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از زمان ارسال مقاله به یک مجلّة علمی-تخصّصی تا زمان انتشارش معمووً هتتوه ها ،ماه هوا ،یوا ّتّوی
سال ها طول می کشد؛ زیرا مقاله ب اید مراّل ارزیوابی و اصو ر را بگارانود و ا لوو داوران هوا ب ویار
سختگیرند .نیاز به گردش اط عات در جامعة علمی در بوارة جدیودتری یافتوه ها موجوو شوده اسو

کوه

پژوهشگران ،مقاله های خود را پیش از ارزیوابی یوا داوری ،منتشور کننود .نوی مقالوه هایی را در زبوان
انگلی ی preprint ،یا  working paperمینامند .گاهی نیز به مجموعة ای گونه مقاله ها «نوشوتگان
خاک تری» 1می گویند .انتشار سریع مقاله های داوری نشده ،ای امکان را به نوی ندگانشان میدهد کوه
نظر افراد مختلف را دریاف

کنند و مقاله را پیش از ارسال به مجلّه ها اص ر کنند .همچنوی بوا توجّوه

به آزاد بودن دسترسی به ای مقاله ها ،میزان ارجاع به آن ها نیز ممک اس

بیشتر شود .امّوا مماتور از

همه ای که افراد با انتشار سریع مقالهشان می تواننود ایودة خوود را رسوما در تواری اصولی (نوه در تواری
انتشار مجلّه) ثب

کنند و خطر سرق

آن را به ّد اقل برسانند.

از سووال  1۹۹1مووی دی ،اک وور مقالووه های داوری نشووده از طریوون اینترن و
روزافزون تعداد ای گونه مقاله ها باعث شده اس

که دادگان هایی در اینترن

منتشوور میشوووند .رشوود
بوه آن هوا اختصوای یابود.

بعضی دانشگاه ها و مؤس ه های پژوهشی نیز مخزنی 2از مقاله های داورینشده و گزارش هوای علموی و
پایاننامهها ایجاد کرده اند که ب یاری از آن ها نیز از طرین اینترن  ،قابول دسو یابی اسو  .بعضوی از
مشمورتری دادگان های اینترنتی مقالوه های داورینشوده در جودول  1معرفوی شودهاند .تقریبوا هموة ایو
وبگاه ها خدمات خود را به صورت رایگان انجام می دهند.
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شما نشان داده می شود ،که باید آن را تأیید کنید .پف از تأیید ،مقالوه تان بوه دادگوان «آرخیوو» افوزوده و
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