DOAJ

نام کامل نرشیه
دامین نرشیه
شاپا چاپی:
(در صورتی که نرشیه شاپای چاپی ندارد می توانید آن را از سایت
کتابخانه ملی به آدرس

http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2946
دریافت منایید).

شاپا الکرتونیکی

نارش(صاحب امتیاز)
نرشیه
پلتفرم یا میزبان نرشیه ،در
صورت استفاده از سامانه
سیناوب می توانید در این
بخش ذکر کنید

انجمن یا موسسه ای که
نرشیه به آن وابسته است

نام و نام خانوادگی فردی که
رابط نرشیه با  DOAJاست
پست الکرتونیکی فردی که
رابط نرشیه با  DOAJاست

کشوری که نرشیه در آن
منترش می شود.

آیا نرشیه برای چاپ مقاله
هزینه ای دریافت می
کند؟

لینک بخشی از سایت که سیاست
نرشیه در رابطه با دریافت هزینه
چاپ مقاله از نویسنده را نشان
می دهد
لینک بخشی از سایت که سیاست
نرشیه در رابطه با دریافت هزینه
از نویسنده هنگام ارسال مقاله را
نشان می دهد
واحد پولی که از نویسنده دریافت می شود.

آیا نرشیه هنگام ارسال مقاله از
نویسنده هزینه دریافت می کند؟

در صورتی که در مرحله انتشار یا ارسال مقاله
هزینه ای از نویسنده دریافت می کنید این دو
گزینه به شام منایش داده می شود(.مبلغ
دریافتی از نویسنده را در این بخش وارد کنید.

تعداد مقاالت مروری و پژوهشی
که نرشیه در سال گذشته منترش
کرده است.

لینک بخشی از سایت نرشیه که
آرشیو سال گذشته را نشان می
دهد(.لینک منوی مرور >-براساس
شامره های نرشیه را قرار دهید)

آیا نرشیه برای عدم دریافت هزینه از
نویسندگان سیاستگذاری خاصی دارد؟(برای
نویسندگان کشورهای در حال توسعه)

نرشیه کدام سیاست آرشیو دیجیتالی را دنبال می
کند؟(در صورتی که نرشیه در ISCمنایه می شود
گزینه otherرا انتخاب کنید و رو به روی آن ISC
را ذکر کنید)

آدرس URLبخشی از نرشیه که سیاست
آرشیو دیجیتال در آن ذکر شده باشد.
آیا نرشیه اجازه جستجوی خودکار نرم
افزارها در محتوای نرشیه را می دهد؟
(برای نرشیات سیناوب گزینه Yesرا
انتخاب کنید).

نرشیه از کدام شناساگر مقاله
استفاده می کند؟
آیا نرشیه یک ابرداده از مقاالت در
اختیار DOAJقرار می دهد؟ در
صورتی که گزینه Yesرا انتخاب می
کنید حداکرث 3ماه پس از گرفنت پذیرش
از DOAJباید ارسال شود (.نرشیات
سیناوب  Yesرا انتخاب کنند).

در کدام سال دسرتسی آزاد به منت کامل متام مقاالت نرشیه
رشوع شد؟ (منت کامل ممکن است در قالب  PDFباشد.
شامل نرشیات جدید منی شود)
سال به صورت  4رقمی نوشته شود برای مثال 1998

آیا نرشیه آمار تعداد دانلود مقاالت
را می دهد؟(در نرشیات سیناوب
این آمار در زیر صفحه هر مقاله
منایش داده می شود).

لطفاً مشخص منایید کدام قالب از منت کامل
مقاله قابل دسرتس است؟(گزینه PDFوXML
را انتخاب منایید).

مناسب ترین کلید واژه (هایی) که نرشیه را
توصیف می کند ،بنویسید (.حداکرث  6کلید واژه
به زبان انگلیسی)

زبان (زبان های) انتشار منت کامل مقاالت
نرشیه را انتخاب کنید (.می توانید چند زبان را
انتخاب کنید).

لینک صفحه ای از سایت نرشیه که اسامی هیأت
تحریریه در درج شده است.
لطقاً نوع فرایند داوری مقاالت را انتخاب
کنید
لینک صفحه ای از سایت نرشیه که
توضیحات نوع داوری در آن درج شده
است.
لینک صفحه ای از سایت نرشیه که " اهداف
و چشم اندازها" در آن درج شده است
آیا نرشیه سیاستی برای بررسی
رسقت ادبی دارد؟
متوسط مدت زمان بین ارسال مقاله و انتشار
آن چند هفته است؟

لینک صفحه ای از سایت نرشیه که
" راهنامی نویسندگان" در آن درج
شده است.

نشانی اینرتنتی بیانیه دسرتسی آزاد نرشیه کدام
است؟(حتام لوگو open Accessرا در سایت قرار
دهید(مثال در بخش مدیر سامانه >-تبلیغات) و در یک
بخش نرشیه جمله" این نرشیه Open Accessمی باشد"
را ذکر منایید و لینک صفحه ای که این جمله در آن ذکر
شده است را در این بخش قرار دهید).

آیا نرشیه اطالعات صدور مجوز  ccقابل خواندن
توسط ماشین را در ابرداده های مقاله گذاشته
است؟

در صورتی که نرشیه شام امکان استفاده از مقاالت
را به رشط ذکر منبع به همه افراد میدهد گزینه
CC BYرا انتخاب کنید(.توضیحات کامل همه
گزینه ها در دو صفحه بعد)

در صورتی که نرشیه اجازه خواندن،
دانلود ،کپی ،پرینت ،رسچ ،یا لینک
کردن مقاله برای اهداف قانونی را به
خواننده میدهد گزینه Yesرا انتخاب
کنید

در بخشی از سایت اعالم کنید که
اجازه استفاده از مقاالت را به رشط
ذکر منبع میدهید و لینک آن بخش را
در این قسمت قرار دهید.

تخصیص CC BY

تخصیص -اشرتاک همسان CC BY-SA

این مجوز به دیگران اجازه توزیع ،ترکیب مجدد ،تغییر
جزیی و ،حتی به صورت تجاری ،بنا کردن روی کار شام را
می دهد ،به رشطی که آنها به شام برای ایجاد اثر اولیه
اعتبار بدهند .این بهرتین و کمکی ترین مجوز پیشنهادی
می باشد که برای توزیع حداکرثی و استفاده از مواد و
کاالهای مجاز پیشنهاد می شود.

این مجوز به دیگران اجازه توزیع ،ترکیب مجدد ،تغییر جزیی و،
حتی جهت اهداف تجاری ،بنا کردن روی کار شام را می دهد ،به
رشطی که آنها به شام اعتبار بدهند و به آثار جدید خودشان تحت
ظوابط مشابه مجوز بدهند .این مجوز اغلب با مجوزهای منبع نرم
افزار “کپی لفت” که رایگان و دردسرتس هستند مقایسه می شود.
متام کارهای جدید بر اساس اراده شام دارای مجوز مشابهی خواهند
بود ،بنابراین هریک از مشتقات اجازه استفاده تجاری خواند داشت.
این مجوزی است که توسط ویکی پدیا استفاده می شود و برای
مواد و کاالهایی توصیه می شود که از محتوای ترکیبی ویکی پدیا و
دیگر پروژه ها با مجوز مشابه سود بربند.

تخصیص -بدون مشتقات CC BY- ND
این مجوز اجازه توزیع مجدد ،تجاری و غیرتجاری ،را به
رشطی که بدون تغییر باقی مباند و در کل به شاماعتبار
بدهد را می دهد.

تخصیص -غیرتجاری-اشرتاک همسان
CC BY-NC-ND

تخصیص -غیرتجاری CC BY-NC-SA
این مجوز به دیگران اجازه توزیع ،ترکیب مجدد،
تغییر جزیی و ،و کار روی اثر شام به صورت
غیرتجاری را می دهد ،و اگرچه کارهای جدید آنها
باید شام را بپذیرد و غیرتجاری باشد ،اما نباید به
کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.

این مجوز به دیگران اجازه توزیع ،ترکیب مجدد،
تغییر جزیی و کار روی اثر شام به صورت غیرتجاری
را می دهد ،به رشطی که آنها به شام اعتبار بدهند
و به تولیدات جدیدشان تحت ضوابط یکسان مجوز
بدهند.

تخصیص غیرتجاری -بدون مشتقات
CC BY-NC-ND
این مجوز محدودکننده ترین مجوز درمیان شش مجوز
اصلی ما می باشد که رصفا به دیگران اجازه می دهد
که کارهای شام را دانلود و با دیگران به اشرتاک بگذارند
به رشطی که آنها به شام اعتبار بدهند ،اما آنها منی
توانند آنها را تغیر دهند یا از آنها استفاده تجاری
داشته باشند.

نرشیه آرشیو دیجیتال خود را در کدام
یک از سایت های زیر قرار می دهد؟

آیا نرشیه حق کپی رایت را بدون
محدودیت به مولف(ان) می دهد؟
آیا نرشیه به مولف(ان) اجازه می
دهد بدون محدودیت حقوق نرش را
نزد خود نگه دارد؟

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
ایمیل تکمیل کننده فرم

ایمیل تکمیل کننده فرم

گزینه  Submitرا انتخاب
کنید.
در صورتی که درخواست شام رد
شود شش ماه منی توانید
درخواست دوباره ثبت کنید.

