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  راهنمای مجالت دسترسی آزاد

 Directory of Openکه مخفف عبارت  (DOAJ)راهنمای مجالت دسترسی آزاد 

Access Journal   می باشد ، امکان دسترسی رایگان به مقاالت و مجالت

 8779آزاد در سراسر دنیا را ممکن ساخته است.   این راهنما حدود دسترسی 

میلیون مقاله علمی به تمامی زبان ها  و در تمای حوزه های  2ژورنال علمی و حدود 

     مطالعاتی را نمایه نموده و  با قابلیت جستجوی ساده و پیشرفته از طریق  این

 ترس پذیر ساخته است.  دس وب سایت

http://doaj.org/
http://doaj.org/


 

تالش کرده است تا  7002از سال   (OMICS)گروه اُمیکز

نشریه علمی را در حوزه های مطالعاتی علوم،  050

مهندسی، مدیریت و فناوری به صورت رایگان و از طریق 

دسترس پذیر کند. مقاالت نمایه شده در این  سایتاین 

مجموعه در پایگاه های اطالعات علمی معتبر سایروس، 

ابسکو، اسکوپوس  و .... نیز موجودند. مرور الفبایی، 

موضوعی و جستجوی ساده از ویژگی های این مجموعه 

 دسترسی آزاد است.

 نشریات دسترسی آزاد گروه اُمیکز 
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http://omicsonline.org/open-access-journals-list.php


 

 نشریات دسترسی آزاد وایلی

وایلی تمامی مقاالت نشریات علمی در حوزه های مطالعاتی علوم زیستی، 

به طور رایگان در  وب سایتبیولوژیکی، شیمی و سالمت را از طریق این 

دسترس قرار داده است. مرور از طریق عنوان نشریه و جستجو با قابلیت 

 محدود کردن موضوع، از ویژگی های این مجموعه است.
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http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html


 

 نشریات دسترسی آزاد اشپرینگر

 

اشپرینگر تالش کرده است نشریات دسترسی آزاد را در حوزه های  اقتصاد و تجارت، 

شیمی، علوم کامپیوتر، جغرافیا و علوم زمینی، زبان و آموزش، مهندسی، حقوق، علوم 

اجتماعی و انسانی، علوم مواد، آمار و ریاضیات، سالمت عمومی و پزشکی و فیزیک و 

و الفبایی از  مرور موضوعیدسترس پذیر نماید.  وب سایتنجوم را از طریق این 

 ویژگی های این پایگاه است.

 

انصار، بخش مرجعکانون اسالمی   Jun: 4102                     ref.kanoon@gmail.com 

http://www.springeropen.com/journals
http://www.springeropen.com/journals/bysubject


 

 نشریات  دسترسی آزاد بایومد

 

نشریه دسترسی آزاد در حوزه های مطالعاتی زیست شناسی  622بایومد  ناشر 

در دسترس می  سایتو پزشکی است.  مقاالت و نشریات بایومد از طریق این 

و جستجوی ساده   موضوعیعنوان نشریات ، مرور  الفبایی باشد که قابلیت مرور

 و پیشرفته را داراست.
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http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/journals
http://www.biomedcentral.com/journals/bysubject


 

 نشریات دسترسی آزاد حوزه شیمی

 
بایومد با همکاری اشپرینگر نشریات حوزه های مطالعاتی مرتبط با شیمی را از طریق این 

به طور رایگان در دسترس عالقه مندان قرار داده است. حوزه های مطالعاتی تحت  سایت

پوشش شامل شیمی فیزیکی، شیمی ارگانیک، علوم غذایی، شیمی محیطی، شیمی زیستی، 

 نام نشریهشیمی تحلیلی، مواد و پلیمر می باشند. جستجوی ساده و پیشرفته و مرور از طریق 

 از ویژگی های این سایت است.
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http://www.chemistrycentral.com/
http://www.chemistrycentral.com/
http://www.chemistrycentral.com/journals


 

 راهنمای دسترسی آزاد به نشریات علمی در حوزه آموزش

در حوزه آموزش، تحت پروژه ای به نام ارگو  پایگاه تخصصی دسترسی آزاداین  

(ERGO)  .در مرکز سیاست آموزش ملی  در دانشگاه  کلورادو طراحی شده است

ساده و پیشرفته و امکان محدود سازی جستجو از امکانات این  قابلیت جستجوی

 راهنمای تخصصی است.
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http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html
http://www.ergobservatory.info/search.html
http://www.ergobservatory.info/search.html


 

 arXiv راهنمای موضوعی 

این راهنمای موضوعی در حوزه های فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر، زیست کمی و  

 قابلیت جستجویدر دسترس است.  این سایتآمار کمی تنظیم شده که از طریق 

 ساده و پیشرفته و محدود سازی جستجو از ویژگی های این راهنما است.
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http://arxiv.org/
http://arxiv.org/find/grp_cs,grp_math,grp_physics,grp_q-bio,grp_q-fin,grp_stat


 

 Cogprintsآرشیو الکترونیکی دسترسی آزاد 

 
این آرشیو الکترونیکی نشریات دسترسی آزاد در حوزه های 

مطالعاتی روان شناسی، زبان شناسی، علوم کامپیوتر، 

فلسفه، زیست، علوم ریاضیات و علوم اجتماعی را از طریق 

برای عالقه مندان دسترس پذیر کرده است.  این سایت

     جستجوی موضوعی، جستجوی ساده و پیشرفته و

از ویژگی های این آرشیو  قابلیت های محدد سازی جستجو

 الکترونیکی است.
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http://cogprints.org/
http://cogprints.org/
http://cogprints.org/cgi/search/advanced
http://cogprints.org/cgi/search/advanced


 

 آرشیو الکترونیکی دسترسی آزاد دکتر هاروست

 
دانشگاه آریزونا تالش کرده است به واسطه این آرشیو، دسترسی رایگان به 

آرشیو بین المللی در زمینه علوم کتابداري و  41مقاله علمی پژوهشی از  38363

و از طریق جستجوي ساده و پیشرفته  این وب سایتاطالع رسانی را از طریق 

 فراهم کند.
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http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/105067


 

 نشریه بین المللی طراحی

 
 International)آرشیو نشریه بین المللی طراحی 

Journal of Design)  در  این لینکاز طریق

نشریه مذکور فرآیند داوری علمی   دسترس است.

چاپ مقاالت را طی می کند و در نمایه استنادی 

ایه استنادی هنر و و نم (SSCI)علوم اجتماعی 

 نمایه می شود. (A&HCI)علوم انسانی 
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http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/



