
  

 

91 

 اف ید یواژگان در مقاالت پ یمشکل جستجو

 ری: نامه به سردبیفارس
 *3محمدجواد منصورزاده، 1،2یامراله شمس

 . زاىیثَضْز، ثَضْز، ا یداًطگبُ ػلَم پشضى ،یپشضى یرسبً ٍ اعالع یوبرضٌبط ارضذ وتبثذار .1

 .زاىیثَضْز، ثَضْز، ا یفبرط، داًطگبُ ػلَم پشضى جیخل یضْذا وبرستبىیث ،یٌیثبل یّب هزوش تَسؼِ پضٍّص .2

 .زاىیتْزاى، تْزاى، ا یداًطگبُ ػلَم پشضى ،یپشضى یرسبً ٍ اعالع یوتبثذار یدوتزا یداًطجَ .3

 

 محترم سردبیر
تصَیزی پزوبرثزدی است وِ  -اف لبلت هتٌی دی پی

گستزش یبفت.  1991در سبل  1تَسظ ضزوت ادٍثی

جبیی ضىلی ٍ  ایي لبلت ثب ّذف وبّص هطىالت جبثِ

هبى ثب أّبی الىتزًٍیىی ایجبد ضذ وِ تَ سبختبری فبیل

ّبی  ػٌَاى لبلت وتبة گستزش ٍة، جبیگبُ خَد را ثِ

دلیل ثبثت ثَدى  اف ثِ ید . پی(1)الىتزًٍیه تثجیت وزد 

هحتَای فبیل ٍ ًوبیص یىسبى آى در توبم سیستن 

آیذ.  ضوبر هی ّب ثیي هزدم پزوبرثزد ٍ هحجَة ثِ ػبهل

حذی هَفك ثَدُ وِ اهزٍسُ اوثز  ایي فزهت ثِ

صَرت  هزٍرگزّبی ایٌتزًتی ًیش ایي فزهت را ثِ

 وٌٌذ. پیطفزض پطتیجبًی هی

اف اوٌَى لبلت رایج اوثز همبالت توبم  دی ّبی پی فبیل

اف اثشارّبی  دی هتي در هجالت ػلوی است. لبلت پی

دّذ وِ اس  هتٌَػی در اختیبر خَاًٌذگبى لزار هی

تَاى ثِ اهىبى  تزیي آًْب ثزای پضٍّطگزاى هی هْن

جستجَی ٍاصگبى در هتي ٍ ّوچٌیي لبثلیت وپی 

ِ سدى ثِ فبیل اصلی وزدى لسوتی اس هتي ثذٍى لغو 

ّبیی در فبیل همبلِ  اضبرُ وزد. در ٍالغ چٌیي لبثلیت

تَاًذ هٌجز ثِ تسزیغ در رًٍذ ثبسیبثی اعالػبت ٍ  هی

جَیی در ٍلت ٍ در ًْبیت ثْجَد  هزٍر هتي، صزفِ

وبرایی پضٍّطگز ٍ استفبدُ ثْیٌِ اس همبلِ هَرد ًظز 

سی گزدد. هتأسفبًِ در ثزخی اس همبالت توبم هتي فبر

اهىبى جستجَی فبرسی ٍ اًتخبة ٍ وپی وزدى لسوتی 

ّبی در ثبسیبثی  اس هتي فؼبل ًجَدُ ٍ ثؼضبً ثب هحذٍدیت

تَاًذ هَجت  رٍ ّستین وِ ایي اتفبق هی ٍاصگبى رٍثِ

                                                 
1 Adobe Inc 

ػٌَاى  گوزاّی یب حتی ػذم استفبدُ اس همبلِ ضَد. ثِ

ثزرسی »ای تحت ػٌَاى  اف همبلِ دی هثبل در فبیل پی

« تَهَر»ولوِ « یَم رحوی ثب پبرگی سٍدرطارتجبط لیَه

ای یبفت ًطذ  هَرد جستجَ لزار گزفت ٍ ّیچ ًتیجِ

هتي همبلِ ایي در حبلی است وِ ایي ٍاصُ هىزراً در . (2)

تَاًذ خَاًٌذُ را  استفبدُ ضذُ ٍ ثبسیبثی ًطذى آى هی

 .گوزاُ ٍ ٍی را اس ثزرسی وبهل همبلِ هٌصزف وٌذ

تَاًذ ثِ دالیل  اف هی دی ّبی پی ایي هطىالت در فبیل

لِ در هحذٍدسبسی دستزسی ػوذی هبًٌذ سیبست هج

ػلت هطىالت  صَرت سَْی ٍ ثِ ٍ یب ثِ ثِ هحتَا

اف، ػذم پطتیجبًی  دی وٌٌذُ فبیل پی افشار تجذیل ًزم

اف خَاى، ػذم یىسبى ثَدى صفحِ ولیذ  دی افشار پی ًزم

سبسًذُ هحتَا ٍ پضٍّطگز ٍ استفبدُ اس حزٍف ػزثی 

ػزثی ثِ جبی ُ، ی ٍ ن   نٍ  ی ،ٓ)هبًٌذ استفبدُ اس 

 در فبرسی( در هتي همبلِ اضبرُ ًوَد.

دّذ ثیص اس ًیوی اس  ّبی جذیذ ًطبى هی پضٍّص

صَرت دستزسی آساد در  همبالت هجالت هٌتطز ضذُ ثِ

تَاى ادػب  دستزط ػوَم ّستٌذ ٍ ثب اًذوی ثزرسی هی

جزیبى دستزسی وزد وِ تمزیجبً توبم هجالت ایزاًی اس 

. اغلت هجالت دستزسی (4، 3)وٌٌذ  تجؼیت هی 2آساد

3آساد در ایزاى اس هجَسّبی اًتطبر 
CC  در سغَح

وٌٌذ. ایي هجَس ثِ خَاًٌذگبى  هختلف استفبدُ هی

ثزداری ٍ ثبسًطز، تزویت ٍ یب تغییز  اهىبى خَاًذى، وپی

. اس هجالتی وِ (5)دّذ  هحتَا را در سغَح هختلف هی

اًتظبر  وٌٌذ بی دستزسی آساد استفبدُ هیاس هجَسّ

حمَق خَاًٌذگبى را  CCرٍد تب ثز اسبط هجَسّبی  هی

                                                 
2 Open access 
3 Creative Commons 
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جْت سَْلت استفبدُ رػبیت وزدُ ٍ ثِ آًْب احتزام 

ثگذارًذ. چٌیي هطىالتی در هجالت فبرسی در حبلی 

ضَد وِ اوثز هجالت هؼتجز دًیب چِ ثب  دیذُ هی

ت ثب ٍ چِ هجال PLOSدستزسی آساد هثل هجوَػِ 

 Lancet ٍ Natureهجَسّبی تجبری ًظیز 

ّبی جستجَ ٍ وپی هتَى همبالت را ثزای  لبثلیت

اًذ. ثٌبثزایي هحزٍم وزدى  وبرثزاى خَد فؼبل وزدُ

خَاًٌذگبى فبرسی سثبى اس اثشار جستجَ، اًتخبة ٍ وپی 

هتي در همبالت ثِ ًحَی ًمط حمَق خَاًٌذگبى ٍ 

زاى ٍ هذیزاى رٍ ثِ سزدثی پضٍّطگزاى است. اس ایي

ضَد ثِ ایي هسئلِ  اجزایی هجالت فبرسی پیطٌْبد هی

ثیطتز تَجِ وٌٌذ تب ایي اهىبى ثزای خَاًٌذگبى فزاّن 

  ضَد.
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