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 طوری به. است آن (Peer review Processفرایند داوری ) بی شک یکی از حیاتی ترین بخش های پروسه یک مقاله علمی

کنترلی بر فرایندهای آکادمیک و انتشار مقاالت  درصد از پژوهشگران بر این عقیده هستند که بدون پروسه داوری، عمالً ۸۴ که

 نخواهند داشت.

از سوی دیگر یافتن داور مناسب برای یک مقاله سخت ترین، پرهزینه ترین و وقت گیر ترین بخش مدیریت یک مجله محسوب 

ارتقا کیفیت مجالت داشته میشود. به همین منظور داوری های صحیح و انتخاب داور مناسب می توانند نقش به سزایی در پیشرفت و 

 باشند.

غالبا با آن رو به رو هستند، جستجو و انتخاب داواران مرتبط و دارای صالحیت در همان رشته  ویراستاران بطور مثال مشکلی که

می  درصد آنها واجد شرایط ۲۲درصد داورانی که توسط سردبیر به داوری یک مقاله دعوت می شوند، تنها  ۵۳است. به طوری که از 

 باشند.

سابقا تامسون رویترز و همان )  Clarivateکه به تازگی توسط مجموعه عظیم    www.publons.comوبسایت پابلونز 

مصطلح( خریداری شده است، سرویسی را ارائه می دهد که در آن محققان بتوانند داوری های خود را بررسی و به  ISIموسسه 

قرار می گیرد تا آنها بتوانند در انتخاب داوران مناسب جهت انجام  ویراستاراننمایش بگذارند. همچنین این اطالعات در اختیار 

 فرایندهای داوری مقاالت بهره جویند.

 ۲۵۰۰۰میلیون داوری در بیش از  ۱٫۸محقق در پابلونز فعالیت دارند. همچنین تقریبا  ۳۵۰۰۰۰به امروز بیش از  ۲۰۱۲ال از س

ژورنال صورت گرفته است. به طور کلی هدف پابلونز افزایش سرعت فرایند های علمی، با استفاده از کنترل و پایش پروسه های 

 داوری می باشد.

  

 پژوهشگران:پابلونز برای 

پژوهشگران می توانند با ثبت نام در پرتال پابلونز، داوری های خود را ثبت نمایند. همچنین می توانند داوری های انجام شده توسط 

 ویس برای تمامی پژوهشگران رایگان می باشد.سر این. کنند امتیازدهی و بررسی  دیگر محققان را مشاهده،

  

 پابلونز برای مجالت:

مجالت می توانند از اطالعات پابلونز جهت انجام داوری ها و دعوت داوران استفاده کنند. این اطالعات شامل داوری ها،  ویراستاران

فعالیت های علمی، پروفایل، رزومه و دیگر اطالعات آکادمیک و شغلی محققان است. گفتنی است که مجالت جهت عضویت و بهره 

ت از طریق ناشر خود مبادرت به ثبت نام در پابلونز نمایند. سرویس مجالت در پابلونز همراه هزینه جویی از امکانات آن می بایس

اشتراک سالیانه و تغییرات گسترده نرم افزاری در وب سایت مجله خواهد بود. زیرا نرم افزار پابلونز به راحتی بر روی هر پلتفرمی کار 

 نمیکند.

  

ان به برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده داوران تازه کار و بحث و ارزیابی در ارتباط با فرایند از دیگر خدمات پابلونز نیز می تو

 های داوری اشاره کرد.

 جهت اطالعات و عضویت در پابلونز می توان به آدرس زیر مراجعه کرد.
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Publons چیست و چه مزایایی دارد؟ 

ایجاد و راه اندازی گردیده است. در این  ISI در دنیاست که توسط موسسه اصلی Peer Review معتبرترین سرویس داوری یا

معتبر می باشند. مجالت نیز می توانند از بانک داوران، داور تخصصی مورد نیاز خود را پیدا پرتال داوران قادر به داوری در مجالت 

 .کرده و به داوری دعوت نمایند

 :میتوانند پابلونز کمک با مجالت

 .نمایند دعوت مجله به را معتبر و المللی بین داوران .۱

  )reviewers of pool(مجالت برای داوران بهترین یافتن .۲

  ),reviewers expert recruit and screen find(اند؟ کرده داوری مجالت کدام در مقاله چند داوران: پروفایل مشاهده .۳

 . )public as review show (دهند قرار نویسندگان دید معرض در آنالین بصورت را خود های داوری تمامی .۴

 . )iewsrev of validity increase(دهند افزایش را خود های داوری اعتبار .۵

  

 :میتواند خود داوری اتمام از پس داور هر پابلونز، در داوری کمک با

 .دهند انجام معتبر مجله یک در را خود اورید .۱

 .شوند آن )endorsement( تقویت باعث دیگران به معرفی با و )track( رهگیری آنالین بطور را خود داوری .۲

 . )Certificate Online(کنند دریافت ISI مجموعه از معتبر و آنالین داوری گواهی .۳

 . )jorunals quality top in review for candidate(کنند معرفی دنیا مجالت سایر به داور عنوان به را خود .۴

 . )authors to review your introduce(شوند آشنا وی داوری نحوه با نویسندگان .۵

 .دهند نشان المللی بین جامعه به را ریداو در عدالت همچنین و مقاله یک صحیح نقد در خود علمی قدرت .6

 .است متصل ID Researcher و )ORCID( ارکید به پابلونز .7

http://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/

&sisOp=view15128&id=11&ctp_id=60623content_view.php&cnt_id= 

 :Publonsایجاد پروفایل 

  publons.comدرج آدرس  .1

 Create A Publons Profileیا   Register کلیک روی گزینه  .2

https://publons.com/
http://scinews.ir/en/articles/74364.html
http://sci.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=60623&ctp_id=11&id=15128&sisOp=view
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-کردن اطالعات مورد نیاز)آدرس پست الکترونیک، تعریف گذرواژه، نام و نام خانوادگی( مراحل ثبت نام انجام میبا وارد  .۱

 پذیرد. 

با کلیک بر روی آیکون هر کدام مراحل ثبت نام و  Gmail ،ORCID ،LinkedIn ،Facebookدر صورت داشتن حساب در  .2

 پذیرد.انجام می Publonsورود به پروفایل 
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 در این قسمت، تنظیمات پروفایل از جمله وابستگی سازمانی، عکس، شکل نام و نام خانوادگی خود در مقاالت منتشره و ... را مشخص میکنیم.
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 ذاری کنید.فایل عکس خود را بارگ .۱

 نام و نام خانوادگی خود را بطور کامل بنویسید. .۲

 توصیف مختصری از خودتان در یک یا چندین جمله در این قسمت درج کنید. .۳

 را بنویسید.اشکال مختلف امالی نام و نام خانوادگی خودتان  .۴

 را وارد نمایید.خود نام کشور  .۵

 کلیدواژه درج نمایید.رشته تحقیقاتی خود را طی یک یا چند بار بصورت  .6

 کنید.را تعیین  پابلونز  در پروفایل Web of Scienceمقاالت شما در  Index-Hنمایش  اجازهنمایش مقاالت و متریک آنها  و  اجازه .7

 نمایید.تغییرات اِعمال شده در پروفایل را ذخیره  در انتهای صفحه .۸

 

 .کنیدرا درج  دآن هستیویراستاری هیات عضو ها( که )ها(یا کنفرانس)ام مجلهن .۱

. نوشتن سال شروع به کار در سازمان الزامی است.  کنید( خود را در این کادر جستجو و انتخاب Affiliationعنوان وابستگی سازمانی ) .۲

 سایر اطالعات مورد نیاز این قسمت از جمله گروه آموزشی، آدرس صفحه اینترنتی اختیاری است.

 .نماییددر انتهای صفحه تغییرات مدنظر را ذخیره  .۳
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 در قسمت بعدی( )توضیحات تکمیلی کنید.آدرس پست الکترونیکی خودتان را در این قسمت بروزرسانی  .۱

های نحوه استفاده شما قرار گرفته، اعالم یادآوریمقاالتی که مورد داوری انتشار اعالم هرگونه تغییر در پروفایل به پست الکترونیکی، اعالم  .۲

 .کنیداز پابلونز، اعالم اخبار منظم در مورد پابلونز را با انتخاب این گزینه ها تعیین 
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 های الکترونیکی در این قسمت به تعداد دلخواه آدرس پستشود. با کلیک روی بروزرسانی آدرس پست الکترونیکی صفحه باال باز می

گردد. پس از کلیک روی پیام و تایید هرکدام ارسال می Inboxهای الکترونیکی اعالمی پیام تایید به به تعداد پست .کنیدمدنظرمان را وارد 

 (Primary)عنوان پست الکترونیکی اصلی  را به های الکترونیکیالکترونیکی، در صفحه باال می توانید یکی از پست ستآن در محیط پ

)انتخاب یک پست الکترونیک به عنوان پست الکترونیک اصلی جهت تعریف گذرواژه در مرحله بعد، الزامی  جهت مکاتبات و ... انتخاب کنید.

 است(

  



 

  با کلیک روی قسمتPassword برای بازیابی گذرواژه فعلی روی کنیدتغییر یا بازیابی تعریف، گذرواژه فعلی خود را  میتوانید .

Forgot Password .کلیک کرده و لینک تغییر گذرواژه به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد 

 



 

  با کلیک رویConnected account در صورت داشتن قابلیت ارتباط و به اشتراک گذاری اطالعات شما در پروفایلهای دیگر(

بوجود آمده و پس از آن میتوانید اطالعات شخصی خودتان را از  Facebook, Linkdin, ORCID, Googleاز جمله  پروفایل(

 پروفایلهای مذکور به پروفایل پابلونز انتقال دهید.

 

  پابلونز خود را دارید از این گزینه میتوانید استفاده نماید. اگر قصد حذف پروفایل 

  جهت بازگشت به صفحه پروفایل پابلونز از گزینهReturn to Publons .در باالی صفحه( استفاده نمایید( 

 



  

 

 

دارید، بصورت اتوماتیک ، با انتخاب این گزینه اجازه میدهید داوری هایی را که در مجالت همکار پابلونز Permission  در صفحه

 به پروفایلتان اضافه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ساعت پروفایلهای ساخته شده و جدید پابلونز توسط تیم پابلونز مورد بررسی قرار میگیرد. اگر در مقاالت پروفایلتان، یک یا چند  ۲۴در هر 

 ResearcherIDبا عنوان  IDساعت یک  ۲۴( وجود داشته باشد بطور خودکار و بعد از Core Collection)بخش  ISIمقاله نمایه شده در 

با فلش ندارید با کلیک روی لینکی که  ISI Web of Scienceدر پروفایلتان اختصاص داده خواهد شد. اگر شما هیچ مقاله نمایه شده در 

یک شناساگر شامل حروف و عدد   ResearcherIDخواهد شد. )در پروفایلتان ارائه  Researcher IDمشخص شده، برای شما یک 

 است.(اختصاصی هر پروفایل 

 

شودشناساگر پابلونز در این موقعیت رویت می  



 

 

 
 

مقاالت در  د، نمودار تعدا(4)های تایید شدهاوری، تعداد دH-Index(3)، (2)، تعداد کل استنادات(1)تعداد مقاالت Metricsبا کلیک روی 

)به شرط اینکه صاحب پروفایل  (7)و همچنین نمودار تعداد داوری ها به تفکیک سال (6)و تعداد استنادات در سالهای مختلف (5)هر سال

 مجوز آن را داده باشد( قابل رویت خواهد بود. 

1 2 3 4 

۵ 6 7 



 
مجموع استنادات به مقاالت ، ISI Web of Scienceتعداد مقاالت صاحب پروفایل در در این قسمت که با فلش مشخص شده است به ترتیب 

را نشان  میانگین استنادات در هر سال، میانگین استنادات به هر کدام از مقاالت، (ISI)در  ISI(Core Collection) ،H-Index نمایه شده در 

 دهد. می



 
ماه، کسر نسبت داوری ها  ۱۲، تعداد و درصد کل داوری های تایید شده، تعداد و درصد داوری های تایید شده طی Metricsدر ادامه قسمت 

 به مقاالت

 



 

 

 
ویت است. مقاالت و سایر موارد منتشره شما در این قسمت همراه با تعداد استنادات و عناوین مجالتی که مقاالت شما در آن چاپ شده قابل ر

 دیده می شود. WEB OF SCIENCE اند با برچسب نمایه شده ISI(Web of Science)مقاالتی که در 

 

 

 در این صفحه تعداد داوری های انجام شده و تایید شده به تفکیک مجالت قابل رویت است.

 

 



 Settingپس از ایجاد پروفایل، در ورودهای بعد به محیط پروفایل، جهت اعمال تغییرات و تنظیمات خاص، روی این گزینه وسپس 

 کلیک کنید. 

 

 

، نام کشور و منطقه؛ درسمت چپ و باالی نام افراد، مجالت، مقاالت، موسسات از طریقپابلونز های خاص جستجوی پروفایل 

دور است:صفحه اصلی پابلونز مق  

 


