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ــكل بيش از 100 انجمن و دانشگاه؛ به منظور تبديل مجله هاى  ــال 1995 ناشران غير دولتي متش از س
ــگاه  ــارات HighWire Press دانش ــي قديمي به مجله هاى پويا و دير پاي آنالين(بر خط) با انتش چاپ
استنفورد همكاري خود را شروع كرده اند. اين ناشران ميليون ها دالر هزينه صرف فنآورى برخط براي 
ــي همتاو قدرتمندي براي  ــد و موفق به ايجاد خدمات برخط ب ــار و مديريت داده ها كرده ان ــه؛ انتش اراي
آموزش و راحتي دانشمندان شده اند. آنها همچنين، اين ابتكار را به خرج داده اند كه برخي از بزرگترين 
ــامان دهي كرده اند  ــر كنند و هزينه ها را طوري س و موثرترين آزمايش ها را تنها به صورت برخط منتش
كه بتوانند داده ها را به طور رايگان در اختيار افرادي كه قادر به پرداخت هزينه نيستند، قرار دهند و نيز 
نرم افزارهائى با جديد ترين فنآورى را به منظور حمايت از نويسندگان؛ خوانندگان و ويراستاران طراحي 
ــتفاده موثر از فنآورى هاى نوين توانسته اند انتشار گسترده داده هاى علمي  ــران با اس كرده اند. اين ناش
ــمندان و  ــي رايگان و بدون محدوديت  به محتواي مجله ها را براي جامعه ي دانش و همچنين دسترس
عموم فراهم سازند و به همين دليل اين ناشران غير انتفاعي، عنوان «رهبران انقالب در انتشارات علمي 
ــي آسان جامعه هاى علمي و  ــران؛ اكنون دسترس برخط » را به خود اختصاص داده اند. با همت اين ناش
ــي به بيش از  ــت.افزون بر اين، دسترس ــده اس عموم مردم به بيش از 1/6 ميليون مقاله رايگان فراهم ش

ــت.  ــده اس 12/6 ميليون  خالصه مقاله در بيش از 4500 مجله Medline فراهم ش
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بيانيه ناشـران خصوصـي  در باره مقاله هـاى علمي با 
دسترسي آزاد ( 16 مارس 2004- واشنگتن)

ــژوه، پايبندي و تعهد خود  ــران غير دولتي و دانش پ • ما ناش
ــبت به انتشار مستقل و ابتكاري و ترويج انتشار گسترده  را نس
داده ها در نشريات خود را اعالم مي كنيم. ناشران غير دولتي 
به كمك  انجمن هاي دانش پژوه، خواهان تضمين گسترش 
ــرفت علم، برخورداري پژوهش  و پايداري اين انجمن ها، پيش

ها از استانداردهاي باال مي باشند.
 تعهد كننده هاى زير بر مبناي اصول و آئين نامه هاى چاپي 
ــترده به  ــي گس كه در پي مي آيند، به حمايت خود از دسترس

ادبيات پزشكي و علمي ادامه خواهند داد:
ــي، ماموريت و وظيفه خود مي  ــران غير دولت • به عنوان ناش
ــار داده ها در  ــت، اطمينان، و انتش ــتقالل، دق ــم تا از اس داني
ــاى علمي معتبر در  ــده اند تا مجله ه ــرياتي كه موجب ش نش
ــوند، محافظت كنيم و آنها را بهبود  ــكي شناخته ش حوزه پزش

بخشيم.
ــي از مجله  ــر دولتي، ما درآمد ناش ــران غي ــه عنوان ناش •  ب
ــر دنيا مصرف  هاى خود را دوباره در حمايت از علم در سرتاس
ــامل: بورسيه ها، نشست  ــرمايه گذاري ش مي كنيم كه اين س
هاي علمي، كمك هزينه هاي تحصيلي، گسترش هاى هاي 
ــار رايگان علوم براي عموم و بهبود  ــي، پژوهانه، انتش آموزش

انتشارهاى علمي مي باشد.
ــي گوناگون  ــران غيردولتي، ما امكان دسترس • به عنوان ناش
ــگان به داده ها را طبق موارد زير معرفي مى كنيم و به  و  راي

حمايت خود از اين دسترسي ها ادامه خواهيم داد:
ــار به  ــه هاى مهم و جالب توجه انتخابي از زمان انتش • مقال

صورت برخط، رايگان خواهند بود.
• متن كامل مجله هاى ما در سرتاسر دنيا، بى درنگ پس از 
ــار و يا چند ماه بعد به طور رايگان در دسترس همه قرار  انتش

خواهد گرفت.
• محتواي مجله هاى ما به طور رايگان در اختيار دانشمنداني 
كه در كشورهاي كم درآمد كار مي كنند، قرار خواهد گرفت.

ــدن به موتورهاي  ــت ش • محتواي مجله هاى ما قابل پيوس
ــتند. بنابراين، خواننده ها از سرتاسر دنيا  جستجوگر مهم هس

مي توانند به آسانى، داده ها را مكان يابي كنند.
ــاي نگهدارى و نگهبانى بلند  ــا زماني كه بتوانيم راهكاره • ت
ــدت از مجله هاى بر خط را  طراحي نمائيم و از اين طريق  م
ــي مداوم به ادبيات علمي را تضمين كنيم، به تكاپو و  دسترس

پويائى خود ادامه خواهيم داد.
ــندگان، منتقدان و ويرايشگران  • ما به همكاري خود با نويس
ــك و  برخط نيرومند ادامه  ــترش ابزارهاي الكتروني براي گس
ــي تالش هاي آنها را  ــم داد تا بتوانيم كارآيي و بازده خواهي

بهبود بخشيم.
• ما به شدت از اين اصل كه «هزينه هاي چاپ نبايد تنها به 
عهده پژوهشگران و سازمان ها باشد» حمايت مي كنيم، چرا 
ــريات علمي بايد براي همه دانشمندان  كه امكان چاپ در نش
ــى مالي و  ــرايط و توانائ ــدون توجه به ش ــا ب ــر دني در سرتاس

اقتصادي آنها يكسان باشد.
ــران غير دولتي، ما باور داريم كه يك جامعه  • به عنوان ناش
ــاپ  را به ما  ــاى گوناگون چ ــكل ه ــتي ش آزاد اجازه همزيس
ــه در همكارى نزديك با  ــعي خواهيم كرد ك ــي دهد و    س م
ــتانداردهاي بااليي براي چار  همكاران ناشر خود باشيم تا اس

چوب انتشارات علمي فراهم كنيم.

• برخي ناشران امضا كننده اصول باال عبارتند :
A. American Academy of Pediatrics

 (آكادمي امراض كودكان آمريكا )
B. American Dairy Science Association 

(انجمن علوم لبني آمريكا)
C. American Diabetes Association

(انجمن ديابت آمريكا )
D. American Association for Cancer Research

(انجمن تحقيقات سرطان آمريكا )
E. American Physiological Society

(جامعه فيزيولوژي آمريكا )
F. American Association for Clinical Chemistry

(انجمن شيمي باليني آمريكا )
G. American Cancer Society

(جامعه سرطان آمريكا)
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H. American College of Chest Physicians

(كالج آمريكايي پزشكان سينه )
I. American College of Nutrition

(كالج آمريكايي تغذيه )
J. American College of Physicians

(كالج پزشكان آمريكا )
K. American Psychiatric Publishing

(انتشارات روانشناسي آمريكا )
L. American Society for Nutritional Sciences

(جامعه آمريكايي علوم تغذيه )
M. American Society for Pharmacology and 

Experimental Therapeutics

(جامعه آمريكايي داروسازي و درمان آزمايشي )

N. American Roentgen Ray Society

(جامعه اشعه رونتگن آمريكا )
O. American Society of Animal Science

(جامعه آمريكايي علوم دام )
P. American Society for Biochemistry and 

Molecular Biology 

(جامعه آمريكايي بيوشيمي و زيست مولكولي )
Q. American Society of Clinical Oncology

(جامعه امريكايي تومور شناسي باليني )

R. American Society of Hematology 

(جامعه آمريكايي خون شناسي )
ــتجوگر گوگل و    با مراجعه به پيوند مجله هاى زير از روش موتور جس
ــران  ــتار هاى رايگان اين ناش عضويت رايگان در آنها مي توانيد از نوش
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