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 Publonsدر و ثبت داوري راهنماي عضویت 

Publons معرفی و  داوري هاي انجام شده خود را در سطح بین المللی دهد یاست که به محققان امکان م یسیسرو
تعداد  ، Publons در سامانهي خود داوري هابدین وسیله پس از ثبت  .شناخته گردد تیو به رسم یابیردضمن درج آنها 

 ثبت و نمایش داده می شود. Publonsداوري ها به تفکیک نام نشریات در سامانه 

متمرکز  Publonsدر سامانه تواند یم علمی شما تحقیقاتدیگر  وداوري هاي شما ، ارجاعات مقالات شما، مقالات شمالذا 
  گردد. در سطوح بین المللی شما و موجب ارتقاي علمی و دانشگاهی

مراحل زیر را  Publonsیک محقق پس از داوري یک مقاله، در یک نشریه علمی به منظور ثبت داوري خود در سامانه 
 لازم است انجام دهد:

1-Registration in Publons: https://publons.com/about/home/ 

   
به ایمیل شما اطلاع نتیجه می شوید و  Publonsدر صفحه شخصی عضو وارد کردن اطلاعات  بعد از ثبت نام و-2

 رسانی می گردد.

 Publons در خود  براي اضافه کردن داوري وارد نمایید.  Publonsپس از داوري هر مقاله، داوري خود را در – 3
یا تمایل دارید که داوري شما به صورت خودکار به آکه  سوال می شودداوري انجام  هنگامنشریات از رخی ب

Publons .به صورت زیر با کلیک روي گزینه لذا  اضافه گرددyes  داوري انجام شده به صورت خودکار به سامانه
Publons می گردد. منتقل و اضافه 
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 ه را کهنشریفاقد این گزینه هستند. براي اضافه کردن انجام داوري کافی است که ایمیل تشکر  نشریات غالب-4
 کنید. فوروارد  reviews@publons.com  را به آدرس  به شما ارسال شده است، ت انجام داوريببا
اضافه  Publons سامانه در شده شماتایید هاي داوري به تعداد داوري این Publons وصول پاسخبعد از  -5

 نمایش داده می شود. به صورت زیرو نام نشریات  Verified reviews   تعداد بدین ترتیب گردد. می
 

 
 

در شما  مختلف دلخواه نشریاتکردن  Endorse می شود، انجام  Publonsاز کارهایی که توسط دیگر  یکی-6
Publons پس از ورود به صفحه شخصی خود در سامانه  است. براي این منظور کافی است کهPublons،  عنوان

 .و آنرا تایید نمایید نمودرا جستجو  نشریه
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نشریه  Publons ، نام و عکس شما در صفحه ENDORSE THIS JOURNALبا کلیک روي دکمه بدین منظور  -7
 مذکور ظاهر می شود.

 

 

و شناخت شما در سطح جامعه  ء علمیموجب ارتقا Publonsشما در داوري   است هر گونه فعالیت بدیهی
 جهانی خواهد گردید.

 

* * * 


