
مجله حقوق اشتراک گذاری و تکثیر محتوای مقاله را بهه             

گیرد. بنابراین این مجالت برای خوانندگان تحه            عهده می 

  عنوان مجالت پولی می باشند.

و  (open access)  های اوپن اکسس    انتخاب بین ژورنال  

بر اسها  مهاهیهارههای           (close access) کلوز اکسس 

 گیرد: متفاوتی صورت می

تهر    ماروف (close access)  مجالت کلوز اکسس    .1

و بین مجامع علمی و آکادمیک شهرت و اعهتهرهار              

ایهمهتهکه       بیشتری دارند. زیرا بسیاری از آنها دارای       

 open)  هستند اما مجالت اوپن اکسهس  IF فاکتور

access)            رهریه  ً مجالتی جدید هستند و مامهو

تهوانهد      ندارند. اما نداشتن رری  تاثیر نمی  IFتاثیر  

تنها مالک انتخاب یا عدم انتخاب یک مجله باشد و           

 به فاکتورهای دیگر هم توجه کرد. بایس  می

مدت زمهان   (open access) مجالت اوپن اکسس  .2

کمتری را برای چاپ و پذیرش مجهالت تهخه هیه              

ً  فهرآیهنهد پهاسه              می دههی آنههها         دهند و مامو

کوتاه اس   اما این فرآیند در مهجهالت           مولفین به

 ماموً  طوًنی  (close access) کلوز اکسس

مجالت یکی از روشهای مامول و رایج برای انتهشهار اطهالعهات               

علمی هستند و در درون خود نیز به انواع مخهتهلهفهی تهقهسهیهم              

بندی مجالت به طرقه مهجهالت     شوند. یکی از مایارهای طرقه       می

 (closeaccess) و کلوز اکسس(open access) اوپن اکسس

  باشد. می

که محتوای مقاله به صورت آنالین و بهر روی وب              به مجالتی   

سای  مجله قابل دستر  اس  و خوانندگان بهرای دانهلهود و            

استفاده از آن هیچ مانع پولی و یا موانع دیگری روبهروی خهود                

می نامند. ماموً  موله      Open Access مجالت بینند ،   نمی

دهد تا خوانندگان بتوانهنهد        های چاپ و انتشار مقاله را می        هزینه

به صورت آزادانه به محتوای مقاله وی دسترسی پیدا کننهد. بهه               

این مانی که مجله پولی که از خوانندگهان مهقهالهه دریهافه                   

  کند. کند را از مولفین مقاله دریاف  می می

در مقابل مجالتی که اجازه دسترسی آزاد به مقاًت وجود نهدارد،            

گفته می شود.  close access مجالت کلوز اکسس  در اصطالح

ها برای دسترسی به مقاًت ایهن       درنتیجه خوانندگان یا کتابخانه   

نوع مجالت بایستی حق آبونمان مجالت را پردازند تا بتواننهد از      

مقاًت مندرج در آنها استفاده کنند. همچنین، در این مهجهالت              

گهردد و      بین مولفین مقاله و مجله قرار داد کتی رای  امضا می          
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اس  مگر این که برای داوری سریهع ههزیهنهه بهاًیهی                 

  نمایند. داوری دریاف  کنند و مقاله شما را

یا همان دسترسی آسان ، بهه   Open Access در مجالت 

بهرداری   تمامی کاربران اجازه ی خواندن ، بارگذاری ، نسخه        

، توزیع ، چاپ ، نمایه دادن و بطور کهلهی اسهتهفهاده ی                    

 قانونی از مطال  را می دهند.

به دو صورت طالیی و سرز هستند.  open accessمجالت 

در مجالت طالیی نویسندگان مقاًت خود را در ژورنال بهه            

صورت رایگان منتشر میکنند و نویسندگان اجازه انهتهشهار           

مقاله در مجالت دیگر را ندارند ولی در مجالت سرز، ابهتهدا              

مقاًت در مدت زمان محدودی به صورت دسترسی آزاد در          

اختیار همه قرار می گیرد  و پس از آن نویسنهدگهان مهی             

توانند مقاًت خود  را در  سایر پایگهاه هها و وبسهایه                    

 شخ ی خود منتشر کنند.

با رویکردی نو پها بهه       open accessدر مجموع مجالت    

عرصه گذاشته اند و محققین باید با استفاده از آن ها بهر            

    اطالعات علمی در زمینه ی مطالااتی خود بیفزایند.

 ۲کند. در این پایگاه بهیها از               کیفی  باً را فراهم می    

  مجله نمایه شده اس . ۹۱۵۹میلیون مقاله و 

                                           https://doaj.org/ 

۳ -ScienceOpen  

این پایگاه به عنوان یک شرکه پژوها و نشر فاالهیه             

میلیهون مهقهالهه اوپهن            ۴۴دارد و دسترسی به بیا از       

   کند. اکسس را فراهم می

                    https://www.scienceopen.com/ 

۵ -Education Resources Information 

Center ای ERIC  

ERIC      بهاشهد و       وابسته به موسسه علوم آموزشی می

گونه که از نام آن پیداس  قابلی  دسترسهی بهه              همان

منابع علمی مرترط با آموزش و یهادگهیهری را فهراههم                 

 /https://eric.ed.gov                                 کند. می

۶ -Semantic Scholar  

های جستجهو   این پایگاه یکی از منح ر به فردترین پایگاه  

علمی در دنیا اس  که از ههوش           و دانلود رایگان مقاًت   

های مقاله اسهتهفهاده         م نوعی برای دسته بندی میلیون    

 /https://www.semanticscholar.org       کند. می

این مجالت در راستای باً بردن و تقوی  کردن زیر شهاخهه ههای         

علوم مختل  بوجود آمده اند و با مطالاه و استفاده ی رایگهان             

آنها میتوان چندین منرع غنی علمی را در شاخه ی مطالهاهاتهی               

  خود بدس  آورد.

 

های علمی برای جستجو و دانلود رایگان مهقهاًت اوپهن                سای 

 اکسس:

۱- CORE 

میلیهون    ۶۶این پایگاه به شما امکان جستجو در میان بیا از           

میلیون مقاله از بهیهن    ۱دهد. در حدود   مقاله اوپن اکسس را می 

قابل دانلهود   CORE این مقاًت به صورت مستقیم از سای  

اس  و سایر مقاًت نیز دارای لینک دسترسی و دانلود در سایه            

 /https://core.ac.uk                           ناشر مجله هستند.

۲ -Directory of Open Access Journals  ای DOAJ 

های عهلهوم      مجالت نمایه شده در این پایگاه تقریرا  تمامی حوزه        

دهد. این پایگاه قابلی  دسترسی به مهجهالت بها               را پوشا می  
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