”داوری ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾد” 1اﻗداﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ  2ASAPbioراه اﻧدازی ﺷده اﺳت ﺗﺎ داوران 3را ﺗﺷوﯾق
ﮐﻧد ﮐﮫ داوری ھﺎی 4ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر 5ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن از داوران ﺗﻣﺎﻣﯽ
رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣوﺿوﻋﯽ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻌﮭد ﻧﺎﻣﮫ 6را اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن از ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺎﺷران ﻋﻠﻣﯽ ،ﺳرورھﺎی ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی
ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ،7ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی ھم ﺗراز ﺧواﻧﯽ ،8ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘژوھش ،9و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼرا داوری ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾم؟
اﻧﺗﺷﺎر داوری ھﺎی ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻣﯽ )ھﻣﺗراز ﺧواﻧﯽ (10ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت اﯾن اﻣﮑﺎن را
ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﺑﯾﺷﺗری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻧظﯾر اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﻧﻘﺎط ﻗوت ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ،و
ﺳواﻻت ﺑﺎز را ﺑدﺳت آورﻧد .اﯾن ﮐﺎر ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺟدد از داوری ﻣﻘﺎﻻت را ﻓراھم ﮐرده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺳردﺑﯾران و
داوران را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .ﻋﻼوه ﺑراﯾن ﺑﺎ در ﻣﻌرض دﯾد ﻋﻣوم ﻗرار دادن ﺑﺣث ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺣث آزاد را ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻧظرات ھﻣﺗﺎﯾﺎن ،ﮐﺎر داوران در ﻣﻌرض دﯾد ﻣﺧﺎطﺑﺎن وﺳﯾﻊﺗری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن اﺛر ﻣﮭم را
ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دھد.
ﺗﻌﮭد داوران
از داوران دﻋوت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻌﮭدی ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای زﯾر را اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد:
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”زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﻠﮫ ای از ﻣن دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای را ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر آن در دﺳﺗرس اﺳت را داوری
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 اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧظﯾر ﻧﺎم ﻣﺟﻠﮫ ،ﺗوﺻﯾﮫ ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷد”.
”داوری ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾد” ھﻧوز ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟدﯾدی ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوﻟﻔﺎن و داوران ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر اﺳﺎس
ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﺧود از ھﻣﺗراز ﺧواﻧﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ در اداﻣﮫ اﯾن ﻣﺗن
ﺑرای داوران در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده
اﻧﺗﺷﺎر داوری ھﺎ ﺗوﺳط ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻧظﯾر ﻧﺎﺷران ﻋﻠﻣﯽ ،ﺳرورھﺎی ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ،ﭘﻠﺗﻔرم ھﺎی ھﻣﺗراز
ﺧواﻧﯽ ،و ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘژوھش ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺎم اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده در وب ﺳﺎﯾت ﻓﮭرﺳت ﺷده اﺳت .از ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺳﺗﻧد دﻋوت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده ﻧﺎم ﺷﻣﺎ در وب ﺳﺎﯾت
ذﮐر ﺷود ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آدرس ھﺎی  Jessica Polkaﯾﺎ  Ludo Waltmanاﯾﻣﯾل ارﺳﺎل
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑرای داوران
ﺑر اﺳﺎس ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﺎ ﭘژوھﺷﮕران ﻧﺎﺷران و ﺳﺎﯾر ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات زﯾر ﺑرای داوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﻧد داوری ھﺎی
ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
دﻋوت ﺑﮫ داوری
● ﺑﮫ وﯾراﺳﺗﺎر ﻣﺟﻠﮫ ای ﮐﮫ داوری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ داوری ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھﯾد ﮐرد) .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
از اﯾن ﻣﺗن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد :ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده ﻣﺗن داوری ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾد ،12ﻗﺻد دارم
ﻧﺳﺧﮫای از داوری ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧم .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﺧﺻوص ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺟﻠﮫ ارﺳﺎل ﺷده اﺳت اراﯾﮫ ﻧﺧواھم داد و ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ را از ﻣﺗن داوری اﻧﺗﺷﺎر ﺷده
ﺧود را ﺣذف ﺧواھم ﮐرد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  publicyourreviews.orgﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد(.
● ﺑﮫ ﻣﺟﻼﺗﯽ ﮐﮫ داوران را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر داوری ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﮭت اﻧﺟﺎم داوری اوﻟوﯾت دھﯾد.
ﻧوﺷﺗن داوری
● داوری ﺧود را ﺑﺻورت ﻋﻠﻣﯽ و ﺳﺎزﻧده اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود از اﺻول FAST
ﻣﻧﺎﺳب ،ﺧﺎص ،ﺷﻔﺎف (14اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
● ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ھوﯾت ﻣﺟﻠﮫ ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﺧود در ﺧﺻوص اﻧﺗﺷﺎر )ﻧظﯾر ﭘذﯾرش ،اﺻﻼح ﯾﺎ رد( ﻣﻘﺎﻟﮫ در
ﻣﺟﻠﮫ را آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻧﯾد.
● اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﺧوردی ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳت ،ﻧﮫ ﻧﺳﺧﮫ ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ
ﻣﺟﻠﮫ.
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)ﻣﺗﻣرﮐز،

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 ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد.
● دﻟﯾل اﻧﺗﺷﺎر داوری ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد) .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻘدﻣﮫ داوری ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺗﻧﯽ ﻧظﯾر ”ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از
اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻌﮭد داوری ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾد ،15ﻣﺗﻌﮭد ﺷده ام ﮐﮫ داوری ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧم .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  publicyourreviews.orgﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد(“.
● ﺑرای داوری ﺧود ﻣﺟوز 16ﻣﻧﺎﺳب در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد )ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل اﯾن اﺛر ﺗﺣت ﻣﺟوز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ Creative Commons
 Attribution 4.0ﻗرار دارد.(.
ﭘﯾش اﻧﺗﺷﺎر دادن 17ﻣﻘﺎﻻت ﺧود
● ﺑرای ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧوﯾﺳﻧده اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ در ﯾﮏ ﺳرور ﭘﯾش از
اﻧﺗﺷﺎر ﻧﯾز ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑﺎﺷد.
● در ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ،ﻟﯾﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ و و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﮐﮫ از داوران دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
داوری ھﺎی ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد ،ﻗراردھﯾد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل” ،ﻣﺎ از داوران دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم داوری ھﺎی ﺧود را در ﮐﻧﺎر
ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾﻧﺟﺎ ]درج  DOIﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر و ﺷﻣﺎره ﻧﺳﺧﮫ[ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش
از از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ  publicyourreviews.orgﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻣﺣﺗوای آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ﻣﺟﻠﮫ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.(“.
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