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هوا، یوا ّتّوی ها، ماهتخصّصی تا زمان انتشارش معمووً  هتتوه-علمی ز زمان ارسال مقاله به یک مجلّةا

اید مراّل ارزیوابی و اصو ر را بگارانود و ا لوو داوران هوا ب ویار کشد؛ زیرا مقاله بها طول میسال
اسو  کوه  موجوو شودهها جدیودتری  یافتوه بوارة درعلمی  نیاز به گردش اط عات در جامعة سختگیرند.

در زبوان  هایی راپیش از ارزیوابی یوا داوری، منتشور کننود.  نوی  مقالوههای خود را پژوهشگران، مقاله
نوشوتگان »ها گونه مقالهنیز به مجموعة ای گاهی نامند. می working paperیا   preprintانگلی ی، 
دهد کوه شان مینشده، ای  امکان را به نوی ندگانهای داوریند. انتشار سریع مقالهگویمی 1«خاک تری

بوا توجّوه همچنوی   ها اص ر کنند.پیش از ارسال به مجلّهمقاله را نظر افراد مختلف را دریاف  کنند و 
تور از امّوا مما .شود تربیشممک  اس  ها نیز ها، میزان ارجاع به آنای  مقالهدسترسی به بودن  آزادبه 

تواری  در )نوه  اصولیتواننود ایودة خوود را رسوما  در تواری  شان میکه افراد با انتشار سریع مقالههمه ای 
 سانند.ثب  کنند و خطر سرق  آن را به ّد اقل بر انتشار مجلّه(
ک وور مقالووه 1۹۹1از سووال  شوووند. رشوود نشووده از طریوون اینترنوو  منتشوور میهای داوریمووی دی، ا

هوا اختصوای یابود. هایی در اینترن  بوه آنها باعث شده اس  که دادگانگونه مقالهروزافزون تعداد ای 
هوای علموی و ارشو گز نشدههای داوریاز مقاله 2های پژوهشی نیز مخزنیمؤس هها و دانشگاهبعضی 
بعضوی از  یابی اسو .قابول دسو  ،از طرین اینترن  نیز هااند که ب یاری از آنایجاد کرده هانامهپایان

تقریبوا  هموة ایو   اند.معرفوی شوده 1نشوده در جودول های داوریهای اینترنتی مقالوه  دادگانمشمورتری
 دهند.صورت رایگان انجام میها خدمات خود را بهگاهوب

                                                           
1 grey literature 
2 institutional repository 



برای شوند. منتشر می (arXiv)« یوآرخ»گاه اند، عمدتا  در وبآماریهایی که مربوط به علوم مقاله
های علموی موورد . در ّوی  ثبو  نوام بایود زمینوهگاه، نخ   باید ثب  نام کنیدبه ای  وبارسال مقاله 

را ارسووال  LaTeXافووزار شوودة مقالووه بووا نرمنگاری. سوو ف فایوول ّرو تان را نیووز تعیووی  کنیوودع قووه
(upload) کنید.  نانچه ارسال فایل با موفقی  انجام گیورد، فایول میPDF تان ایجواد و بوه از مقالوه

افوزوده و « یووآرخ»تان بوه دادگوان تأیید، مقالوه شود، که باید آن را تأیید کنید. پف ازشما نشان داده می
بوا شوما  شانزمینة علمی مورد ع قهیک  کاشود که دس می فرستادهب فاصله برای همة ک انی خبرش 
 .اس یک ان 
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