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 ،داور مجالت آی اس آی شوید خواهیدمیاگر 

 بگیرید، به عهدهری همتای مقاالت را داو خواهیدمیاگر 

 حوزه موضوعی خود را بشناسید، رنویسندگان برت خواهیدمیاگر 

 دیده شوید، خواهیدمیاگر 

 االت منتشرشده خود را بررسی کنید،کیفیت مقخواهید میاگر 

 ،ببینیدچ اندکس خود را خواهید امی اگر

 ،میزان استنادات به مقاالت خود را ببینیدخواهید میاگر 

 ،کنند به شما استنادخواهید میاگر 

 ،های دیگران را مشاهده کنیدخواهید داوریاگر می

 ،برای مجله خود داور انتخاب کنید خواهیدمی اگر

 ،کیفیت مجله خود را باال ببریدخواهید میاگر 

 ،خواهید روند داروی مقاالت را مالحظه کنیداگر می

 .است آن( Peer review Process)همتا  داوری فرایند علمی مقاله یک فرایند هایبخش ترینحیاتی از یكی شکبی

 داوری همتا چیست؟

 ارزیابی معنای به همتا داوری. است «همتا داوری» انجام مجالت، کیفیت ارتقاء هایشاخص و ابزار ترینمهم از یكی

 همتا داوری از هدف. است تخصصی و علمی حوزه همان در ترازهم متخصصین و داوران توسط مقاله موشكافانه و دقیق

 ستا احتمالی معایب رفع و اصالح جهت در آنان کارگیریبه و مقاالت کیفیت جهت ارتقاء سازنده نظرات ارائه و دریافت

و  کار روش درستی ،هاداده اعتبار روند این در. نمایدمی کمک علمی معتبر مقاالت چاپ و انتخاب مجله در سردبیر به و

 Publishing) اخالقی نشر ایرادات ازنظر مقاالت اگرچه طرفی از .شودمی ارزیابی داوران توسط تفسیرها بودن منطقی

misconducts) ادبی سرقت مانند (Plagiarism،) مجله دو در مقاله یک همزمان چاپ (Duplication) تضاد و 

 در اما گیرندمی قرار موردبررسی مختلف سردبیران و فنی کارشناسان توسط (Conflict of interest) مجله منافع

 به و شناسایی حتی و ظن مورد آنان توسط حوزه آن در تخصصی موضوع به داوران احاطه دلیل به موارد از بسیاری

 (.1398سلیمی، ) شودمی گزارش بیشتر بررسی برای سردبیر

 

 انواع داوری همتا

 ،Single blind ناشناس سویک

 ،Double blindناشناس  دو سو

 Open review زداوری با

 

 شارانت و آکادمیک فرایندهای بر کنترلی عمالً داوری، پروسه بدون که هستند عقیده این بر پژوهشگران از درصد 84

 خشب ترینگیروقت و ترینپرهزینه ترین،سخت مقاله یک برای مناسب داور یافتن دیگر سوی از .داشت نخواهند مقاالت



 سزایی به نقش توانندمی مناسب داور انتخاب و صحیح هایداوری منظور همین به. شودمی محسوب مجله یک مدیریت

 جستجو هستند، روروبه آن با غالباًویراستاران  که مشكلی مثال طوربه .باشند داشته مجالت کیفیت ارتقا و پیشرفت در

 به سردبیر توسط که داورانی درصد 53 از کهطوریبه. است رشته همان در صالحیت دارای و مرتبط داوران انتخاب و

 .باشندمی شرایط واجد هاآن درصد 22 تنها شوند،می دعوت مقاله یک داوری

 

 :(Publons) پابلونز

تحریریه مجالت  هیئتدهد، این سامانه برای کمک به می به دانشگاهیانرا  رایگانی است که خدمات سایتوب یک پابلونز

 این. دانشگاهی فراهم شده است علمی داوران جهت همكاری و کمک به مجالت بازخورد نمایش و تأیید پیگیری، برای

پابلونز این است  مأموریت .اندپیوسته سایت به محقق 550000 بیش از اکنونهم و شد اندازیراه 2012 سال سایت در

 .توان نظارت زمینه ارتقای علم را فراهم کند کارگیریبهکه با 

همچنین تجربه نشان داده  است. گیریاندازهقابلکند که در تولیدات علمی محققان، داوری مقاالت پابلونز ادعا می

 شواهدی عنوانبه خود تمقاال بررسی از توانندمی دانشگاهیان است. گیریاندازهقابلاست که کیفیت خروجی تحقیق نیز 

 یهمكارآن  ساسرا ارائه داده است که ا وکاریکسب دلم پابلونز. های کاری دست یابندزمینه در خود نفوذ و جایگاهبه 

 است ناشران باو مشارکت 

 هایفایلپرو روی بر شواهد این. کندمی تولید را مجالتاشخاص از مقاالت  بررسینقد و  ازرا  معتبریمستندات پابلونز 

 شغلی و مالی تأمین هایبرنامه ،(ها CV) هارزومه فهرست در از آن توانمی و شودمی داده نمایش بازدیدکنندگان آنالین

 استفاده کرد عملكردها ارزیابی و ارتقاء و

 هدف. است شده ایجاد متخصصین از گروهی توسط 2بل لیست با مقابله در مجالت به مثبت نگاه شعار با پایگاه این

 پرتال این .است خوانندگان همه به داوری در مناسب استاندارد با مجالت معرفی و داوری روند سازیشفاف هاآن

 .کندمی ارائه مجالت داوری فعالیت نحوه از دقیقی آمار سپس و نموده مجله ارزیابی به شروع مجله خود معرفی با

 به. دهند انجامرا  مقاالت داوری خدمات تا کندمی فراهم را محیطی نیز داوران برای Publons.com سایتوب

 ازندگانس گواه به و کرد اعتماد آن به توانمی که است مجالتی از مثبت و سفید لیست یک این پرتال سازندگان گفته

 .ترجامع و مثبت نگاهی با البته: بل جفری سیاه لیست با مقابله در است حرکتی ،سایتوب این

                                                           
. است ودهب سازمانها و مراجع از بسیاری استفاده مورد متاسفانه تاکنون و شده نوشته وی توسط ناشرین و مجالت سیاه لیست همان یا  ”بل سیاه لیست“. 2 

 مناسب Editing و Peer Review یا داوری خدمات آنها در که هستند Open Access ناشرین و مجالت از لیستی این“ که است شده ذکر وبالگ این در

 و ناشر 1000 از بیش  شامل لیست این (.بل جفری گفته طبق) ”است شده می دریافت پول نویسندگان از عوض در و است شده نمی داده نویسندگان به

 از متعددی شكایات. بودند گردیده ذکر آن در نیز Nature و Frontiers, Dove Press, OMICS همانند بزرگی ناشرین که دنیاست سراسر از مجله

 جفری خصیش نظر با تنها و دلیل یک حتی ذکر بدون آنها مجله نام که بودند معتقد شاکیان این. بود گردیده مطرح وی وبالگ و فرد این علیه ناشرین سوی

 .است گردیده سیاه لیست اصطالح به این وارد بل

 .دانست آن بودن بیهوده یا و قانونی تهدید یک از ای نشانه بتوان شاید را آن حذف برای بل خود اقدام اما. است داشته نیز زیادی طرفداران لیست این



 همتا اورید تبدیل با که کندمی ادعا پابلونز. است همتا داوری قدرت توسط علم به بخشیدن سرعت پابلونز مأموریت

 جایگاه زا شاهدی عنوانبه مقاالتشان بررسی و نقد از توانندمی محققان ،گیریاندازهقابل تحقیقاتی خروجی یک عنوانبه

 .است ناشر با همكاری اساس بر وکارشکسب مدل گویدمی پابلونز. کنند استفاده شانموضوعی حوزه در خود نفوذ و

 است، شده خریداری Analytics Clarivate عظیم مجموعه توسط که www.publons.com پابلونز سایتوب

 تاطالعا این همچنین. بگذارند نمایش به و بررسی را خود هایداوری بتوانند محققان آن در که دهدمی ارائه را سرویسی

 مقاالت داوری فرایندهای انجام جهت مناسب داوران انتخاب در بتوانند هاآن تا گیردمی قرار ویراستاران اختیار در

 .جویندبهره

 

 

 :پژوهشگران برای پابلونز

 شدهجامان هایداوری توانندمی همچنین. نمایند ثبت را خود هایداوری پابلونز، پورتال در نامثبت با توانندمی پژوهشگران

 .است رایگان پژوهشگران تمامی برای سرویس این. کنند امتیازدهی و بررسی مشاهده، را محققان دیگر توسط

 ؛ارکید کد یا و نویسنده خانوادگی نام و نام طریق از نویسندگان جستجوی

 ؛شما موردنظر موضوعی حوزه طریق از جستجو

 ؛استنادات تعداد همراه به نویسندگان علمی تولیدات عناوین

 ؛اندکرده استناد شما مقاله به که مقاالتی رؤیت

 .ایدرسانده چاپ به مقاله آن در که نشریاتی مشخصات

 

 :مؤسسات برای پابلونز

 .هستند پابلونز در که برتری مؤسسات با مقایسه در موسسه ارتقاء

 

 :مجالت برای پابلونز

 شامل اطالعات این. کنند استفاده داوران دعوت و هاداوری انجام جهت پابلونز اطالعات از توانندمی مجالتویراستاران 

 مجالت که است گفتنی. است محققان شغلی و آکادمیک اطالعات دیگر و رزومه پروفایل، علمی، هایفعالیت ،هاداوری

 سسروی. نمایند پابلونز در نامثبت به مبادرت خود ناشر طریق از بایستمی آن امكانات از جوییبهره و عضویت جهت

 افزاررمن زیرا. بود خواهد مجله سایتوب در افزارینرم گسترده تغییرات و سالیانه اشتراك هزینه همراه پابلونز در مجالت

 .کندنمی کار پلتفرمی هر روی بر راحتیبه پابلونز

 

 امکانات پابلونز

 ؛تماس نویسندگان مشخصات کردن پیداجهت  ،ناشران برای یابزار 

  ؛و بررسی نظارت منظوربه نشریاتاطالعات الزم 

 ؛کارتازهمحققان مبتدی و  آموزش 



 منتشرشده تحقیقاتدرباره  بررسی و بحث امكان ایجاد. 

 دهند انجام معتبر مجله یک در را خود داوری. 

 گیریره آنالین طوربه را خود داوری (track) تقویت باعث دیگران به معرفی با و (endorsement) شوند آن. 

 مجموعه از معتبر و آنالین داوری گواهی ISI کنند دریافت. (Online Certificate) 

 کنند معرفی دنیا مجالت سایر به داور عنوانبه را خود. (candidate for review in top quality 

jorunals) 
 شوند آشنا وی داوری نحوه با نویسندگان. (introduce your review to authors) 

 دهند نشان المللیبین جامعه به را داوری در عدالت همچنین و مقاله یک صحیح نقد در خود علمی قدرت. 

 ارکید به پابلونز (ORCID )و Researcher ID است متصل. 

 غول راموضوع  این توانندمی مجالت هرچند ،باز و بررسی نمایند انتشار از پس را ودارزیابی خ محتوای توانندمی داوران

 این. است شده گذاشته اشتراك به Creative Commons CC BY 4.0 مجوز از استفاده بامروری  مطالب. کنند

 و BMJ، SAGE، Wiley آکسفورد، دانشگاه انتشارات فرانسیس، و تیلور ،، نیچرSpringer ازجمله ناشران، با همكاری

 .است ORCID و Altometric ی چونمرتبط خدماتاستفاده از  با و ...

 آمار سپس و نموده مجله ارزیابی به شروع و پرداخته داوری در مناسب استاندارد با مجالت معرفی به پایگاه اینهمچنین 

 .کندمی ارائه را مجالت داوری فعالیت نحوه از دقیقی

 .دهند انجام را مقاالت داوری خدمات تا کندمی فراهم را محیطی داوران برای https://publons.com سایتوب

 

 در پابلونز: نامثبت

 www.publons.comنشانی: 

 

http://www.publons.com/


 

 

 

 خود را وارد کنید پست الكترونیكی

 را تایپ نمایید شامل حروف، اعداد و عالئم() گذرواژهسپس 

ک شود روی آن کلیبه پست الكترونیكی شما ارسال می سازیفعاللینک  ازآنپسرا وارد نموده خود  نام و نام خانوادگی

 نموده و وارد سامانه پابلونز شوید.

 ORCID کاربری حساب از است بهتر Publons سامانه در نامثبت درروند سهولت جهت شویممی یادآور: نکته

 .نمایید استفاده

 

 



 

 

 نمایید تكمیل را خود پروفایل سپس

 

 



 

 کنید کامل را خود انتشارات لیست آن از بعد

 

 

 

 آمده است تكمیل نمایید. چپآنچه در لیست سمت مطابق مراحل بعدی را  آن از پس

 حاال شما عضو پابلونز هستید.

 

 

 باشید مؤیدموفق و 

 کتابخانه مرکزی و مرکز نشر سنجیعلمواحد 
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