) میH-index* استنادات بیشتر باعث افزایش شاخص هرش نشریه (
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فصل دوم: قبل از ارسال درخواست

____________________________ سایت نشریهتکمیل بخش انگلیسی وب

سایت نشریه مورد قبل از ارسال درخواست نمایه شدن نشریات در دوآج، الزم است بخش انگلیسی وب
نظر (صفحه اصلی) به دقت تکمیل شود.
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شرح زیر ضروریست.سایت نشریه بههاي وبچنین تکمیل بخش انگلیسی سایر قسمتهم

Browse                                              Journal Info

Reviewers
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Contact Us

لیسی دستورالعمل نگارش مقاالت به زبان انگاز موارد دیگري که باید در سایت نشریه تکمیل شود،
Guideو در بخش راهنماي نویسندگان (صفحه تهیه شدهدر پنجحداکثرگردد است که توصیه می

for authors(شود.بارگذاري
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____________________ سایت نشریهقرار دادن لوگوي دسترسی آزاد در وب
در Open Accessتبلیغات، لوگوي - منظور بعد از ورود به پروفایل نشریه، از مسیر مدیر سامانهبدین

شود.سایت نشریه قرار داده می

سایت نشریه توان در صفحه اصلی وبنیز میCC BYنامه دسترسی آزاد به مقاالت را براساس مجوز 
بارگذاري کرد.
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فصل سوم: شروع ارسال درخواست

/https://doaj.orgابتدا باید وارد سایت دوآج شد: 

طور سؤال در مورد نمایه شدن نشریه در دوآج پاسخ داده شود. این سؤاالت به58زم است به سپس ال
اند.کامل در زیر تشریح شده
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______________________________ 47تا 45نکات مهم در مورد سؤاالت 
شوید.Creative Commonsز سایت مجوالزم  است وارد وب47تا 45براي پاسخ به سؤاالت 

https://creativecommons.org/choose/
سپس به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.



)DOAJالمللی دسترسی آزاد دوآج (سازي نشریات در پایگاه بینراهنماي نمایه/18

CC BYبعد از پاسخ به سؤاالت، اگر مجوز نشریه مورد نظر  آنگاه در .شودباشد، نشان داده می4.0
شود. الزم است کد داخل کادر، کپی شده و در قسمت ي نمایش داده میکادر پایین صفحه، کد

CC BYپانوشت سایت نشریه بازیابی شود. بعد از این عمل، آیکون  در پانوشت سایت نشریه 4.0
. شودظاهر می
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________________________________ سازيپیام دریافت درخواست نمایه
پیامی به در صورت عدم وجود خطا در پاسخ به سؤاالت، سازي نشریه،بعد از ارسال درخواست نمایه

شود.شکل زیر دریافت می

: بعد از ارسال درخواستچهارمفصل 

شود اشتباهات درخواست میضی (کاربر نشریه)امتقماه از ارسال درخواست، از 6تا 4* بعد از گذشت 
(داوري اولیه).داحتمالی را رفع کن

، نیاز به تأیید نهایی توسط دوآج است (داوري نهایی).توسط کاربر نشریهاولیه* بعد از انجام داوري 

دریافت پذیرش: بعد از پنجمفصل 

بعد از دریافت پذیرش نشریه در دوآج، انجام مراحل زیر ضروریست.
ساخت اکانت (پروفایل) نشریه توسط دوآج* 
رشیو مقاالت در پایگاه دوآج)هاي پیشین (تکمیل آتهیه پایگاه ابرداده مقاالت شماره* 
) از دوآج (توسط تیم دوآج)User nameدریافت نام کاربري (* 
روز14تعریف رمز عبور (توسط کاربر نشریه) حداکثر بعد از * 
https://doaj.org/account/loginورود به پروفایل نشریه در دوآج: * 
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__ ________________________________ تکمیل اطالعات پروفایل نشریه
شود.ایل نشریه، اطالعات نشریه بررسی، کنترل و تکمیل میبعد از ورود به پروف
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________________ نشریه در دوآج(ابرداده مقاالت) در پروفایل تکمیل متادیتا 
برداري از محتواي نشریه، نیاز به تکمیل متادیتاي براي افزایش مشاهده مقاالت، ضریب تأثیر و بهره

از پذیرش در دوآج است.ترین زمان ممکن بعد مقاالت در سایت دوآج در سریع
http://doaj.org/publisher/

_______________________ در دوآج(ابرداده مقاالت) مزایاي تکمیل متادیتا 
تکمیل متادیتا در دوآج مزایاي زیادي دارد که برخی از آنها بر اساس آمار دوآج عبارتند از:

بازدید از صفحه دوآج در طول یک ماه وجود 900000د که بیش از دهآمار سایت دوآج نشان می* 
بازدیدکننده خاص از سراسر دنیا در طول این مدت از صفحه دوآج بازدید 300000داشته و بیش از 

اند.کرده
وScopusاي مانندهاي ابردادهالمللی و پایگاههاي بینهاي جستجوگر، کتابخانهبسیاري از پرتال* 

EBSCOاند.کارگیري در محصوالت خود استفاده کردههاي مقاالت دوآج براي بهز ابردادها
المللی قابل طور خودکار براي همه خوانندگان بینبهگیرد،که یک مقاله در دوآج قرار میهنگامی* 

شود.دسترس می
د دارند که دوآج در اند، اعتقادرصد از ناشرانی که نشریات خود را در دوآج نمایه کرده95بیش از * 

).2بوده است (افزایش قابل مشاهده بودن نشریات آنها بسیار مهم 
عنوان منبعی از کیفیت نشریات دسترسی آزاد در تحقیقات و محافل علمی یاد از دوآج اغلب به* 
شود.می
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______________________ در دوآج(ابرداده مقاالت) هاي تکمیل متادیتا روش
وجود دارد که راه اول Publisher Areaر پایگاه دوآج از طریقها دسه راه براي تکمیل آرشیو مقاله

قابل توصیه است.XMLیعنی بارگذاري مقاالت هر شماره از طریق فایل 

doaj.org/publisher/uploadfilehttp://1) Upload Article XML:
doaj.org/publisher/metadatahttp://2) Enter Article Metadata:

ttp://doaj.org/api/v1/docsh3) Use our API:

____________ XMLهاي نشریه به پایگاه علمی دوآج در فرمت استخراج شماره
در "هاي علمیاستخراج به پایگاه"هاي نشریه به پایگاه علمی دوآج، از قسمت براي استخراج شماره

براي مورد نظرXML، فایل DOAJشود. آنگاه با کلیک بر روي سایت نشریه مورد نظر استفاده می
شود.سازي میهر شماره ذخیره
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هاي نشریه) در پروفایل نشریه در دوآج با روش اول تکمیل ابرداده مقاالت (شماره
__ ________________________________ هاي نشریه)شمارهXML(فایل 



DOAJ(/25المللی دسترسی آزاد دوآج (ر پایگاه بینسازي نشریات دراهنماي نمایه

اي در دوآج نمایه شده است، بعد از تکمیل ابرداده مقاالت (آرشیو مقاالت) به شکل زیر پروفایل نشریه
خواهد بود.
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گیريصل ششم: نتیجهف

Openالمللی براي نشریات دسترسی آزاد (عنوان معتبرترین پایگاه بینبا توجه به اینکه پایگاه دوآج به
Accessطور سازي در این پایگاه استنادي براي نشریاتی که مقاالت آنها بهنمایه،شود) محسوب می

نشریه همین منظور، ، اهمیت زیادي دارد. بهگیردرایگان در اختیار نویسندگان و خوانندگان قرار می
المللی تهیه شد.سازي نشریات در این پایگاه بینمنظور ارائه راهنمایی براي نمایهرو بهفنی پیش

عنوان منبعی از کیفیت نشریات دسترسی آزاد در تحقیقات و محافل علمی یاد از دوآج اغلب به
طور خودکار براي همه خوانندگان بهگیرد،دوآج قرار میکه یک مقاله درعالوه هنگامیشود. بهمی
درصد از 95شود. آمارهاي سایت دوآج حکایت از آن دارد که بیش از المللی قابل دسترس میبین

اند، اعتقاد دارند که دوآج در افزایش قابل مشاهده بودن ناشرانی که نشریات خود را در دوآج نمایه کرده
المللی دوآج باعث بینسازي نشریات در پایگاهنمایه). بنابراین 2است (هم بوده نشریات آنها بسیار م

افزایش اعتبار پژوهشی نشریه، افزایش محدوده جغرافیایی خوانندگان مقاالت نشریه، امکان استناد 
بیشتر به مقاالت نشریه، افزایش شاخص هرش نشریه و شناساندن نشریه به عموم خوانندگان 

شود. میالمللی بین
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