
تشویقرا3داورانتااستشدهاندازیراهASAPbio2انتفاعیغیرسازمانتوسطکھاستاقدامی1”کنیدمنتشرراخودداوری”
تمامیداورانازسازماناینمنظوراینبراینمایند.منتشرمقاالت5انتشارازپیشنسخھھمراهبھراخود4ھایداوریکھکند

ھاینسخھسرورھایعلمی،ناشرانحمایتازسازمانایننمایند.امضارا6نامھتعھدیککھکندمیدعوتموضوعیھایرشتھ
، و سایر سازمان ھا استقبال می کند.9مالی پژوھش، تامین کنندگان8، پلتفرم ھای ھم تراز خوانی7پیش از انتشار

چرا داوری مقاالت را بصورت عمومی منتشر کنیم؟
راامکاناینمقاالتخوانندگانبرایمقاالتانتشارازپیشھاینسخھھمراهبھ)10خوانی(ھمترازعلمیھمتایانھایداوریانتشار
وضعف،نقاطقوت،نقاطخصوصدراطالعاتینظیرمقاالتانتشارازپیشنسخھبارابطھدربیشتریمحتوایکھسازدمیفراھم

وسردبیرانکاریبارنتیجھدروکردهفراھمرامقاالتداوریازمجدداستفادهھمچنینکاراینآورند.بدسترابازسواالت
نماید.میتسریعراآزادبحثفرھنگعلمیھایبحثدادنقرارعمومدیدمعرضدربابراینعالوهدھد.میکاھشراداوران

رامھماثراینبیشترشناساییوگرفتھقراروسیع تریمخاطباندیدمعرضدرداورانکارھمتایان،نظراتانتشاربانھایت،در
ارتقا می دھد.

11تعھد داوران

از داوران دعوت می شود کھ تعھدی با محتوای زیر را امضا نمایند:

کھ نسخھ پیش از انتشار آن در دسترس است را داوریزمانی کھ مجلھ ای از من دعوت می کند کھ مقالھ ای را”
نمایم داوری خود را بھ ھمراه نسخھ پیش از انتشار مقالھ منتشر خواھم کرد. برای این منظور متعھد می شوم کھ
نسخھ انتشار یافتھ داوری من فاقد اطالعاتی نظیر نام مجلھ، توصیھ جھت انتشار مقالھ، یا سایر اطالعات محرمانھ

باشد.”

اساسبراستممکنداورانومولفانازبعضیورودمیبشمارجدیدینسبتاپدیدهیکھنوز”کنیدمنتشرراخودداوری”
متناینادامھدرپیشنھاداتیھانگرانیاینبھرسیدگیبرایباشند.داشتھھایینگرانیسنتیخوانیھمترازازخودمنفیتجربیات

برای داوران در نظر گرفتھ شده است.

سازمان ھای حمایت کننده
ھمترازھایپلتفرمانتشار،ازپیشھاینسخھسرورھایعلمی،ناشراننظیرھاسازماناززیادیتعدادتوسطھاداوریانتشار

سازمانازاست.شدهفھرستسایتوبدرکنندهحمایتھایسازمانایننامشود.میحمایتپژوھشمالیکنندگانتامینوخوانی،
سایتوبدرشمانامکنندهحمایتبعنوانکھھستیدمایلاگرباشند.تماسدرماباکھشودمیدعوتھستندحمایتبھمایلکھھایی
Jessicaھایآدرسبھتوانیدمیداریدسوالیرابطھایندرچنانچھیاشودذکر PolkaیاLudo Waltmanارسالایمیل

نمایید.
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پیشنھاداتی برای داوران
ھایداوریھستندمایلکھداورانیبرایزیرپیشنھاداتذینفعانسایروناشرانپژوھشگرانبامتعددگفتگوھایوبحثاساسبر

خود را منتشر کنند در نظر گرفتھ شده است.

دعوت بھ داوری
توانیدمیمثالعنوان(بھکرد.خواھیدمنتشرراخودداوریشماکھدھیداطالعکنیدمیداوریکھایمجلھویراستاربھ●

دارمقصد،12کنیدمنتشرراخودداوریمتنامضاکنندهبھ عنوانکھباشیدداشتھتوجھلطفاًنمایید:استفادهمتنایناز
دراطالعاتیگونھھیچمنظوربدینکنم.منتشرمقالھاینانتشارازپیشنسخھھمراهبھراخودداوریازنسخھ ای

شدهانتشارداوریمتنازرامقالھانتشاربرایپیشنھادھرگونھودادنخواھمارایھاستشدهارسالمجلھمقالھخصوص
نمایید).مراجعھpublicyourreviews.orgسایتبھبیشتر،اطالعاتبرایکرد.خواھمحذفراخود

بھ مجالتی کھ داوران را تشویق بھ انتشار داوری خود می کنند جھت انجام داوری اولویت دھید.●

نوشتن داوری
(متمرکز،FAST13اصولازشودمیپیشنھادمنظوراینبرایودھیدانجامسازندهوعلمیبصورتراخودداوری●

) استفاده نمایید.14مناسب، خاص، شفاف
درمقالھرد)یااصالحپذیرش،(نظیرانتشارخصوصدرخودتوصیھیامجلھھویتمانندمحرمانھاطالعاتگونھھیچ●

مجلھ را آشکار نکنید.
بھشدهارسالنسخھنھاست،مقالھانتشارازپیش نسخھبھمربوطمی دھیدارائھکھبازخوردیکھکنیدحاصلاطمینان●

مجلھ.

انتشار داوری خود
در صورت امکان داوری خود را امضا نمایید بدین وسیلھ امکان استفاده مجدد آن فراھم می شود.●
نویسنده مقالھ را از داوری خود مطلع نمایید.●
داوری خود را در پلتفرمی منتشر کنید کھ نویسندگان مقاالت بھ آسانی می توانند پاسخ دھند.●
ازیکیعنوانبھ”نظیرمتنیباراخودداوریمقدمھتوانیدمیمثالعنوان(بھدھید.توضیحراخودداوریانتشاردلیل●

مقالھانتشارازپیشنسخھھمراهبھراخودداوریکھامشدهمتعھد،15کنیدمنتشرراخودداوریتعھدکنندگانامضا
)نمایید.“مراجعھpublicyourreviews.orgسایتبھبیشتر،اطالعاتبرایکنم.منتشر

Creativeالمللیبینمجوزتحتاثراینمثال(بعنوانبگیریدنظردرمناسب16مجوزخودداوریبرای● Commons
Attribution دارد.).قرار4.0

مقاالت خود17پیش انتشار دادن
ازپیشسروریکدرمجلھیکبھشدهارسالنسخھکھشویدمطمئنھستید،آنھااصلینویسندهشماکھمقاالتیبرای●

انتشار نیز منتشر شده باشد.
تاکندمیدعوتداورانازکھایبیانیھوومقالھانتشارازپیشنسخھبھلینکیمجلھ،یکبھشدهارسالمقالھنسخھدر●

کناردرراخودھایداوریکنیممیدعوتداورانازما”مثال،عنوان(بھقراردھیدکنند،منتشرراخودھایداوری
پیشنسخھنسخھ]شمارهوانتشارازپیش نسخھDOI[درجاینجاازتوانیدمیکنند،منتشرمقالھاینانتشارازپیشنسخھ

کھکنیممیتاییدماکنید.مراجعھpublicyourreviews.orgبھبیشتر،اطالعاتبرایکنید.پیدارامقالھانتشارازاز
).محتوای آخرین نسخھ پیش از انتشار با نسخھ ارسال شده بھ مجلھ یکسان است.“

17 Preprinting
16 license
15 Publish Your Reviews
14 Focused, Appropriate, Specific, Transparent
13 https://asapbio.org/fast-principles-for-a-thriving-preprint-feedback-culture
12 Publish Your Reviews

Translation of Publish Your Reviews by Zohreh Zahedi is licensed under a Creative
Commons Attribution 4.0 International License.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

