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نیمــه عمــر یــک مقالــه علمــی پژوهشــی بطــور میانگیــن ۶ مــاه میباشــد، یعنــی پــس از گذشــت شــش 
ــان نمــود. در نشــر  ــج کســب اطمین ــی از صحــت نتای ــی و پایای ــا تســتهای روای ــار دیگــر ب ــد یکب ــاه بای م
مجــات علمــی پژوهشــی هــم ســرعت تغییــرات و ایجــاد قابلیتهــای جدیــد بســیار ســریع میباشــد. لــذا هــر 
ســردبیر یــا ناشــری بایــد بــه ســرعت خــود را بــا آخریــن نــرم افزارهــا و پرتالهــای آنایــن ســازگار نمــوده 

و در مجلــه خــود از آنهــا بهــره ببــرد. 
مشــکل بنیادیــن در کشــور مــا تعــدد ناشــرین غیرحرفــه ای و معرفــی هــر کــدام از مجــات بــه عنــوان 
یــک ناشــر مســتقل اســت. بطوریکــه امــروزه شــاهد هســتیم، در هــر دانشــگاه بــه تعــداد مجــات ناشــر 
ــی  ــات علم ــر مج ــی. نش ــه غیرتخصص ــدود و البت ــات مح ــا امکان ــک ب ــرینی کوچ ــود. ناش ــف میش تعری
دانشــگاهی در ســه شــاخه علــوم، تکنولــوژی و پزشــکی بــه تخصــص خاصــی به نــام ژورنالیســم دانشــگاهی 

نیــاز دارد. متاســفانه مــا در ایــران نــه عالــم آن را داریــم و نــه فرهنــگ آن را.
ــتند.  ــا هس ــل و ارتق ــال تکام ــرعت در ح ــه س ــی ب ــر مجــات علم ــژه نش ــای وی ــا و پرتاله ــرم افزاره ن
بســیاری از امــور مدیریــت نشــر مجلــه، بــا کمــک آنهــا در حــال ســاده ســازی میباشــد. بــر هــر ناشــر فــرض 

اســت کــه در وبســایت خــود از ایــن امکانــات بــه نفــع مجلــه اســتفاده نمایــد. 
انتشــارات کوثــر بــه عنــوان یکــی از اولیــن ناشــرین تخصصــی مجات در کشــور تاکنــون روشــهای نوینی 
را نــه تنهــا در مجــات خــود بلکــه در همــه مجــات علمــی ایــران بــه یــادگار گذاشــته اســت. هــدف از 
نــگارش ایــن کتــاب، آشــنایی اهــل فن بــا آخریــن پیشــرفتهای نــرم افــزاری در زمینه نشــر مجات میباشــد.

امیدواریــم بــا مطالعــه ایــن کتــاب بتوانیــم نقــش خــود را در اعتــای نشــر تخصصــی مجــات علمــی 
ایــران بــه درســتی ادا کــرده باشــیم.

باتقديماحترام
دکترسیدمحمدمیری
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ــای  ــات در زمینه ه ــن رابطــه تحقیق ــای بشــر اســت و در ای ــال و آرزوه ــناخته ها یکــی از آم کشــف ناش
ــت و  ــم اس ــک عل ــود ی ــات خ ــج تحقیق ــار نتای ــد. انتش ــق برس ــه حقای ــر ب ــا بش ــاد ت ــه راه افت ــی ب مختلف
ــر  ــه اســتانداردها و الگوی هــای علمــی توجــه کــرد. در دهــه اخی ــد ب ــج بای ــه اشــتراک گذاری نتای ــرای ب ب
ــه همــت افــراد نخبــه و  پیشــرفت های مهمــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت و نشــر کوثــر هــم ب
بــا هدایــت آقــای دکتــر ســید محمــد میــری توانســته در عرصــه ایــران و جهــان خدمــات بســیاری را بــه 
محققیــن ارائــه نمایــد. امــروزه حرکــت در مســیر درســت علمــی و همــگام بــا جهــان امکان پذیــر اســت و 

ــد. ــر ش ــر امکان پذی ــی و نش ــه علم ــا در عرص ــز از بداخاقی ه پرهی

باتقديماحترام
دکترسیدمويدعلويان

بهار1399
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a فصل دوم
 معرفی و بررسی iThenticate برای کنترل

سرقت ادبی در مقاالت

اهمیت½بررسی½سرقت½ادبی½در½مقاالت½½
همزمــان بــا رشــد و افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت، آنچــه بایــد بیشــتر از پیــش مراقــب آن بــود عبــارت 
ــن و  ــره ای خش ــاب و چه ــا نق ــود ب ــردی ب ــتگان از “دزد”، ف ــور گذش ــر. تص ــت اث ــظ اصال ــت از: حف اس
ترســناک. غافــل از اینکــه تصویــر “دزد” امــروزی شــاید چنــدان هــم تعجــب مــا را بــه خــود جلــب نکنــد. 
به ویــژه اگــر ایــن دزدی از نــوع “ســرقت ادبــی” باشــد. اســتفاده از یــک نرم افــزار کنتــرل ســرقت ادبــی 
ــگاهی  ــاالت دانش ــی در مق ــرقت علم ــروز س ــگیری از ب ــل پیش ــن عام ــی بهتری ــابهت متن ــرل مش ــا کنت ی
ــا  ــه طــوری جمــات ی ــع ب اســت. منظــور از مشــابهت متنــی کپی کــردن عیــن یــک مطلــب از یــک منب

ــه اســتفاده شــده باشــد. ــر در مقال ــدون تغیی ــزرگ و ب ــی بیــش از حــد ب پاراگراف های

اهمیت½پیشگیری½از½سرقت½ادبی½در½نمایه½سازی½½
ــرش مجــات را در دو  ــال حاضــر بررســی درخواســت پذی ــی در ح ــر مجــات علم ــازهای معتب نمایه س
ــز اســتمرار دارد و  ــه نی ــد از نمایه شــدن مجل ــن بررســی هــا بع ــد. ای ــی و علمــی انجــام می دهن بخــش فن
یکــی از مهمتریــن معیارهــا در ارزیابــی کیفــی مجــات میــزان پایبنــدی ناشــر مجلــه بــه رعایــت اصــول 
اخــاق در نشــر اســت بررســی ســرقت ادبــی در متــن مقــاالت از جملــه ابتدایی تریــن اقدامــات در رعایــت 

اصــول اخــاق در نشــر اســت.
ســرقت ادبــی یــا پاجیاریســم بــا مقایســه محتــوای یــک مقالــه علمــی بــا مقــاالت منتشــر شــده پیشــین 
ــد خیــال یــک نویســنده، ســردبیر و یــک ناشــر را  ــان آنچــه کــه می توان ــل بررســی اســت. در ایــن می قاب
ــار دارد. در  ــرای بررســی مشــابهت ها در اختی ــداد منابعــی اســت کــه ب ــد؛ تع ــت بررســی آســوده کن از کفای
ــه  ــه ب ــرد ک ــام می گی ــی انج ــط نرم افزارهای ــابهت ها توس ــی مش ــوا و بررس ــتجوی محت ــر جس ــال حاض ح
محتــوای آنایــن مقــاالت منتشــر شــده پیشــین )و بعضــا حتــی مقــاالت در حــال داوری( دسترســی دارنــد. 
ایــن امــکان بــرای یــک نرم افــزار بــه دســت نمی آیــد مگــر اینکــه آن نرم افــزار بــه بانک هــای اطاعاتــی 
معتبــر علمــی جهــان دسترســی داشــته باشــد و امــکان جســت وجو و ارائــه گــزارش از آنهــا را داشــته باشــد. 
ــه چــه تعــداد  ــه ایــن بســتگی دارد کــه نرم افــزار فــوق ب ــادی ب ــا حــد زی ــار نتایــج نرم افــزار ت میــزان اعتب

از منابــع علمــی دسترســی دارد.
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Nature و انتشار همزمان در سه مجله مختلف از ناشر Multiple Submissions تصویری از یک مورد

بــدون داشــتن امکانــات آنایــن و حرفــه ای پیشــگیری از ســرقت ادبــی، ناشــرین تبدیــل بــه بزرگتریــن 
ــدم اول از  ــرین در ق ــا ناش ــت ت ــته اس ــذا شایس ــد. ل ــد ش ــی دزدی خواهن ــوالت ادب ــروش محص ــن ف اماک

صحــت و ســامت مقــاالت ورودی ســابمیت شــده مطمــن باشــند.
 وقتــی مقــاالت بــرای مجلــه ارســال می شــوند اولیــن گام پــس از بررســی فنــی اولیــه در 
خصــوص ســاختار مقالــه، بررســی درصــد مشــابهت مقالــه ورودی بــا محتــوای علمــی منتشــر 
ــه،  ــر مقال ــرای ه ــابهت ها ب ــزارش مش ــه گ ــی و تهی ــس از بررس ــت. پ ــه اس ــن لحظ ــه ای ــا ب ــده ت ش
الزم اســت گــزارش نرم افــزار، تحلیــل شــده و جهــت تعییــن اســتراتژی مناســب بــه نویســنده 
ــابهت  ــاالی مش ــا درصــد ب ــاالت ب ــه مق ــی اســت ک ــود. بدیه ــاع داده ش ــه ارج ــردبیر مجل ــا س ــه ی مقال
امــکان ورود بــه ادامــه پروســه داوری در مجلــه را نخواهنــد داشــت. بنابرایــن بــه پژوهشــگران 
ــن  ــای مطم ــی از نرم افزاره ــا یک ــود را ب ــاالت خ ــس مق ــا پیش نوی ــود ت ــه می ش ــز توصی ــرم نی محت
بررســی نماینــد تــا بــه ایــن ترتیــب فراینــد داوری و بررســی مقالــه خــود را تســریع نماینــد. 

چرا½iThenticate؟½½
در دنیــا شــرکتهای مختلفــی اقــدام بــه تولیــد و بهــره بــرداری از ایــن نــرم افزارهــای تشــخیص ســرقت 
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ادبــی نمــوده انــد کــه مــا در ایــن مقالــه اقــدام بــه معرفــی معروفتریــن و جامعتریــن آنهــا یعنــی نــرم افــزار 
iThenticate از شــرکت Turnitin میپردازیــم.

تعریف½علمی½پالجیاریسم½½
پاجیاریسم از دزدیدن ایده تا انتشار دوباره یک مقاله را شامل میشود.

 ◙ Take the ideas, writings, etc. from another and pass them off as one’s own

 ◙ ‘plagiarism ranges from the unreferenced use of others’ published ideas…to submission 
under “new” authorship of a complete paper, sometimes in a different language.’

½½Plagiarism½مصادیق
اســتفاده ازمتــون علمــی دیگــر نویســندگان بــدون ذکــر منبــع از ایــده و اثــر انتشــار یافتــه یــا انتشــار  {

نیافتــه دیگــران
جدید جلوه دادن نظر یا ایده نویسنده دیگر به نام خود {
کپی کردن متون دیگر نویسندگان  {
}  Quotation mark عدم قرار دادن نقل قول در
} Quotation mark عدم ذکر منبع بعد از
تغیر در کلمات با حفظ ساختار مقاله اصلی بدون ذکر منبع {
کپی برداری در حجم زیاد )با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع( {
چندین مقاله را Paraphrase میکند و به صورت یک مقاله ارائه میدهد {

انواع½پالجیاریسم½½
بــرای قضــاوت در مــورد یــک مشــابهت متنــی بایــد از جنبــه هــای مختلفــی وقــوع مشــابهت بررســی 
ــا  ــذا شایســته اســت ت ــدا نمــود. ل ــه کل موضــوع اشــراف پی ــوان ب ــد نمیت ــه دی ــا یــک زاوی گــردد. فقــط ب
ســردبیر پــس از بررســی همــه جنبــه هــای زیــر قضــاوت نمایــد. روش برخــورد بــا دانشــجوی خطــاکار بــا 
ــک  ــه هــای ی ــی در بخــش یافت ــا مشــابهت متن ــل ب ــاوت اســت. همینطــور روش تعام اســتاد خاطــی متف
ــم  ــوزش اخــاق در نشــر را نداری ــن بخــش قصــد آم ــا در ای ــاوت اســت. م ــه متف ــا بخــش مقدم ــه ب مقال
کــه خــود بحــث مفصلــی مــی طلبــد. امــا بــه همیــن مقــدار بســنده میکنیــم کــه قضــاوت ســردبیر بایــد از 

مجمــوع بررســی هــای زیــر صــورت پذیــرد:
 � Extent
 � Originality of copied material
 � Position / context
 � Referencing / attribution

 � Intention
 � Author seniority
 � Language
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جدول روشهای برخورد با موارد پالجیاریسم در مجله

روش½برخورد½با½انواع½پالجیاریسم½½
ــورد  ــاوت در م ــود. قض ــتناد نم ــون اس ــک قان ــه ی ــوان ب ــم نمیت ــوارد پاجیاریس ــا م ــورد ب ــرای برخ ب

ــد. ــددی میباش ــوارد متع ــه م ــردبیر و برپای ــخص س ــا ش ــم ب پاجیاریس
روشهای تعامل با پاجیاریسم اثبات شده یکی یا چند مورد از موارد زیر میباشند:

آموزش نویسنده و تاش برای رفع موارد مشابهت {
رد مقاله {
} Correction انتشار تصحیح نامه یا
} Retraction بازپس گیری مقاله یا
اطاع رسانی به مقامات سازمانی مسوول نویسنده ها {

iThenticate½چیست؟½½

نرم افــزار iThenticate یکــی از ایــن نرم افزارهــای معتبــر اســت کــه توســط صدهــا ناشــر جهــان و بــه 
 Elsevier, springer, nature, IEEE, Wiley Blackwell , Taylor & Francis, ویژه ناشــران معظمی نظیر
Oxford University Press و غیــره اســتفاده می شــود و امــکان جســت وجو در بیــن میلیاردهــا صفحــه وب 

را دارد. iThenticate بــه ســردبیران، نویســندگان و محققــان کمــک مــی کنــد تــا بــا مقایســه نســخه های 
پیش نویــس مقالــه خــود با صفحــات وب از ســوء رفتار درمورد ســرقت ادبی مقــاالت علمی جلوگیــری کنند.
ــی و پیشــگیری ــرقت ادب ــه ای تشــخیص س ــزار حرف ــک نرم اف ــرویس پیشــرو و ی ــک س iThenticate ی
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iThenticate نمای کلی نرم افزار آنالین 

ــتفاده  ــتیبانی و اس ــان پش ــر جه ــای پژوهشــی در سراس ــی و گروه ه ــران علم ــط ناش ــه توس از آن اســت ک
ــا  ــد. ب ــل از انتشــار ایجــاد می کن ــه را قب ــس مقال ــت پیش نوی ــان الزم از اصال ــه اطمین می شــود، به طوری ک
کمــک ایــن بانــک اطاعاتــی گــزارش دقیــق درصــد ســرقت ادبــی بــا ارایــه مســتندات کامــل از منبــع یــا 
منابعــی کــه کپی بــرداری از آنهــا صــورت گرفتــه اســت، در زمانــی کوتــاه و در ابتــدای ورود مقالــه، پیــش 

از بررســی مقالــه توســط داور و ســردبیر، توســط مدیــر تولیــد مجلــه انجــام می شــود.
ســرویس ithenticate خدمتــی بــرای تشــخیص پاجیاریســم یــا ســرقت ادبــی اســت کــه توســط شــرکت 
ــازمان های  ــی، س ــای علم ــگاه ها، انجمن ه ــران، دانش ــه ناش ــال 2004 ب ــا( از س iParadigms )از کالیفرنی

ــه می شــود. ــی ارای ــی و قضای دولت
ــرای ارزیایــی نوشــته  ــه عنــوان یــک ســند ب ــه طــور کلــی هــر نوشــته علمــی منتشــر شــده در وب ب ب
ــه ایــن  علمــی در ایــن ســرویس مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. روش تحلیــل نوشــته علمــی وارد شــده ب

ــا ســایر متــون علمــی اســت. ــه متــن ب ــه کلمــه و متــن ب نرم افــزار تحلیــل کلمــه ب
گــزارش تحلیلــی هــر مقالــه علمــی بــا ذکــر منبــع و درصــد تشــابه بــا ســایر منابــع در اختیــار کارشــناس 
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ــا ایــن پایــگاه ســبب  مربوطــه قــرار می گیــرد. از ســال 2008 ترکیــب مقــاالت علمــی بانــک CrossRef ب
ــون در حــال  ــکان جســتجو در مت ــه ام ــد ک ــام Crosscheck گردی ــه ن ــدی ب ــگاه اســتنادی جدی ایجــاد پای

ــد. ــم می نمای ــز فراه ــاالت را نی داوری مق
اســتفاده از ایــن ســرویس بســیار پیشــرفته و قــوی در ســال های اخیــر در کلیــه دانشــگاه های معتبــر دنیــا 
فراهــم گردیــده و محققیــن می تواننــد متون علمی خــود را برای ارزیابی اولیــه در این نرم افزار تســت نمایند.

یک نمونه از مقاالتی که در نرم افزار کنترل شده است:

½½iThenticate½مزایای
ــل از  ــه مســتندات کام ــا ارای ــی ب ــق درصــد ســرقت ادب ــزارش دقی ــی گ ــک اطاعات ــن بان ــا کمــک ای ب
منبعــی کــه کپــی بــرداری صــورت گرفتــه اســت، در زمانــی کوتــاه و در ابتــدای ورود مقالــه انجــام میشــود.

استناد½iThenticate½به½کدام½منابع½است؟½½
ــخیص  ــه و تش ــرای مقایس ــتفادهiThenticate، ب ــورد اس ــی م ــای اطاعات ــن پایگاه ه ــت بزرگتری فهرس

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــی، ب ــار ادب ــاس از آث اقتب
EBSCO, CROSSREF, Science Direct, Oxford Nature, ISI Web of Sciences, PubMed, Cengage 

Learmomg, and more than 130 Library
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½½iThenticate½مراحل½کلی½استفاده½و½بکارگیری
Upload فایل Wordمقاله یا بارگذاری مستقیم متن در نرم افزار {

استخراج نتایج و ارائه درصد مشابهات توسط نرم افزار {
بررسی مشابهت متنی و موارد مشکوک به سرقت ادبی {
} COPE تصمیم گیری موارد مشکوک یا درصد باال بر اساس قوانین اخاق در نشر

راهنمای½کنترل½مشابهت½متنی½½
یکــی از الزامــات بســیار بــا اهمیــت چــاپ مقــاالت در مجــات علمــی نداشــتن تشــابه متنــی بــا ســایر 
منابــع انتشــار یافتــه علمــی اعــم از مقــاالت، کتاب هــا و منابــع ارائــه شــده در کنفرانس هــا اســت. کنتــرل 
تشــابه متنــی در مراحــل مختلــف انتشــار یــک مقالــه اجتناب ناپذیــر اســت؛ چــرا کــه نویســنده ممکــن اســت 
بنــا بــه هــر دلیلــی تغییراتــی در متــون مقالــه اعمــال نمایــد کــه باعــث افزایــش درصــد ایــن تشــابه شــود. 

وب ســایت iThenticate از جملــه ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن راســتا اســت.
خروجــی نتیجــه پردازش هــای انجــام شــده توســط نرم افــزار را می تــوان بــه صــورت PDF و همچنیــن 
فایــل HTML دریافــت کــرد. درصــد تشــابه متنــی در فایــل پــی دی اف بــه تفکیــک منابــع در انتهــای فایــل 
خروجــی PDF و بــاالی صفحــه در فایــل HTML نمایــش داده شــده اســت )بــه راهنمــای تصویــری انتهــای 
ایــن متــن رجــوع کنیــد(. در گــزارش خروجــی iThenticate، منابــع شناســایی شــده کــه دارای تشــابه متنــی 
هســتند بــر حســب میــزان درصــد تشــابه بــه ترتیــب فهرســت می شــوند. هــر منبــع معرفــی شــده توســط 
نــرم افــزار بــا یــک رنــگ خــاص مشــخص می شــود و شــماره منبــع بــا یــک شــماره در بــاالی هــر بخــش 
کــه های الیــت شــده اســت، نیــز اعــام می شــود. بــا کلیــک بــر روی لینــک ارائــه شــده هــر منبــع؛ حتــی 
ــع  ــه فایــل منبــع مــورد نظــر کــه در فضــای اینترنــت قــرار دارد دسترســی یافــت. ایــن مناب ــوان ب مــی ت
می توانــد شــامل طیــف وســیعی از مطالــب از قبیــل مقــاالت علمــی، کتــاب هــا، گزارشــات، حتــی کتابچــه 
خاصــه مقــاالت داخــل کشــور )بــه زبــان انگلیســی(، و حتــی صفحــات اینترنتــی همچــون ویکی پدیــا نیــز 
باشــد. بــه طــور خاصــه بایــد گفــت کــه در ایــن فرآینــد، تشــابه متنــی تقریبــا بــا تمــام صفحــات اینترنتــی 

ــگاه  اطاعاتــی iThenticate جســتجو می شــود. و فایل هــای پــی دی اف موجــود در پای
منظــور از مشــابهت متنــی کپــی کــردن عیــن یــک مطلــب از یــک منبــع بــدون قــرار دادن آن داخــل 
ــزرگ  ــد ب ــش از ح ــی بی ــا پاراگراف های ــات ی ــه جم ــوری ک ــه ط ــت ب ــت Quotation mark اس عام
ــر  ــرات بی اث ــور از تغیی ــد. منظ ــده باش ــتفاده ش ــه اس ــر( در مقال ــرات بی اث ــا تغیی ــا ب ــر )ی ــدون تغیی و ب
می توانــد بــه عنــوان مثــال اســتفاده از شــکل نوشــتاری اعــداد بــه جــای شــکل ریاضــی آنهــا، تغییراتــی 
ــا  ــط واژه ه ــه، اســتفاده از امــای غل ــردن حــروف اضاف ــه ک ــه خصــوص اضاف ــدک ب ــات ان در حــد کلم
بــرای جلوگیــری از تشــخیص توســط نرم افــزار، و مثال هایــی از ایــن دســت باشــد. در کنتــرل مشــابهت 
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ــی  ــی چندان ــی کــه نویســنده اســتفاده کــرده اهمیت ــه مرجــع اصل ــا عــدم ارجــاع ب ــی ارجــاع دادن ی متن
نــدارد، چــرا کــه نرم افــزار iThenticate در تمــام فایل هــای موجــود در پایــگاه اطاعاتــی خــود جســتجو 
کــرده و مشــابهت را بــا آن منبعــی نشــان می دهــد کــه دارای بیشــترین درصــد تشــابه بــا متــن در حــال 
ــا  ــار علمــی زیــادی و ب ــه اقســام مختلــف در آث ــد ب ــه بیــان دیگــر یــک جملــه می توان بررســی اســت. ب
تغییــرات جزئــی اســتفاده شــده باشــد، در اینجــا بــرای نــرم افــزار مهــم نیســت اولیــن بــار در کــدام مقالــه 
ــا کــدام  آن جملــه بــه کار رفتــه بلکــه چیــزی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه مقالــه مــورد بررســی ب

ــر، بیشــترین شــباهت را دارد. اث

½½iThenticate½روند½کنترل½تشابه½متنی½با½نرم½افزار
بــاز کــردن ســایت http://www.iThenticate.com و وارد شــدن بــه حســاب کاربــری و کلیــک روی  9

Folders

ــه را  9 ــده و body مقال ــوان، چکی ــه عن ــوط ب ــای مرب ــی قســمت ه ــن مشــابهت متن ــرای یافت ــدا ب ابت
ــزار  ــرم اف ــرده و در ن ــی ک ــع، ضمائم(کپ ــندگان، مناب ــن نویس ــامی و افیلیش ــا، اس ــدون فوت نوت ه )ب
  iThenticate در cut & paste ــه قســمت ــن کار ب ــرای ای ــد. ب iThenticate paste as plain text کنی

ــاز شــده در قســمت مربوطــه متــن را وارد نماییــد. ســپس ســایر فیلدهــا را بــه  رفتــه و در صفحــه ب
ترتیــب زیــر پــر نماییــد:

 � Article title

 � Author first name

 � Author last name

انجام پروسه توسط سایت و گزارش درصد تشابه متنی در صفحه اصلی به صورت خودکار 9
کلیک بر روی درصد اعام شده و باز شدن صفحه جدید برای مشاهده جزئیات 9
ــو  9 ــن صفحــه من ــر از پایی ــه فیلت ــا انتخــاب گزین ــه و ب ــه قســمت Document viewer رفت ســپس ب

ــود دارد: ــر وج ــات زی ــمت تنظیم ــن قس ــود. در ای ــاهده می ش ــات مش تنظیم
ــا � ــع( ب ــام مناب ــابه )از تم ــای مش ــمت ه words)(thanlessarethatmatchesExclude: قس

تعــداد واژه کمتــر از حــدود تعریــف شــده توســط کاربــر را در گــزارش مشــابهت متنــی در نظــر نمــی 
ــم  ــار ه ــراری در کن ــه تک ــداد کلم ــه تع ــه چ ــد ک ــاب کنی ــد انتخ ــمت می توانی ــن قس ــرد. در ای گی
بعنــوان مشــابهت در نظــر گرفتــه شــود. بــرای ایــن قســمت بــه عنــوان مثــال مــی توانیــد بــه طــور 

ــد. ــاب کنی ــدد ۱0 را انتخ ــزار ع ــرم اف ــات ن ــرض در تنظیم پیش ف
quotesExclude: در ایــن قســمت می توانیــد انتخــاب کنیــد کــه قســمت هایــی کــه نویســنده بــه �

عنــوان نقــل قــول وارد کــرده اســت جــزو مــوارد مشــابهت باشــد یاخیــر.
bibliographyExclude: بــا انتخــاب ایــن قســمت فهرســت از قســمت تشــابه متنــی حــذف میشــود �
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ولــی از آنجــا کــه بهتــر اســت متــن بــدون رفرنــس در نــرم افــزار آپلــود شــود در نتیجــه ایــن قســمت 
هــم بــدون بــه صــورت پیش فــرض بــدون تیــک باقــی مــی مانــد.

گزینــه Exclude small sources منابعــی را کــه دارای مشــابهت اندکــی هســتند از گــزارش مشــابهت  �
متنــی مســتثنی مــی کنــد. میــزان کوچــک بــودن منابــع توســط کاربــر تعریــف مــی شــود. تفــاوت 
ایــن گزینــه بــا Exclude matches that are less than )( words در ایــن اســت کــه در اینجــا تنهــا 
منابعــی کــه مشــابهت اندکــی دارنــد مســتثنی مــی شــود و قســمت هــای مشــابه بــا تعــداد واژه کــم 

از ســایر منابــع )کــه در کل متــن درصــد تشــابه باالیــی دارد( همچنــان نمایــش داده مــی شــود.
بررسی فایل و قسمت های رنگی مشخص شده. 9
اگــر محــدوده واژگان کنتــرل تشــابه متــون و ســرقت علمــی بــه طــور اولیــه ۱0 واژه تعریــف شــود  {

بــا انتخــاب ایــن محــدوده نرم افــزار iThenticate  از های الیــت کــردن تشــابهات متنــی کــه تعــداد 
ــردن  ــس از مشــخص ک ــد. پ ــودداری می کن ــن محــدوده اســت خ ــر از ای ــا کمت ــی آنه واژگان متوال
محــدوده )بــه عنــوان مثــال ۱0 واژه( بایســتی فایــل را از ابتــدا تــا انتهــا مــورد بررســی قــرار داد تــا 
ــه صــورت  ــا ب ــن وجــود دارد ی ــی از مت ــات بزرگ ــی در قطع ــا تشــابهات متن ــه آی مشــخص شــود ک
پراکنــده و قطعــات کوچــک اســت و یــا بــا تعــداد آثــار متعــددی شــباهت گــزارش شــده اســت. بــه 
ــت  ــای الی ــی قســمت های ه ــود ول ــر از ۱0 درصــد ب ــر درصــد تشــابه کمت ــی اگ ــال حت ــوان مث عن
ــده اند،  ــی ش ــری کپ ــای دیگ ــری از ج ــچ تغیی ــدون هی ــه ب ــد ک ــی بودن ــای کامل ــراف ه ــده پاراگ ش
نوعــی خطــا محســوب مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت برخــی مواقــع تشــابه مشــخص شــده توســط 
iThenticate  مربــوط بــه منابعــی اســت کــه توســط خــود نویســندگان در جایــی دیگــری چــاپ شــده 

ــه شــده اند. ــه صــورت یــک چکیــده در یــک کنفرانــس ارائ ــه عنــوان مثــال ب ــا ب و ی
بــا کلیــک بــرروی گزینــه text only report و ذخیــره کــردن فایــل گــزارش در قالــب HTML و یــا  9

PDF می توانیــد فایــل گــزارش مشــابهت متنــی را دانلــود کنیــد.

بــه عنــوان یــک نکتــه مهــم، بــرای نمایــش هــر چــه دقیق تــر نتایــج توســط نرم افــزار تنهــا متــون مفیــد 
مقالــه را بــا نرم افــزار مــورد بررســی قــرار دهیــد. یعنــی بخش هایــی ماننــد تشــکر و قدردانــی را می توانیــد از 
ابتــدا بارگــذاری نکنیــد یــا بخــش منابــع را پــس بارگــذاری فایــل یــا متــن از گــزارش نهایــی مســتثنی کنیــد.

شــایان ذکــر اســت در صورتــی کــه نویســنده متنــی را از جایــی برداشــته و داخــل عامــت گیومــه و  {
بــه صــورت نقــل قــول قــرار دهــد، بــه عنــوان تشــابه متنــی در نظــر گرفتــه نمی شــود.

هنــگام بارگــذاری فایــل، بایســتی یــک فــرم تکمیــل شــود و در چهارچــوب همــان فــرم، فایــل مقالــه نیــز 
بارگــذاری می شــود. فــرم مذکــور دارای ســه بخــش بــرای دریافــت اطاعــات اســت کــه بــه ترتیــب عبارتنــد 
از عنــوان مقالــه، نــام کوچــک نویســنده اول و نــام خانوادگــی نویســنده اول. بــرای اینکــه بتوانیــم یــک مقالــه 
را در آینــده براحتــی ردیابــی کنیــم، ایــن فــرم بایســتی بــه طــور کامــل تکمیــل شــود. بدیــن ترتیــب ایــن 

اطاعــات در ســوابق موجــود در نــرم افــزار ثبــت شــده و در آینــده می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
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iThenticate راهنمای تصویری کار با نرم افزار
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½منابع½فصل½دوم½½
1) https://publicationethics.org/files/COPE_plagiarism_discussion_%20doc_26%20Apr%2011.pdf

2) https://publicationethics.org/resources/flowcharts

3) http://kowsarpub.com/en/index.php/academy/workshops/199-workshops/195-plagiarism

4) https://www.pspconsulting.org/
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a فصل سوم

 DOI

اهمیت½منابع½در½مقاالت½½
مهمتریــن جــزء یــک مقالــه در نشــر، منابــع آن میباشــند. منابــع پایــه اصلــی Scientometrics و ســنجش 
ــس از  ــه پ ــرگ مقال ــا موجــب م ــک عم ــع دارای لین ــدون منب ــه ب ــک مقال ــد. ی ــه محســوب میگردن مقال
ــام  ــود انج ــاالت خ ــع مق ــر روی مناب ــذاری را ب ــرمایه گ ــاش و س ــترین ت ــرین بیش ــد. ناش ــار میباش انتش
میدهنــد. متاســفانه روشــهای صحیــح منبــع نویســی در اکثــر مجــات کشــور رعایــت نمیشــود و ایــن یعنــی 

بــه هــدر رفتــن همــه آن مقاالتــی کــه بــدون رعایــت اصــول صحیــح منبــع نویســی منتشــر میشــوند. 
قــدم اول در افزایــش ارجاعــات بــه مقــاالت و همچنیــن افزایــش نفــوذ )Impact Factor( مجــات کشــور 

رعایــت الگــوی صحیــح منبــع نویســی میباشــد کــه بایــد توســط هــر مجلــه انجــام شــود.

نمونه ای از منابع دارای لینک در مقاالت منتشره از انتشارات کوثر
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DOI½چیست؟½½

ــر انگشــت  ــد اث ــال اســت کــه همانن ــک شناســه دیجیت ــا Digital Object Identifier، ی شناســه DOI ی
ــکار  ــن ب ــایی محصــوالت آنای ــرای شناس ــد ب ــد بارک ــد همانن ــن ک ــت. ای ــا اس ــه بی همت ــر مقال ــرای ه ب
ــده  ــته های منتشرش ــه نوش ــاری، ب ــور انحص ــه بط ــت ک ــداد اس ــته ای از اع ــد DOI رش ــود. ک ــرده می ش ب
در اینترنــت کــه حائــز شــرایط اســتاندارد نشــر هســتند، تعلــق مــی گیــرد. ایــن کــد، بــه طــور همیشــگی، 
ــه و افزایــش  ــه ایــن ترتیــب موجــب تجمیــع ترافیــک مقال بــه لینــک اینترنتــی دایمــی متصــل اســت و ب

ــود. ــه می ش ــب آن Impact Factor مجل ــات و متعاق ارجاع

چرا½ناشرین½به½DOI½نیاز½دارند؟½½
 ◙ To get persistent identifiers for their content

 ◙ To drive more traffic to their content

 ◙ To turn references into hyperlinks

 ◙ To pull in Cited-by links (who cites this?)

 ◙ Participate in other collaborative services (CrossCheck, CrossMark)

½½DOI½اجزای
ایــن کــد دارای ســه بخــش اســتاندارد اســت کــه بــه ترتیــب بیانگــر محــل ذخیــره همــه مقــاالت، کــد 

ناشــر و کــد مجلــه و مقالــه مربوطــه اســت.
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Prefix:

 ◙Assigned to members 

 ◙ Format is 10.XXXX

 ◙ Identifies who intially created the DOI

 ◙ Prefix does not identify the current owner of the DOI

Suffix:

 ◙Unique within a prefix - a DOI can only be assigned to one item

 ◙Consistent

 ◙ Logical

 ◙ Easily documented 

 ◙Readily implemented

نمونه یک DOI در مجالت تحت پوشش انتشارات کوثر

½½DOI½کاربرد
DOI، ضریــب نفــوذ )IF( مجلــه را حداقــل ۳0٪ افزایــش می دهــد. بــدون DOI یــک عنــوان مجلــه بــه 
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ــرده شــود؛ مثــا ممکــن اســت نویســندگان مــوارد  ــه کار ب شــکل های نوشــتاری متفــاوت ممکــن اســت ب
زیــر را بــه جــای عنــوان اصلــی ماهنامــه هپاتیــت بــه کار گیرنــد:

 ◙Hepat Mon

 ◙Hep Mon

 ◙Hepmon

 ◙Hepatitis Monthly

بــه بیانــی دیگــر، ایــن کدهــا، همچــون کــد ملــی، مانــع از گــم شــدن )missing( مقالــه یــا مجلــه شــما 
ــد:  ــش می ده ــتکم ۳۶٪ افزای ــی را دس ــدی بین الملل ــگاه در رتبه بن ــی دانش ــگاه واقع ــود. DOI جای می ش
ــل  ــل معض ــد. ح ــمار می رون ــه ش ــنجی ب ــت علم س ــل شکس ــن عام ــواره بزرگتری ــته هم ــای شکس لینک ه
ــته  ــا نوش ــه ی ــر انگشــت مقال ــت اث ــر اســت. DOI، در حقیق ــا DOI امکان پذی ــا ب ــای شکســته تنه لینک ه

آنایــن شماســت. DOI، یعنــی پیوســتن بــه میلیــون هــا لینــک علمــی دیگــر دنیــا.

چرا½DOI½مهم½است؟½½
DOI بــرای حــل مشــکل قدیمــی لینکهــای شکســته ایجــاد شــده اســت. لینکهــای شکســته بزرگتریــن 

مشــکل در صنعــت نشــر آنایــن محســوب میشــوند. عناویــن از یــک ناشــر بــه یــک ناشــر دیگــر حرکــت 
میکننــد در حالیکــه ناشــرین بــه فکــر اهمیــت محتویــات نشــر قبلــی نیســتند. لینــک دایــم فناناپذیــر موجــب 

باقــی مانــدن زنجیــره نشــر میشــود.

نداشتن دی او آی باعث پاره شدن زنجیره نشر مقاله میشود

فواید½عملیاتی½DOI½در½مجالت½ایرانی½½
استاندارد سازی و بازنویسی کلیه منابع مقاالت منتشر شده در مجات علوم پزشکی کشور {
ارایه DOI به کلیه مقاالت منتشر شده و همچنین به مجات کشور {
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ارایــه یــک الگــوی واحــد بــرای بــه نظــم درآوردن منابــع مقــاالت از طریــق سیســتم CrossRef و  {
Cited-by Linking

آمــوزش کلیــه ویراســتاران فنــی در مجــات کشــور و توانمنــد ســازی آنهــا بــرای بازنویســی کلیــه  {
EndNote منابــع در نــرم افــزار

ــه افزایــش شــانس نمایــه  { ــا کمــک DOI کــه خــود منجــر ب ــه مقــاالت ایرانــی ب افزایــش ارجــاع ب
ــد ISI و PubMed میشــود. ــی مانن ــن الملل ــه ســازهای بی شــدن مجــات کشــور در نمای

افزایش IF مجات کشور که در ISI نمایه هستند {
افزایش H-index نویسندگان ایرانی {
}  IF تشــکیل کارگــروه بــرای نوشــتن مقــاالت مــروری مشــترک بیــن مجــات کشــور بــرای افزایــش

مجــات ایرانــی

DOI½راه½حل½رفع½نگرانی½علم½سنجی½واقعی½در½مجالت½½

روسای دانشگاهها نگران ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه در علم سنجی هستند؟؟!! {
ــا ناشــر مجلــه،  { ــا هاســت ی ســردبیران مجــات نگراننــد زیــرا پــس از کوچکتریــن تغییــر در دامنــه ی

ــد؟؟!! ــدگان خــود را از دســت بدهن خوانن
مسوولین IT دانشگاهها نگران از بین رفتن بازدیدکنندگان به سایت رسمی دانشگاه میباشند؟؟!! {

راهحلچیست؟ داشتن یک لینک فناناپذیر و شماره پذیر برای مقاالت شما با کمک DOI است.

نمونه از دپوزیتورهای رسمی DOI در کراس رف
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نقش½شناسه½دیجیتال½DOI½در½پیشگیری½از½به½سرقت½علمی½و½سواستفاده های½علمی½½
شناســه DOI یــک کــد منحصربه فــرد جهــت ثبــت یــک نوشــته موجــود در وب اســت کــه بــه نوعــی کــد 
شناســایی و ثبــت اثــر نیــز محســوب می گــردد. در صورتی کــه نوشــته علمــی یــا مطلــب منتشــر شــده در 
وب دارای کــد DOI باشــد، درصــد ســرقت آن نوشــته بــه صفــر نزدیــک می شــود زیــرا بــه محــض اســتفاده 
از بخشــی یــا تمــام نوشــته دارای DOI در یــک جــای دیگــر وب شــما می توانیــد بــه راحتــی از ایــن اقــدام 
ــه  ــح اســت ک ــه توضی ــد. الزم ب ــود را انجــام دهی ــری خ ــع ذیصــاح پیگی ــق مراج ــده و از طری ــع ش مطل
مقــاالت علمــی داوری شــده در مجــات علمــی در معــرض بیشــترین خطــر بــرای سواســتفاده های علمــی 
قــرار دارنــد و متاســفانه اکثریــت مجــات ایرانــی از داشــتن ایــن کــد اســتاندارد بــی بهــره مــی باشــند. پــس 

ضــروری اســت مراقــب حقــوق مــادی و معنــوی مقــاالت در زمــان ثبــت DOI باشــیم.

½½DOI½مراحل½استفاده½و½بکارگیری
ــرای  ــدم ب ــن ق ــرد. اولی ــی گی ــق م ــاالت تعل ــه مق ــرکت CrossRef ب ــی ش ــده اصل ــط نماین DOI توس

ــت. ــاالت اس ــرای مق ــماره پذیر ب ــی و ش ــک دائم ــتن لین ــت DOI، داش دریاف
برای این منظور باید به خانواده CrossRef بپیوندید.  {
مقاله را به طور HTML full text آناین منتشر کنید. {
کلیه منابع موجود در مقاله را با استاندارد درخواستی CrossRef بازنویسی کنید. {
Metadata مربوط به هر مقاله را با فرمت XML درخواستی CrossRef ارسال کنید. {

پس از ارایه درخواست، DOI مربوطه اخذ می شود. {
DOI مربوطه باید در وب سایت در اختیار خوانندگان قرار گیرد. {

الزم است منابع بازنویسی شده و استاندارد در صفحه مربوطه در اختیار عموم قرار گیرد. {
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چه½مطالبی½توسط½DOI½پوشش½داده½میشود؟½½
 DOI مجــات بــا 88 درصــد و در درجــه بعــدی کتــب بــا ۶% دو شــی اصلــی پوشــش داده شــده توســط

در دنیــا محســوب میشــوند.

½½½DOI½مزایای

DOI می توانــد بعنــوان لینکــی ثابــت و فناناپذیــر، کلیــه ارجاعــات و بازدیدهــای مربــوط بــه مقــاالت را 

تحــت کنتــرل آورده و از هــدر رفتــن ارجاعــات جلوگیــری کنــد. از آنجــا کــه DOI از قابلیــت تعریــف تحــت 
ــع را حــذف نمــوده و  ــگارش مناب ــه ن ــوط ب ــه خطاهــای انســانی مرب ــد کلی وب برخــوردار اســت، مــی توان

موجــب تجمیــع ارجاعــات گــردد.
نقــش مثبــت در افزایــش ضریــب نفــوذ مجــات و ارتقــا جایــگاه علمــی دانشــگاهها:  DOI تنهــا یــک  {

کــد اســتاندارد بــرای افزایــش کیفیــت و کمیــت مقــاالت نیســت. بــه کمــک ایــن ابــزار میتــوان رتبــه 
واقعــی علمــی دانشــگاهها را در ســایتهای معتبــر تــا چنــد پلــه افزایــش داد. تحریمهــا نمیتوانــد موجــب 
عــدم دسترســی مجــات ایرانــی بــه ایــن ابــزار مهــم شــوند. نوشــتار حاضــر بــه بررســی دو رویــداد 

واقعــی در ایــران میپــردازد.
داشتن شناسه دایمی در همه مقاالت {
جذب ترافیک بیشتر و موثرتر به مقاالت {
} Back-link تبدیل منابع به
} Reference جلوگیری از خطاهای انسانی یا ماشینی در نگارش منبع یا
ــا  { ــوذ ی ــدرت نف ــی ق ــبه واقع ــب آن محاس ــاالت و متعاق ــه مق ــات ب ــداد ارجاع ــی تع ــمارش واقع ش

Impact Factor بــرای مجــات

ارتقــا شــاخص واقعــی علــم ســنجی )scientometrics( محققیــن و مالکیــن حقوقــی مقــاالت هماننــد  {
هها نشگا ا د

DOI ترافیک بیشتری را به سمت مقاالت جذب می کند. {

برای جذب Cited-by در منابع، داشتن DOI ضروری است. {
DOI امکان مشارکت بیشتر با علم روز و همچنین دیگر مقاالت را فراهم می آورد. {

چگونه½به½DOI½مجهز½شویم؟½½

ــن  ــب آنای ــر مطل ــه ه ــن ب ــن انجم ــوی ای ــه از س ــت ک ــی DOI اس ــن بین الملل ــول انجم DOI محص

تعلــق می گیــرد. بــرای خریــد و اســتفاده از DOI بایــد بــه یکــی از نماینــدگان آن مراجعــه نمــود. شــرکت 
ــد. ــن می باش ــن انجم ــروش )Reseller( ای ــدگان ف ــن نماین ــی از بزرگتری CrossRef یک
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DOI مراحل استقرار

CrossRef پنل کاربری در پرتال
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روش½استقرار½DOI½در½یک½مجله½½
پــس از عضویــت رســمی در کــراس رف، ناشــر اقــدام بــه دپوزیــت آنایــن و ارســال کویــری بــه دیتابانــک 
ــه نمایــش گذاشــته میشــود. در هــر  ــد. نتیجــه برگشــتی از کــراس رف در ســایت ناشــر ب کــراس رف میکن
لحظــه کلیــه محتویــات XML کــراس رف بیــن ناشــر و دیتابانــک اصلــی DOI در حــال ســینک و هماهنگــی 

. شد میبا

½½CrossRef½پنل½کاربری½در½پرتال

ــه  ــار ناشــر و مجل ــد در اختی ــژه اعضــا رســمی آن کــه بای ــری کــراس رف وی ــل کارب ــی ســاده از پن نمای
قــرار گیــرد.

½½DOI½گروه½های½ارایه½دهنده½خدمات
ــه Elsevier, Wiley Blackwell, Nature و بیــش از ۱۷00 ناشــر دیگــر  ــزرگ، از جمل تمامــی ناشــران ب
در سراســر دنیــا از ایــن ســرویس بــرای مقــاالت مجــات خــود اســتفاده مــی کننــد. امــروزه داشــتن ایــن 
کــد بــرای مقــاالت بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده اســت. انتشــارات کوثــر نیــز امــکان اســتفاده از ایــن 

ســرویس را بــرای مجــات خــود فراهــم کــرده اســت.

ضرورت½ثبت½DOI½توسط½ناشر½½

ــد  ــه همانن ــن شناس ــه! ای ــات متفرق ــه موسس ــد و ن ــه باش ــی مجل ــر واقع ــد ناش ــت DOI بای ــل ثب عام
ــا  ــراد و ی ــنامه از اف ــه شناس ــه تهی ــه ک ــردد. همانگون ــوب می گ ــه محس ــنامه مقال ــا شناس ــی و ی ــد مل ک
موسســات متفرقــه ، غیرقانونــی بــوده و موجــب تضییــع حقــوق یــک فــرد میشــود، عــدم دقــت در ثبــت 
ــه همــراه خواهــد داشــت. ایــن شناســه  ــه ب ــرای مالکیــن مجل ــران ناپذیــری را ب ــز زیانهــای جب DOI نی

ــی  ــر واقع ــرد. ناش ــرار گی ــه ق ــار مجل ــت و در اختی ــه ثب ــک مجل ــی ی ــر واقع ــط ناش ــت توس ــی بایس م
مجلــه در صفحــه شناســنامه مجلــه معرفــی شــده اســت. متاســفانه و بــه ویــژه در ســالیان اخیــر، افــراد 
و موسســات غیرمجــاز بــه عنــوان یــک واســطه عامــل ثبــت کــد DOI بــرای هــزاران مقالــه در مجــات 
ایرانــی شــده انــد. بــه عنــوان مثــال اگــر ناشــر یــک مجلــه “دانشــگاه تهــران” اســت، DOI هــای آن 
مجلــه از یــک موسســه غیرمجــاز و منحــل شــده دیگــری بــا نــام XX تهیــه و بــا دو واســطه بــه مجلــه 
ارایــه شــده اســت. بنابرایــن، بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه DOI کــد ثبتــی و رســمی مقالــه اســت: در 

ثبــت آن دقــت کنیــم.
مضرات این نوع خرید با واسطه DOI  عبارتند از:

عدم ثبت توسط ناشر واقعی مجله {
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} )XX مالکیت مادی و معنوی مقاله به نام ناشر غیر مجاز )به نام
عدم به روزرسانی تغییرات مقاله پس از انتشار {
ثبت دستی یا Manual اطاعات متادیتای مقاله {
ــارک، Cited-by و  { ــزوده DOI شــامل کــراس چــک، کــراس م ــات ارزش اف ــه خدم عــدم دسترســی ب

غیــره.
عدم انتقال صحیح مالکیت مقاله پس از هر نوع تغییرات {
عدم اطاع از گزارشات روزانه ارجاعات در مقاله {
ــوان متوجــه  { ــه عنــوان کــد ناشــر می ت ــر اول در DOI ب ــه ۷ کاراکت ــا توجــه ب شــایان ذکــر اســت، ب

نــام ناشــر شــد.

DOI½فقط½خرید½یک½کد½نیست!½½

ــه عنــوان یکــی از ابزارهــای انتشــار دیجیتــال مــورد توجــه مجــات ایرانــی  چنــدی اســت کــه DOI ب
 CrossRef وجــود دارد کــه شــرکت DOI ــده رســمی ــع کنن ــش از ده توزی ــا بی ــه اســت. در دنی ــرار گرفت ق
یکــی از مهمتریــن ارایــه دهنــدگان ایــن ســرویس اســت. هــدف از ایــن بخــش بررســی معایــب و تهدیداتــی 
اســت کــه عــدم شــناخت صحیــح و عــدم بــه کارگیــری صحیــح ایــن کــد می توانــد بــرای مجلــه و ناشــر 

آن ایجــاد نمایــد.
شناســه DOI هماننــد شناســنامه یــک مقالــه اســت. آیــا میتــوان شناســنامه را از جاعلیــن و یــا افــراد غیــر 
 XML ــزار ــا اب ــه صــورت اتوماتیــک و ب ــد در مجــات ب ــد؟ DOI بای ــر از ناشــرین مجــاز خری مجــاز و غی

Metadata اخــذ شــود.

ممکــن اســت برخــی افــراد یــا شــرکت ها بــا تبلیغــات فــراوان، مدعــی فــروش DOI بــه صــورت تکــی 
ــت  ــه ای ثب ــر حرف ــای غی ــن مجموع ه ــل Word( باشــند. روال ای ــا فای ــای دســتنویس )ی ــه فرم ه ــا ارای و ب
درخواســت یــک مجلــه در یــک فایــل Word یــا Excel و ســپس ارایــه کــد DOI در قبــال دریافــت مبالغــی 

اســت. امــا واقعیــت چیســت؟
 )bulk( ــی ــتی )manual( و دایم ــه دو روش دس ــت ک ــوان دریاف ــایت CrossRef می ت ــه س ــتناد ب ــا اس ب
بــرای دریافــت DOI وجــود دارد. روش تکــی از طریــق یــک فــرم آنایــن و بــا پــر کــردن اطاعــات اولیــه 
مقالــه انجــام می شــود. )Manual Registration( طبــق اظهــار رســمی ســایت مربــوط ایــن روش بــه هیــچ 
عنــوان بــرای مجاتــی کــه بــه صــورت حرفــه ای در حــال انتشــار مقــاالت خــود هســتند، نبایــد اســتفاده 
شــود. مجــات بایــد بــه روش Bulk Registration و از طریــق XML Metadata اقــدام بــه ثبــت و دریافــت 

DOI نماینــد. در ایــن صــورت دیتاهــای بــه روز یــک مقالــه اســتفاده می شــود.
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چرا½نباید½از½روش½ثبت½نام½دستی½برای½دریافت½DOI½در½مجالت½استفاده½نمود؟½½
ایــن روش بــرای کاربــران مبتــدی و بــرای ثبــت یــک عکــس یــا مــورد جــدول خــاص یــا یــک اثــر  {

تکــی دیجیتــال اســتفاده می شــود.
از ایــن روش بــه هیــچ عنــوان نمی تــوان بــرای ثبــت منابــع یــک مقالــه اســتفاده نمــود. منابــع یــک  {

مقالــه بایــد در قالــب فایــل XML  موجــود باشــند. مهمتریــن دلیــل اصلــی ثبــت DOI بــرای یــک 
مقالــه، شــرکت آن مقالــه در ســابقه ارجاعــات منتشــر شــده اســت. بنابرایــن، بــدون ثبــت منابــع روش 

دســتی هــدف اصلــی DOI کــه ثبــت و پیگیــری ارجاعــات می باشــد، از بیــن خواهــد رفــت.
اعتمــاد بــه افــراد یــا گروههــای غیــر ناشــر و یــا واســطین دســت چنــدم ناشــرین کشــورهایی ماننــد  {

ــار مصــرف” اطــاق می شــود، موجــب ثبــت  ــه آنهــا “عاملیــن یــک ب کرواســی کــه در اصطــاح ب
دایمــی مقــاالت بــه نــام ناشــری می شــود کــه دیگــر نمی تــوان پیگیــری بعــدی نمــود و فــی الواقــع 

مقالــه ثبــت شــده دیگــر قابلیــت تغییــر ناشــر یــا پیگیــری بعــدی نخواهــد داشــت.
ــود  { ــت وج ــن مزی ــتی ای ــه در روش دس ــد ک ــکان Cited-by می باش ــه ام ــی DOI ارای ــت اصل مزی

ــد داشــت. نخواه
قابلیــت Update کــردن اطاعــات مقالــه در روش دســتی وجــود نــدارد. یعنــی اگــر بــه هــر دلیلــی  {

ــه دلیــل ماهیــت  ــده ایجــاد شــود ب ــا نویســندگان در آین ــوان و ی ــر هــر قســمت از عن ــه تغیی ــاز ب نی
ــا آپدیــت وجــود نخواهــد داشــت. مســتقل ثبــت دســتی دیگــر امــکان تغییــر و ی

گزارشــات فصلــی DOI کــه در حالــت دســتی و بــا چنــد واســطه بــه دســت مجــات کــه صاحــب  {
ــه  ــط ارای ــار توس ــاه یکب ــه م ــر س ــا Failure Rate در ه ــا ی ــزارش خط ــد. گ ــتند، نمی رس ــه هس مقال
دهنــده اصلــی DOI بــه هــر Repository اعــام می شــود. در صورتــی کــه ۳ فصــل متوالــی درصــد 
Failure یــک پایــگاه بیشــتر از حــد اســتاندارد باشــد، منجــر بــه ابطــال DOI هــا و خــروج از پایــگاه 

CrossRef خواهــد شــد.

½½DOI½توصیه½های½ایمنی½برای½سردبیران½مجالت½در½مورد
به سردبیران توصیه می شود: 

DOI در مجــات تنهــا از طریــق XML Metadata و بــه صــورت اتوماتیــک ثبــت شــوند. در حــال  {

ــدارد.  ــت را ن ــن قابلی ــرض ای ــورت پیش ف ــه ص ــا Open Journal System ب ــتم OJS ی ــر سیس حاض
البتــه می تــوان از افزونه هــای نصبــی آن بهــره بــرد کــه ایــن کار نیازمنــد طراحــی و توســعه توســط 

تیــم مســلط بــه نــرم افــزار اســت.
DOI ســند مالکیــت و یــا کــد ملــی و یــا شناســنامه مقالــه شماســت. DOI مالکیــت مــادی و معنــوی  {

مقالــه شــما را مشــخص می کنــد. پــس گرفتــن مالکیــت مقــاالت پــس از ثبــت اولیــه دیگــر توســط 
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ــا  ــت داری نباشــند و ی ــه امان ــزم ب ــا گــروه مل ــرد ی ــی کــه آن ف ــه میســر نمی باشــد و در صورت مجل
قــرارداد رســمی منعقــد نشــده باشــد، نمی تــوان آن را پــس گرفــت.

ــه روز رســانی خــودکار تمــام  { ــگاه اصلــی DOI موجــب ب ــا پای قابلیــت ارتبــاط خــودکار Metadata ب
ــی اســت. از ایــن  ــرای مقــاالت مجــات مهــم و حیات ــه خواهــد شــد. ایــن قابلیــت ب ــرات مقال تغیی

قابلیــت مهــم چشــم پوشــی نکنیــد.
ــایت  { ــده در س ــه ش ــاری ارای ــات آم ــی گزارش ــه بررس ــتناد ب ــا اس ــا ب ــر DOI تنه ــراد ه ــع ای رف

ــک کاره  ــزار ی ــک اب ــا ی ــرف و ی ــار مص ــک ب ــد ی ــک ک ــا ی ــت. DOI تنه ــت آن اس ــی ثب اصل
ــته  ــانی نداش ــه روز رس ــتیبانی و ب ــه پش ــاز ب ــم و نی ــازار بخری ــی از ب ــه راحت ــه آن را ب نیســت ک

ــیم. ــب باش ــد. مراق باش

یک½نمونه½از½XML½اختصاصی½کراس½رف½½
بــرای هــر مقالــه یــک XML بــا فرمــت اختصاصــی کــراس رف بصــورت اتوماتیــک تولیــد میشــود کــه 

بایــد بــه کــراس رف ارســال شــود. مــورد زیــر یــک مثــال اســت.
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<doi_batch_diagnostic status=”completed” sp=”ds4.crossref.org”>

   <submission_id>1471532004</submission_id>

   <batch_id>10.5812/ijpbs.13c7aa23321a7856b66b7517e361acb6ac5767c9</batch_id>

   <record_diagnostic status=”Success”>

      <doi>10.5812/ijpbs</doi>

      <msg>Successfully updated in handle</msg>

   </record_diagnostic>

   <record_diagnostic status=”Success”>

      <doi>10.5812/ijpbs.96051</doi>

      <msg>Successfully added</msg>

      <citations_diagnostic>

         <citation key=”key-A96051REF1-1” status=”resolved_reference”>10.1016/S0140-

6736(15)00234-2</citation>

         <citation key=”key-A96051REF2-2” status=”resolved_reference”>10.1016/S0140-

6736(12)60913-1</citation>

         <citation key=”key-A96051REF3-3” status=”resolved_

reference”>10.3109/15622975.2014.1000374</citation>

         <citation key=”key-A96051REF8-8” status=”resolved_

reference”>10.1080/13811118.2013.803445</citation>

         <citation key=”key-A96051REF9-9” status=”resolved_reference”>10.1016/S0140-

6736(15)01296-9</citation>

         <citation key=”key-A96051REF11-11” status=”resolved_reference”>10.1016/j.

psychres.2017.06.078</citation>

         <citation key=”key-A96051REF12-12” status=”resolved_

reference”>10.1080/13811118.2016.1259596</citation>

         <citation key=”key-A96051REF20-20” status=”resolved_reference”>10.1002/casp.2351</

citation>

         <citation key=”key-A96051REF10-10” status=”resolved_reference”>10.5055/

ajdm.2008.0007</citation>

         <citation key=”key-A96051REF32-32” status=”stored_query”></citation>

      </citations_diagnostic>

   </record_diagnostic>

   <batch_data>

      <record_count>2</record_count>

      <success_count>2</success_count>

      <warning_count>0</warning_count>

      <failure_count>0</failure_count>

<batch_data/>   

<doi_batch_diagnostic/>
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چگونه½میتوان½از½این½سرویس½در½مجله½خود½استفاده½نمود؟½½
به خانواده CrossRef بپیوندید. {
مقاله خود را بطور HTML full text آناین منتشر نمایید. {
کلیه منابع موجود در مقاله خود را با استاندارد درخواستی CrossRef بازنویسی نمایید. {
Metadata منابع هر مقاله در CrossRef با فرمت XML مناسب دپوزیت شود. {

پس از ارایه درخواست DOI مربوطه اخذ گردد. {
DOI مربوطه در response page وب سایت در اختیار خوانندگان قرار بگیرد. {

منابع بازنویسی شده و استاندارد در صفحه مربوطه در اختیار عموم قرار بگیرد. {
½آیا½DOI½توسط½هر½وب½سایتی½قابلیت½اجرا½و½بازخوانی½را½دارد؟½½

DOI بایــد توســط ارتبــاط وب ســایت مجلــه بــا بانــک اطاعاتــی کــراس رف از طریــق XML و متادیتــا 

مربوطــه صــورت پذیــرد. نمونــه ای از متادیتــا الزم بــرای درخواســت DOI بــه صــورت ذیــل میباشــد. لــذا 
 Open Journal یــا OJS امکانــات وب ســایت مجــات بایــد ایــن قابلیــت را فراهــم ســازد. در حــال حاضــر

System فایــد ایــن توانایــی اســت.

فلوچارت½کنترل½صحت½DOI½در½یک½مجله½علمی½½
ــه میخواهــد از صحــت DOI خــود مطمــن شــود، بــه وی توصیــه میکنیــم کــه  اگــر ســردبیر یــک مقال

فلوچــارت زیــر را بــه دقــت مطالعــه نمایــد.
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فلوچارت کنترل صحت DOI در یک مجله علمی
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a فصل چهارم
ORCID یا شناسه آنالین محققین

تعریف½½
ــد ۱۶  ــته ک ــک رش ــت، ی ــف Open Researcher and Contributor ID اس ــه مخف ــه ORCID ک شناس
ــل  ــا قاب ــی همت ــا وی بصــورت ب ــرد ت ــی گی ــق م ــق تعل ــا محق ــر نویســنده و ی ــه ه ــه ب ــی اســت ک رقم
شناســایی باشــد. اختــاف فرهنــگ هــا و تغییــرات زندگــی )مثــا تغییــر نــام پــس از ازدواج( و مــوارد دیگــر 
ــل  ــف دالی ــراد در کشــورهای مختل ــرای اســامی اف ــا پیشــوند ب ــد اســامی مرکــب، وجــود پســوند ی همانن
مهمــی در گــم شــدن مقــاالت علمــی یــک نفــر هســتند. شناســه ORCID از ســال 20۱2 تــا کنــون موفــق 
بــه ثبــت بیــش از ۷,۵ میلیــون محقــق تــا ابتــدای ســال 2020 گردیــده اســت. معــادل ORCID در مقــاالت 

ــر اشــاره نمــود. ــه لینــک زی ــوان ب ــال از ORCID مــی ت ــرای یــک مث DOI می باشــد. ب

http://orcid.org/0000-1234-5678-9888

محققــان و همــه افــراد اعــم از دانشــجویان یــا اعضــا هیــات علمــی مــی تواننــد بطــور رایــگان در پرتــال 
ــی،  ــل خــود شــامل اطاعــات بیوگراف ــل اطاعــات پروفای ــه تکمی ــام نمــوده و ب ــت ن www.orcid.org ثب

تحصیلــی و مقــاالت و کتــب خــود بپردازنــد.

½½ORCID½مزایای
 Scopus، امــکان اتصــال آن بــه تمامــی پایگاه هــای دیگــر هماننــد ORCID یکــی از مزایــای
ــگان  ــندگان رای ــرای نویس ــد ب ــن ک ــرای ای ــام ب ــت ن ــت. ثب ISI،Scholar،Linkedin و Researchgate اس

 ORCID اســت. امــا مجــات بــرای نمایــش نمــاد ایــن کــد  می بایســت ایــن کار را بــا مجــوز از شــرکت
ــاالت  ــر در مق ــات دیگ ــت موسس ــق مالکی ــظ ح ــب حف ــد مراق ــردبیران بای ــن، س ــد. بنابرای ــورت دهن ص

ــند. ــود باش ــه خ ــده در مجل منتشرش

روش½استقرار½ORCID½در½مجالت½½
اگر API موسسه ارکید به درستی در بستر نرم افزاری یک مجله راه اندازی شده باشد:

ــت  { ــد ثب ــل نویســنده در ارکی ــک در پروفای ــش شــده نویســندگان بطــور اتوماتی ــاالت پابلی ــه مق کلی
می شــوند.

کلیه داوری های انجام شده توسط داوران بطور اتوماتیک در پروفایل آنها ثبت می شوند. {
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نحوه½به½کارگیری½ارکید½در½مجله½½
بــرای اســتفاده از خدمــات ORCID مــی بایســت اقــدام بــه عضویــت در آن مجموعــه نمــود. می دانیــم 
کــه طبــق قوانیــن کپــی رایــت و رعایــت حــق مالکیــت، هــر نــوع سوءاســتفاده و یــا اســتفاده بــدون اجــازه 
از محصــوالت تجــاری یــک شــرکت جــرم محســوب شــده و مصــداق بــارز »عــدم رعایــت حقــوق مالکیــت« 
ــران اجــرا نمی شــود. امــا مجــات  ــون کپــی رایــت” در ای محســوب مــی شــود. درســت اســت کــه “قان
ــا داشــتن ISSN مشــمول تعهــدات بین المللــی در زمینــه “قانــون کپــی رایــت” هســتند.  بین المللــی مــا ب
موسســه ORCID در هــر زمــان حــق پیگیــری قانونــی را خواهــد داشــت. در نتیجــه، قبــل از درج ایــن لوگــو 

در ســایت مجــات بایــد از صّحــت بــه کارگیــری آن مطمئــن بــود.

بازخوانی½عواقب½اجرای½نادرست½یک½دستورالعمل½½½
آیا استفاده از لوگو ارکید در مجات نقض قوانین تجاری محسوب میشود؟ {
آیا اجبار به استفاده از ارکید در مجات قانونی است؟ {
چــه کســی پاســخگوی مجاتــی اســت کــه مجبــور بــه اســتفاده ناصحیــح از لوگــو ارکیــد در مجــات  {

ــوند؟ خود میش
ــال  ــایت مجــات" از س ــد در س ــگان )؟!!( ارکی ــد رای ــه درج ک ــار مجــات ب ــتورالعمل "اجب ــق دس مطاب
20۱۹ از ســوی معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، متاســفانه در برنامــه عملیاتــی دیگــری بــه 
دانشــگاهها اجبــار گردیــد، مســوولین علــم ســنجی دانشــگاهها مــی بایســت گزارشــی از میــزان ثبــت شناســه 
ارکیــد در مقــاالت منتشــر شــده ارایــه نماینــد. ســردبیران محتــرم مجــات مســتحضر هســتند کــه بــرای 
ــه قوانیــن کپــی رایــت و تجــاری شــرکت  ــد در مجــات مــی بایســت ب ــی از خدمــات ارکی اســتفاده قانون
ارکیــد احتــرام گذاشــته و ابتــدا عضــو یــا Member رســمی ارکیــد شــده و ســپس بســتر نــرم افــزاری الزم 

را در ســایت مجلــه فراهــم کنیــم.
اســتفاده از لوگــو ارکیــد در ســایت مجــات تنهــا در صورتــی مجــاز اســت کــه مجلــه بــه قوانیــن تجــاری 
شــرکت ارکیــد احتــرام بگــذارد. در غیراینصــورت بــا نقــض قوانیــن کپــی رایــت و تجــاری مواجــه خواهیــم 
شــد. عــدم اســتفاده از ایــن کــد احتمــاال منافع بیشــتری از اســتفاده ناصحیــح و غیرقانونــی آن خواهد داشــت.

سواالت½مهم½½
ــو در مجــات  { ــن لوگ ــح از ای ــتفاده ناصحی ــب اس ــه عواق ــات وزارت بهداشــت ب ــت تحقیق ــا معاون آی

اندیشــیده اســت؟
آیا مجات ضمانت الزم از مسوولین برای حمایت در برابر نقض قانون را دارند؟ {
آیا تصمیم به اجبار استفاده از ارکید در مجات کارشناسی شده است؟ {
آیا زیرساخت همه مجات برای استفاده از این خدمت مفید فراهم شده است؟ {
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آیــا مجاتــی کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی در حــال تــاش بــرای تامیــن حداقــل بودجــه الزم  {
هســتند، توانایــی پرداخــت هزینــه عضویــت در ارکیــد را دارنــد؟

آیــا اصــوال صحیــح اســت کــه مــا همــه مجــات یــک کشــور را بــه ســوی اســتفاده از یــک خدمــت  {
اجبــار کنیــم؟

آیا½شناسه½ارکید½برای½مجالت½رایگان½است؟½½
شناســه ORCID بــرای مجــات یــک شناســه رایــگان نمــی باشــد بلکــه فقــط بــرای نویســندگان رایــگان 
میباشــد. ثبــت و ویرایــش شناســه ارکیــد تنهــا بــرای نویســندگان و بــرای اســتفاده تکــی )single( و غیرتجــاری 
رایــگان بــوده، در حالیکــه ایــن شناســه بــرای مجــات رایــگان نمیباشــد. طبــق لینــک زیــر ســه نــوع اشــتراک 
بــرای ORCID در مجــات وجــود دارد )پایــه _ پیشــرفته و کنسرســیوم(  کــه در کمتریــن مقــدار ســالیانه ۵۱۵0 
دالر هزینــه در بــر دارد. عــاوه بــر هزینــه ســالیانه اشــتراک کــه از ســوی ORCID اعــام گردیــده اســت ، هزینه 
هــای توســعه و نگهــداری ســالیانه ایــن سیســتم را هــم در نظــر داشــته باشــیم. لــذا اســتفاده مجــات از شناســه 
ORCID رایــگان نبــوده و حداقــل مبلــغ ۵۱۵0 دالر بــه عنــوان حــق عضویــت ســالیانه مــی بایســت از ســوی هر 

مجلــه پرداخــت گــردد. 
https://orcid.org/about/membership

آیــا½مجــالت½دانشــگاهی½بــدون½پرداخــت½حــق½عضویــت½ســالیانه½Membership½مــی½½½
تواننــد½از½خدمــات½ORCID½اســتفاده½نماینــد؟

پاســخ، خیــر اســت. زیــرا خدمــات رایــگان ORCID تنهــا مختــص نویســندگان و افــرادی مــی باشــد که به 
صــورت فــردی مــی خواهنــد از ORCID اســتفاده نماینــد. در حالیکــه مجــات و شــخصیت های حقوقــی کــه 
مــی خواهنــد از خدمــات ORCID اســتفاده غیــر شــخصی و گروهــی و یــا تجــاری ) Commercial ( بنمایــد 
حتمــا مــی بایســت اقــدام بــه عقــد قــرارداد بــا موسســه ORCID و پرداخــت حــق عضویــت ســالیانه بنماینــد.
لــذا  از مســئولین محتــرم سیاســتگزار عرصــه پژوهــش و بــه ویــژه ســردبیران گرامــی خواهشــمندیم بــه منظور 
احتــرام بــه حــق مالکیــت ORCID و رعایــت قوانیــن شــرکت ORCID حتما قبــل از درج هر نوع کــد ORCID در 
مجــات و یــا نــرم افزارهــای مدیریــت مجات، ابتــدا از مجاز بودن اســتفاده از لوگــو ORCID در مقــاالت و مجله 
خــود آگاه شــوند. بــرای کســب اطاعــات بیشــتر لطفــا بــا خــود موسســه ORCID تمــاس حاصــل فرمائیــد. الزم 
بــه توضیــح اســت کــه ناشــر هــر مجله مــی بایســت اقــدام بــه مکاتبــه بــا موسســه ORCID نمایــد. در صورتیکه 
خــود مالــک علمــی مجلــه ،ناشــر مجلــه نیز مــی باشــد، ایــن مکاتبه مــی توانــد از ســوی ســردبیر صــورت پذیرد.

آیا½نویسندگان½به½درج½ORCID½ملزم½هستند؟½½

اســتفاده از کــد ORCID بــرای نویســندگان مــی بایســت  اختیــاری باشــد و نــه اجبــاری. طبــق قانــون حقــوق 
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مولفیــن ، نویســنده مــی بایســت در هنــگام ثبــت مقالــه )Submit( فقــط بــه ارائــه اطاعات ضــروری مقالــه اقدام 
نمایــد. لــذا اجبــار نویســندگان بــه ثبــت نــام و درج کــد ORCID در مقالــه صحیــح نبــوده و شایســته اســت تــا 
ســردبیران و سیســتم مجــات اســتفاده اختیــاری)Optional( از ایــن کــد را به نویســنده پیشــنهاد نمایند. موسســه  
ORCID یــک موسســه انتفاعــی و خصوصــی مســتقر در انگلســتان اســت کــه خدماتــی را بــرای یکپارچه ســازی 

اطاعــات محققیــن ارائــه مــی نمایــد. یکی از ایــن خدمات ارزشــمند کد شناســایی ۱۶ رقمــی ORCID اســت. لذا 
اجبــار نویســندگان -آنهــم در بحــث تصمیمــات الــزام آور کشــوری- بــرای عضویــت در یــک موسســه خصوصی 
در انگلســتان )بــا توجــه بــه قوانیــن Conflict of Interest( مــی بایســت مــورد تجدیدنظــر جــدی قــرار بگیــرد.

اجبار½نویسندگان½به½درج½ORCID½باعث½کاهش½تعداد½مقاالت½ورودی½میشود½½
نکتــه دیگــر “کاهــش تعــداد ســابمیت مقالــه” در مواردیســت کــه موانــع متعــددی بــر ســر راه نویســنده 
قــرار بدهیــم. یکــی از مشــکات اساســی در همــه مجــات رو بــه رشــد و یــا حتــی رشــد یافتــه، جــذب 
 ORCID مقــاالت بــا کیفیــت از نویســندگان میباشــد. در اینجــا مــا بــا گذاشــتن یــک مانــع جدیــد بــه نــام

عمــا موجــب کاهــش شــانس ســابمیت خواهیــم شــد.
آیا بستر نرم افزاری در همه سامانه های مجات کشور فراهم است؟

متاســفانه تــا ابتــدای ســال ۹۹ در هیچکــدام از ســامانه هــای مدیریــت مجــات در کشــور زیرســاخت 
ــه  ــه ب ــک مجل ــزاری در ی ــرم اف ــودن زیرســاخت ن ــم نم ــده اســت. فراه ــم نگردی ــن ســرویس فراه ای
معنــی ارتبــاط بــا API یــا رابــط کاربــری شــرکت ORCID میباشــد. API مذکــور نیــز تنهــا در اختیــار 
مجاتــی قــرار میگیــرد کــه اقــدام بــه عقــد قــرارداد بــا ORCID و پرداخــت عضویــت ســالیانه بنماینــد. 
ــات متعــددی در اختیــاز مجلــه قــرار میگیــرد.  ــرم افــزاری ، امکان پــس از فراهــم نمــودن زیرســاخت ن
تاکنــون در کشــور مــا ، تنهــا انتشــارات بیــن المللــی کوثــر موفــق بــه عقــد قــرارداد بــا ایــن موسســه 
شــده اســت. پــس از تنطیمــات ســامانه، اولیــن قــدم بــرای یــک نویســنده ، الگیــن یــا ورود بــه ســایت 
ــن  ــب پایی ــه مطل ــا ب ــات حتم ــورد امکان ــه بیشــتر در م ــرای مطالع ــا ORCID خــود میباشــد. ب ــه ب مجل

توجــه بفرماییــد.

ــو½ORCID½در½½½ ــش½لوگ ــامل½نمای ــا½ش ــه½تنه ــک½مجل ــتفاده½از½ORCID½در½ی ــا½اس آی
ــنده½اســت؟ ــام½نویس ــت½ن ــگام½ثب ــه½و½درج½ORCID½در½هن مقال

ــنده  ــام نویس ــت ن ــگام ثب ــه در هن ــم ک ــح دادی ــب توضی ــن مطل ــَا در همی ــت. قب ــر اس ــخ، خی پاس
ــد در  ــاوه ORCID بای ــد. بع ــی باش ــورت انتخاب ــه بص ــاری بلک ــد اجب ــه ORCID نبای ــال مقال و ارس
سیســتم مدیریــت مجلــه بــه کمــک API )رابــط نرم افــزاری( وارد شــود. لــذا ORCID بایــد در سیســتم 
مدیریــت مجلــه بــه نحــو صحیحــی بارگــذاری شــود تــا قــادر باشــد امکانــات ذیــل را بــه مجلــه ارائــه 

ــد. نمای
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امکاناتی½که½ORCID½به½مجالت½می½دهد½½
در صــورت اســتفاده صحیــح از API ارایــه شــده توســط شــرکت ORCID یــک مجلــه بــه تســهیات زیــر 

دسترســی خواهد داشــت:
1.ثبــتنــاميــاورودبــاORCID: نویســندگان مــی توانــد در هنــگام ثبــت نــام )Register( و یــا ورود 

) Login ( بجــای اســتفاده از اکانــت جدیــد، از اکانــت ORCID اســتفاده نمــوده و وارد مجلــه بشــوند.
2.امــکانثبــتخــودکارمقــاالتمنتشــرهدرORCID: بــه محــض ورود بــه مجلــه ، تمامــی مقــاالت قبلــی 

و جدیــد منتشــر شــده شــما وارد پروفایــل ORCID شــما مــی شــود.
3.امــکانثبــتخــودکارتمامــیفعالیــتهــایداوریشــمادرORCID: بــه محــض ورود بــه مجلــه، تمامــی 

Peer Reviewهــای قبلــی و جدیــد شــما وارد پروفایــل شــما در ORCID مــی شــود.

4.نمايــشلوگــوORCIDدرمقــاالتمنتشــره: ایــن یکــی از کوچکتریــن خدماتــی اســت کــه مجلــه بــه 

نویســندگان خــود مــی دهــد. از ســوی دیگــر ایــن همــان الزامــی اســت کــه در اباغیــه جدیــد معاونــت 
تحقیقــات و فنــاوری بــدان اشــاره شــده اســت. بــه ســردبیران محتــرم یــادآور مــی شــود کــه درج لوگــو 

ســبز رنــگ ORCID تنهــا پــس از کســب مجــوز از ORCID میســر مــی باشــد.
ارایــه½گواهــی½آنالیــن½و½کامــال½معتبــر½بــه½داوران½و½کمــک½ســردبیران½مجــالت½/½ثبــت½½½

داوری½هــا½در½پروفایــل½ارکیــد
بــا بهــره بــرداری از خدمــات نویــن ارکیــد )ORCID( در مجــات، همــه داوران )Reviewers( و کمــک 
ســردبیران )Associate Editors( قــادر خواهنــد بــود بافاصلــه پــس از اتمــام داوری یــا ادیتــوری خــود روی 
یــک مقالــه ، ایــن فعالیــت را در رزومــه خــود در ارکیــد ثبــت نماینــد. ایــن امــکان و قابلیــت تنهــا بــرای 

مجاتــی میســر گردیــده اســت کــه عضــو رســمی ارکیــد باشــند.

شرط½ثبت½فعالیت½های½داوری½در½ارکید½½
} ORCID member .مجله عضو ارکید باشد
} Login by ORCID and Sync Data .زیرساخت نرم افزاری مجله با ارکید برقرار باشد
ناشر مجله در سامانه GRID عضو باشد تا داوری های انجام شده معتبر و Valid باشند. {
داور با اکانت خود در ارکید وارد مجله شده و به ناشر مجوز دسترسی بدهد. {
روش½مشاهده½رزومه½داوری½½

 )review( پــس از یکبــار ورود بــا ارکیــد در مجلــه و دادن مجــوز بــه ناشــر، تمامــی فعالیتهــای قبلــی داوری
ــن  ــه پایی ــا ب ــاهده آنه ــرای مش ــود. ب ــت میش ــما ثب ــد ش ــل ارکی ــما در پروفای ــوری )editor( ش ــا ادیت و ی
پروفایــل خــود مراجعــه نماییــد. بدیــن ترتیــب هــم فعالیتهــای داوری و هــم فعالیتهــای ادیتــوری شــما ثبــت 

میشــوند. ضمنــا بــا ایــن اقــدام تمــام مقــاالت قبلــی شــما نیــز ملبــس بــه لوگــو ارکیــد میشــوند.
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روش دیدن فعالیتهای داوری در ارکید

روش ثبت آنالین همه داوری ها با یک کلیک
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در هنگام الگین باید امکان ورود نویسنده به مجله با ORCID وجود داشته باشد. اجبار نویسنده به درج این کد مغایر 
اصول می باشد.

دقت کنیم که درج این کد در مجالت ما می بایست با مجوز از شرکت ORCID صورت پذیرد. لطفا سردبیران مراقب حفظ 
حق مالکیت موسسات دیگر در مقاالت منتشره خود باشند.

اگر API موسسه ارکید به درستی در بستر نرم افزاری یک مجله راه اندازی شده باشد:

اول: کلیه مقاالت پابلیش شده نویسندگان بطور اتوماتیک در پروفایل نویسنده در ارکید ثبت میشوند 1
دوم:کلیه داوری های انجام شده توسط داوران بطور اتوماتیک در پروفایل وی ثبت می شوند. 2



a 
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a فصل پنجم
معرفی ابزار کنترل اعتبار منابع

چرا½کنترل½منابع½مهم½است؟½½
یکــی از الزامــات نشــر مقــاالت در مجــات علمــی، معتبــر بــودن درصــد باالیــی از منابــع مــورد اســتفاده 
ــر  ــای معتب ــا در پایگاه ه ــتند ی ــد DOI هس ــل دارای ک ــور معم ــی به ط ــن منابع ــت، چنی ــه اس ــر مقال در ه
علمــی از جملــه PubMed نمایــه شــده اند. کنتــرل منابــع در مراحــل مختلــف انتشــار یــک مقالــه از ثبــت 

مقالــه در ســایت مجلــه گرفتــه تــا مراحــل مختلــف داوری و نشــر مقالــه ممکــن اســت صــورت بگیــرد.
ــد  ــا ح ــریع و ت ــک روش س ــر آن ی ــی معتب ــای اطاعات ــتجو در پایگاه ه ــراس رف و جس ــایت ک وب س

ــع اســت. ــرل مناب ــرای کنت ــان ب ــل اطمین ــی قب باالی

½½½Simple½Text½Query½روش½استفاده½از
روش استفاده از Simple Text Query به شرح زیر است:

کپی کردن منابع از انتهای مقاله {
}  http:// https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery باز کردن لینک
کپــی کــردن منابــع و درج آنهــا در کادر مربــوط بــه لیســت منابــع ضمــن رعایــت نــکات الزم و فعــال  {

 List all possible DOIs در ســمت چــپ و تیــک Include PubMed IDs in results کــردن دو تیــک
Submit در ســمت راســت پاییــن کادر و درنهایــت کلیــک بــر روی دکمــه per reference

} Simple Text Query باز شدن نتیجه
بررسی و استفاده از نتایج حاصل بر حسب هدف مورد نظر {

در نظر داشته باشید:
فایل full text حاوی منابع بایستی از سایت ژورنال دانلود شود. {
ماننــد هــر موتورجســتجوی اینترنتــی، ســایت کــراس رف نیــز دارای محدودیــت در تعــداد واژگان یــا  {

کارکترهــای مــورد جســتجو اســت )حــدود 2200 واژه معــادل byte ۱۵000(. در مواقعــی کــه تعــداد 
منابــع بــاال اســت )معمــوال بیــش از ۶0 منبــع( می بایســت جســتجو در چنــد مرحلــه انجــام بگیــرد.

بــا درج تعــداد بیشــتر از ۶0 منبــع ممکــن اســت همــه منابــع درج نشــده و بی دقتــی بــه نکتــه فــوق  {
ممکــن اســت باعــث حــذف تعــدادی از منابــع گــردد. 

ســایت کــراس رف نســبت بــه ترتیــب قرارگیــری واژگان در هــر منبــع حســاس اســت، بدیــن ترتیــب  {
کــه وقتــی منابــع را از انتهــای مقالــه کپــی کــرده و در کادر مربوطــه درج می کنیــد، ســایت کــراس رف 
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واژگان قــرار گرفتــه در هــر خــط را بــه عنــوان یــک منبــع تلقــی می کنــد. بنابرایــن در صورتــی کــه 
منبعــی در یــک خــط قــرار نگرفتــه باشــد ممکــن اســت آن را در دو یــا چنــد خــط و بــه عنــوان چنــد 
منبــع جســتجو کنــد و بــه احتمــال زیــاد نتیجــه مفیــدی بــه دســت نیایــد. بنابرایــن پیــش از کلیــک 
بــر روی دکمــه Submit منابــع را در کادر جســتجوی کــراس رف یــا نرم افــزار Notepad مرتب ســازی 

. کنید
عــاوه بــر نکتــه فــوق، حتــی ترتیــب قــرار گیــری واژگان در یــک منبــع و عائــم نگارشــی مــورد  {

اســتفاده در ســبک های مختلــف منبع نویســی نیــز بــر کیفیــت جســتجوی کــراس رف تاثیــر دارنــد. بــه 
عنــوان مثــال اگــر نویســنده در یــک منبــع از عامــت “ “ اســتفاده کــرده باشــد و در نوشــتن عنــوان 
مقالــه حــرف یــا حروفــی را جابجــا کــرده باشــد و یــا کاراکتــر خاصــی را داخــل عامــت “ گنجانــده 

باشــد بــه احتمــال زیــاد ســایت کــراس رف DOI مربــوط بــه آن منبــع را ارائــه نخواهــد کــرد.
ــه درج  { ــزار EndNote در مقال ــا نرم اف ــه نشــان داده اســت منابعــی کــه ب ــه دوم تجرب ــر نکت عــاوه ب

 Vancouver شــده باشــند در جســتجو نتیجــه بهتــری بــه دســت می دهنــد. بــه عنــوان مثــال ســبک
ــا  ــروز کــردن لیســت منابعــی کــه ب ــا ب ــا ســبک های دیگــر نشــان می دهــد. ب نتیجــه ای متفــاوت ب
ــر در  ــه ای بهت ــوان نتیج ــبک Vancouver می ت ــه س ــل آن ب ــده اند و تبدی ــزار EndNote کار ش نرم اف

ــراس رف به دســت آورد. ــایت ک ــتفاده از س اس
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a فصل ششم
پابلونز برای داوری در مجالت

تعریف½پابلونز½½
وبســایت پابلونــز www.publons.com کــه توســط مجموعــه Clarivate )تامســون رویتــرز ســابقا و همــان 
موسســه مصطلــح بــه ISI( خریــداری شــده اســت، سرویســی را ارائــه می دهــد کــه در آن محققــان بتواننــد 
داوری هــای خــود را بررســی و بــه نمایــش بگذارنــد. همچنیــن ایــن اطاعــات در اختیــار ادیتورهــا قــرار مــی 
گیــرد تــا آنهــا بتواننــد در انتخــاب داوران مناســب جهــت انجــام فرایندهــای داوری مقــاالت بهــره جوینــد. از 
ســال 20۱2 بــه امــروز بیــش از ۳۵0000 محقــق در پابلونــز فعالیــت دارنــد. همچنیــن تقریبــا ۱٫8 میلیــون 
داوری در بیــش از 2۵000 ژورنــال صــورت گرفتــه اســت. بــه طــور کلــی هــدف پابلونــز افزایــش ســرعت 

فراینــد هــای علمــی، بــا اســتفاده از کنتــرل و پایــش پروســه هــای داوری مــی باشــد.
پابلونز :
به داوران اجازه میدهد تا خود را به همه مجامع علمی دنیا معرفی کنند. {
به مجات امکان میدهد تا از داوران معتبر برای داوری در مقاالت خود استفاده کنند. {
به ناشرین اجازه میدهد تا با داوران بین المللی همکاری کنند. {

پابلونز دارد:
2۵000 مجله {
400000 داور فعال و معتبر {

همــه داوران میتواننــد بــا عضویــت رایــگان در ایــن پرتــال ، رزومه آنایــن خــود را ببینند. همچنیــن داوران 
میتواننــد در صــورت داوری در هــر مجلــه، در رزومــه خــود ایــن داوری را ثبت نماینــد. از مزایای مهــم پابلونز، 
ثبــت فعالیتهــای داوری در مجــات مختلــف و داشــتن یــک رزومــه معتبــر و آنایــن بــرای داوران میباشــد.

داوری½در½پابلونز½½
پابلونــز معتبرتریــن پلتفــرم اعتبارســنجی داوری در دنیــا اســت کــه بــا هــدف ارایــه داوری علمــی و شــفاف 
راه انــدازی شــده اســت. اکنــون ایــن ســامانه کــه در ارتبــاط بــا Clarivate Analytics یــا همــان ISI ســابق 
اســت، امــکان جدیــدی جهــت آمــوزش داوران اضافــه کــرده اســت. داوران می تواننــد در دوره هــای داوری آن 
شــرکت نموده و تحــت نظــر یــک اســتاد راهنمــا )انتخابــی از ســوی داور یا پیشــنهادی از ســوی ســامانه(، دوره 
هــا را طــی نماینــد و حتــی داوری هایــی تمرینــی تحــت نظــارت انجــام دهنــد. در نهایــت بابــت ایــن داوری هــا 
ــد  ــا داوران کمــک می کن ــان، نویســندگان ی ــه محقق ــه ب ــن گواهینام گواهــی از ســامانه دریافت می شــود. ای
تــا از ایــن بــه بعــد در ســامانه بــه عنــوان فــردی شــناخته شــوند کــه مســلط و البتــه عاقه منــد بــه داوری 
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بــوده و مــورد توجــه مجــات بیشــتری بــرای انجــام داوری قــرار بگیرنــد. ایــن ســامانه هــر ســال برتریــن 
داورهــا در ســطوح مختلــف کشــور و موسســه و فــرد غیــره را مشــخص مــی کنــد. همچنیــن بــه علــت ارتبــاط 
بــا ISI تعــداد ارجاعــات مقاالتــی کــه اعضــای آن داوری کرده انــد را نیــز مشــخص می کنــد کــه می توانــد در 

.)/https://publons.com/academy :پروفایــل عمومــی اعضــا قــراد بگیــرد. )اطاعــات بیشــتر

کاربرد½پابلونز½½
یافتــن داور مناســب و حرفــه ای بــرای یــک مقالــه دیگــر کار دشــواری نیســت. ارتبــاط بــا بانــک داوران معتبــر 
از سراســر دنیــا و در همــه رشــته هــا بــا اســتفاده از ســامانه پابلونــز میســر شــده اســت. بــی شــک یکــی از حیاتــی 
تریــن بخــش هــای پروســه یــک مقالــه علمــی فراینــد داوری )Peer review Process( آن اســت. بــه طــوری 
کــه 84 درصــد از پژوهشــگران بــر ایــن عقیــده هســتند کــه بــدون پروســه داوری، عمــا کنترلــی بــر فرایندهــای 
آکادمیــک و انتشــار مقــاالت نخواهنــد داشــت. از ســوی دیگــر یافتــن داور مناســب بــرای یــک مقالــه ســخت 
تریــن، پرهزینــه تریــن و وقــت گیــر تریــن بخــش مدیریــت یــک مجلــه محســوب میشــود. بــه همیــن منظــور 
داوری هــای صحیــح و انتخــاب داور مناســب مــی تواننــد نقــش بــه ســزایی در پیشــرفت و ارتقــا کیفیــت مجات 
داشــته باشــند. بطــور مثــال مشــکلی کــه ادیتورهــا اغلــب مواقــع بــا آن رو بــه رو هســتند، جســتجو و انتخــاب 
داواران مرتبــط و دارای صاحیــت در همــان رشــته اســت. بــه طــوری کــه از ۵۳ درصــد داورانــی کــه توســط 

ســردبیر بــه داوری یــک مقالــه دعــوت مــی شــوند، تنهــا 22 درصــد آنهــا واجــد شــرایط هســتند.

پابلونز½برای½پژوهشگران½½
پژوهشــگران مــی تواننــد بــا ثبــت نــام در پرتــال پابلونــز، داوری هــای خــود را ثبــت نماینــد. همچنیــن 
مــی تواننــد داوری هــای انجــام شــده توســط دیگــر محققــان را مشــاهده،  بررســی و امتیازدهــی کننــد. ایــن 

ســرویس بــرای تمامــی پژوهشــگران رایــگان اســت.

مزایای½پابلونز½برای½داوران½½
با کمک داوری در پابلونز، هر داور پس از اتمام داوری خود می تواند از این مزایا برخوردار شود:

ــاداش  { ــا پ ــی ب ــه فعالیت ــل داوری ب ــل داوران و تبدی ــا در پروفای ــت داوری ه ــرای ثب ــن روش ب بهتری
ــه داوران  ــه گواهــی داوری ب ــا ارای ــر ب معتب

} )Online Certificate( .دریافت کنند ISI گواهی داوری آناین و معتبر از مجموعه
امکان جدید Publons برای گذراندن دوره های داوری در آکادمی این سامانه  {
}  candidate( انجــام داوری در مجلــه معتبــر و معرفــی خــود بــه عنــوان داور بــه ســایر مجــات دنیــا

)for review in top quality jorunals

}  )endorsement( و بــا معرفی به دیگــران باعث تقویــت )track( داوری خــود را بطــور آنایــن رهگیــری
شوند. آن 
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} )introduce your review to authors( .نویسندگان با نحوه داوری وی آشنا شوند
قــدرت علمــی خــود در نقــد صحیــح یــک مقالــه و همچنیــن عدالــت در داوری را بــه جامعــه بیــن  {

المللــی نشــان دهنــد.
پابلونز به ارکید )ORCID( و ResearcherID متصل است. {

پابلونز½برای½مجالت½½
ــز جهــت انجــام داوری هــا و دعــوت داوران اســتفاده  ادیتورهــای مجــات می تواننــد از اطاعــات پابلون
کننــد. ایــن اطاعــات شــامل داوری هــا، فعالیــت هــای علمــی، پروفایــل، رزومه و دیگــر اطاعــات آکادمیک 
و شــغلی محققــان اســت. گفتنــی اســت کــه مجــات جهــت عضویــت و بهــره جویــی از امکانــات آن مــی 
بایســت از طریــق ناشــر خــود مبــادرت بــه ثبــت نــام در پابلونــز نماینــد. ســرویس مجــات در پابلونــز همــراه 
ــرم  ــرا ن ــود. زی ــرم افــزاری در وب ســایت مجلــه خواهــد ب هزینــه اشــتراک ســالیانه و تغییــرات گســترده ن

افــزار پابلونــز بــه راحتــی بــر روی هــر پلتفرمــی کار نمی کنــد.
از دیگــر خدمــات پابلونــز نیــز مــی تــوان بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی جهــت اســتفاده داوران تــازه 

کار و بحــث و ارزیابــی در ارتبــاط بــا فراینــد هــای داوری اشــاره کــرد.
جهت اطاعات و عضویت در پابلونز می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:

 https://publons.com

مزایای½پابلونز½برای½مجالت½چیست؟½½
مجات با کمک پابلونز می توانند:

داوران بین المللی و معتبر را به مجله دعوت نمایند. {
} )Pool of Reviewers( یافتن بهترین داوران برای مجات 
 مشاهده پروفایل داوران: چند مقاله در کدام مجات داوری کرده اند؟ {

)find, screen and recruit expert reviewers( 
 تمامــی داوری هــای خــود را بصــورت آنایــن در معــرض دیــد نویســندگان قــرار دهنــد. {

) show review as public( 
} )increase validity of reviews( .اعتبار داوری های خود را افزایش دهند
اخذ½نمایندگی½رسمی½پابلونز½در½ایران½½

مجموعــه تامســون رویتــرز یــا Clarivate از ســال 20۱4 اقــدام بــه تاســیس یــک پرتــال بــرای داوران بــه 
نــام پابلونــز )Publons( نمــود. انتشــارات کوثــر بــه عنــوان تنهــا ناشــر رســمی در ایــران، موفــق بــه ثبــت 

ســه مجلــه خــود در لیســت مجــات معتبــر در ایــن ســامانه نمــود. لینــک:
 https://publons.com/publisher/6215/kowsar-publishing
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ارتباط½مستقیم½مقاالت½با½پابلونز½در½نشریات½کوثر½برقرار½شد½½
بــا کمــک ویجــت یــا ابــزار پابلونــز بطــور آنایــن امــکان ارتبــاط مســتقیم خواننــدگان بــا پابلونــز در همــه 
مجــات ۱۷ گانــه کوثــر برقــرار شــد. پابلونــز ســامانه مدیریــت داوری معتبــر و یکــی از محصــوالت موسســه 
ــه )پاییــن و راســت در صفحــه اصلــی و فــول  ــار هــر مقال ــه بعــد در کن Web of science  میباشــد. ازایــن ب

تکســت مقــاالت( امــکان ارتبــاط بــا صفحــه مقالــه در پابلونــز برقــرار گردیــده اســت. خواننــدگان میتواننــد بــا 
ورود بــه صفحــه اختصاصــی هــر مجلــه در پابلونــز بــه مشــاهده تاریخچــه داوری هــای فعــال هــر مقالــه بروند. 
بــا کمــک ویجــت یــا ابــزار پابلونــز بطــور آنایــن امــکان ارتبــاط مســتقیم خواننــدگان بــا پابلونــز در همــه 
مجــات ۱۷ گانــه کوثــر برقــرار شــد. پابلونــز ســامانه مدیریــت داوری معتبــر و یکــی از محصــوالت موسســه 
ــول  ــی و ف ــن و راســت در صفحــه اصل ــه )پایی ــار هــر مقال ــد در کن ــه بع ــن ب Web of science میباشــد. ازای

تکســت مقــاالت( امــکان ارتبــاط بــا صفحــه مقالــه در پابلونــز برقــرار گردیــده اســت. خواننــدگان میتواننــد بــا 
ورود بــه صفحــه اختصاصــی هــر مجلــه در پابلونــز بــه مشــاهده تاریخچــه داوری هــای فعــال هــر مقالــه بروند.



47

افزودن½گذشته½نگر½داوری½های½یک½مجله½در½پابلونز½½
ــی در  ــد. حت ــات میباش ــت مج ــن کار در مدیری ــخت تری ــن و س ــاالت ، مهمتری ــح مق “داوری” صحی
معتبرتریــن مجــات ، دغدغــه اصلــی ســردبیر یافتــن و تشــویق داوران عــادل و صــادق میباشــد. “تشــویق” 
داور بــه شــیوه هــای اصولــی میتوانــد موجــب جلــب همــکاری بیشــتر داوران شــود. "داور" وقتــی از مکانیســم 
دریافــت گواهــی نامــه معتبــر خــود مطمــن باشــد ، عاقــه اش بــه کار علمــی در محیــط مجلــه دو چنــدان 
میشــود. پابلونــز - بــه عنــوان یکــی از محصــوالت گــروه ISI - امکانــی را بــرای داوران علمــی مجــات 
فراهــم نمــوده اســت تــا بــا کمــک ایــن ســامانه ، بــه معرفــی خــود بپردازنــد. هــر یــک "داوری” در پابلونــز 
ذخیــره و میتوانــد موجــب افزایــش اعتبــار علمــی داور شــود. یکــی از ســرویس هــای جالــب در پابلونــز "ورود 

تاریخــی داوران" یــا Historical Engagement میباشــد. 

سیستم½داوری½باز½در½مجالت½½½

ــان  ــدی از داوری در مجــات علمــی را بی ــار در ســال 20۱۳ گــروه مجــات EMBO مــدل جدی ــن ب اولی
نمودنــد کــه در آن بطــور پابلیــک همــه نظــرات داوران و پاســخ نویســندگان قابــل مشــاهده بــود. بــه ایــن مدل 
داوری در مجــات، داوری بــاز یــا Open Peer Review اطــاق میگــردد. در “داوری بــاز" همــه نظــرات داوران 
بطــور عمومــی در ســایت مجلــه منتشــر میشــود. “داوری بــاز" خــود بــه دو مــدل : "داوری بــاز ناشــناس"  و یــا 

"داوری بــاز بــا امضــا داور" تقســیم میشــود. مزایــای داوری بــاز در مجــات یــا OPR شــامل: 
۱( افزایش اعتبار مجله در محافل علمی و ارزشیابی،

2( افزایش اعتماد نویسندگان به عدالت در مجله،
۳( آموزش به نویسندگان و دانشجویان برای پرهیز از خطاهای علمی در مقاله خود، 

4( افزایش رضایت داوران و اسوشیت ادیتورها، میباشند.  

½½Peer½Review½تعریف½داوری½یا

ــود.  ــرد آکادمیک میش ــک ف ــی ی ــر زندگ ــب تغیی ــاوت” موج ــد “قض ــاالت علمی” همانن “داوری مق
“ســردبیر” باالتریــن قاضــی تصمیــم گیرنــده در مجــات و دارای حساســترین مســوولیت جمعــی اســت.

ــث  ــال بح ــن ح ــن و در عی ــن، مهمتری ــخت تری ــی، س ــات علم ــا Peer Review در مج “داوری” ی
انگیزتریــن فراینــد مدیریــت در مجــات میباشــد. یــک “داوری صالــح" و “بــدون از غــرض ورزی 
ــد.  ــات تحریریه مجــات میباش ــه اعضــا هی ــی هم ــدف اصل ــادی” ه ــع م ــدون مناف ــا “ب شــخصی” و ی
نویســنده ای کــه مقالــه اش رد )Reject( میشــود؛ در صورتــی احســاس اعتمــاد بــه مجلــه پیــدا میکنــد کــه 
ــر  ــت” تشــخیص دهــد. نویســندگان اگ ــت و درســتی” و “عدال ــا صداق ــه را “ب ــد “داوری” در مجل فراین
داوری خوبــی را مشــاهده کننــد، از نتیجــه رد مقالــه خــود ناراحــت نمیشــوند. لــذا اولیــن اصــل در برقــراری 
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ــه کــه مســتحضرید، بطــور  عدالــت در داوری مجــات، شــفافیت تمــام در داوری مقــاالت اســت. همانگون
ــرد. ــل دو داور” صــورت میگی ــا “حداق ــول در مجــات، داوری ب معم

½½Peer½Review½انواع½سیستم½داوری½یا
تاکنون حداقل سه نوع "سیستم داوری" در مجات معرفی شده اند:

ــر  ــی خب ــام یکدیگــر ب ــن مــدل "نویســنده" و "داور" از ن ــا داوری “دو ســویه کــور”: در ای ۱( مجــات ب
هســتند. تنهــا ســردبیر مجــاز بــه دانســتن نــام ایــن دو گــروه اســت. ایــن مــدل، یــک مــدل قدیمــی 

بــوده و در بســیاری مجــات در حــال انجــام میباشــد.
2( مجــات بــا داوری "یــک ســویه کــور": در ایــن مــدل "نویســنده" از نــام داوران بیخبــر بــوده و "داوران" 

ــندگان را میشناسند. نویس
ــن  ــن حــال بهتری ــن مــدل داوری و در عی ــا Open Peer Review: جدیدتری ــاز ی ــا داوری ب ۳( مجــات ب

مــدل آن میباشــد کــه کلیــه نظــرات داوران بــه صــورت آنایــن در مجلــه منتشــر میشــود.

½½Open½Peer½Review½تعریف½داوری½باز½در½مجالت½یا
ــه قــرار  در ایــن مــدل، نظــرات داوران بطــور عمومــی و آزاد )پابلیــک( در معــرض دیــد خواننــدگان مقال

میگیــرد. همــه قــادر بــه مشــاهده و مطالعــه ایــن نظــرات هســتند. 

½½OPR½انواع½داوری½باز½در½مجالت½یا
بطــور کلــی خــود داوری بــاز در مجــات ، بــر اســاس انتشــار یــا عــدم انتشــار نــام داوران، بــه دو گــروه 

تقســیم میشــود:
ــه -  ۱ ــرات هم ــدل نظ ــن م ــامداور:ReviewPeerOpenAnonymous: در ای ــدونن ــازوب داوریب

ــل مشــاهده میباشــد. ــه قاب ــام در مجل ــر ن ــدون ذک داوران و ب
داوریبــازبــانــامداورانمعتبــرReviewPeerOpenSigned: ایــن مــدل معتبرتریــن و بــه روزترین -  2
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مــدل داوری در مجــات اســت کــه همــه نظــرات داوران بــا ذکــر نــام آنهــا در ســایت قابــل مشــاهده 
میباشــد. نهایــت شــفافیت در ایــن مــدل از مجــات وجــود دارد. ایــن مــدل در کنــار اســتقرار سیســتم 

پابلونــز در مجــات، باالتریــن درجــه اعتبــار در داوری را بــه مجــات اعطــا میکنــد.

مزایای½داوری½باز½در½مجالت½یا½OPR½چیست؟½½½
افزایش اعتبار مجله در محافل علمی و ارزشیابی-  ۱
افزایش اعتماد نویسندگان به عدالت در مجله-  2
آموزش به نویسندگان و دانشجویان برای پرهیز از خطاهای علمی در مقاله خود-  ۳
افزایش رضایت داوران و اسوشیت ادیتورها-  4

½½OPR½معایب½داوری½باز½یا
کاهش تمایل داوران سنتی و یا دارای مشغله های متنوع به قبول داوری در مجله-  ۱
تهدید داوران و مجله با استناد به نظرات داوران-  2
آشکار شدن خطاهای نوشتاری داوران غیرانگلیسی زبان-  ۳

ناشران پیشتاز که تاکنون در همه یا برخی مجات خود سیستم داوری باز را مستقر نموده اند:
1.BMJ 
2. Biomed Central
3. EMBO Press 

ارتباط½داوری½باز½با½پابلونز½چیست؟½½½
بــا کمــک ترکیــب “سیســتم داوری بــاز” و “پابلونــز” هــم داوران کامــا انگیــزه داوری پیــدا میکننــد 
و هــم نویســندگان اعتمــاد ۱00 درصــدی بــه مجلــه پیــدا میکننــد. نمایــه ســازها و سیســتم هــای اعتبــار 

ســنجی مجــات هــم بــا ایــن دو ویژگــی “باالتریــن” اعتبــار علمــی را بــه مجلــه قایــل میشــوند.

برای½استقرار½OPR½در½مجله½به½چه½زیرساختهایی½نیاز½است؟½½½
برای استقرار این ویژگی در هر مجله باید نکات زیر را برقرار نمود:

 ◙ This report could be in HTML or PDF format.
 ◙ The report must be linked (included) in the HTML full text of an article.
 ◙A separate DOI could be assigned to the report so that the reviewers, as well as authors, will 
be able to easily cite their comments.
 ◙Header: Journal info, article meta
 ◙ Title of the article, authors, all important dates (in the Review Timelines), editor's name
 ◙ Editor's note
 ◙All editorial decision including EIC, AE, Reviewers (role, date, details)
 ◙Authors' response (date, details)
 ◙ Final editorial decisions 
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نحوه½تعامل½OPR½و½داوری½در½مجالت½½
بــا کمــک ورکفلــو زیــر میتوانیــد محل اســتقرار OPR و نحــوه تعامــل همه اعضا مجلــه را مشــخص نمایید.

آیــا½ســردبیران½ایرانــی½قــادر½بــه½نمایــش½آنالیــن½داوری½هــای½مقــاالت½در½مجــالت½½½
خــود½هســتند؟
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مجــات بــا داوری بــاز شــفاف تریــن مــدل داوری میباشــد کــه کلیــه نظــرات داوران بــه صــورت آنایــن 
در ســایت مجلــه منتشــر میشــود. از جملــه مزایــای داوری بــاز در مجــات یــا OPR، افزایــش اعتبــار مجلــه 
ــه  ــز ب ــه نی ــتقرار OPR در مجل ــرای اس ــد. ب ــه میباش ــت در مجل ــه عدال ــندگان ب ــاد نویس ــش اعتم و افزای
زیرســاختهای فنــی متعــددی در وب ســایت نیــاز اســت. امــا آیــا همــه ماجــرا بــه همینجــا ختــم میشــود؟ 
بزرگتریــن مشــکل اغلــب مجــات دنیــا در “داوری عادالنــه “ و “داوری کافــی” اســت. عادالنــه یعنــی 
درســت داوری کــردن و دوری از هــر نــوع رانــت و پارتــی بــازی و روابــط. دواری کافــی هــم یعنــی داوری 
کــه در آن اســتانداردهای داوری رعایــت شــده باشــند. اولیــن قــدم در راه انــدازی "داوری بــاز” مشــکل فنــی 
ــه ســردبیران  ــه اســت. در قــدم اول ب و وب ســایتی نیســت، بلکــه مشــکل “فرهنگــی” در داوری ناعادالن
عــادل و شــجاعی نیــاز داریــم کــه قــدرت اصــاح سیســتم معیــوب و فاســد داوری مجــات خــود را داشــته 
باشــند. شــاید ایــن ســردبیران “جــوان” هــم باشــند. بــه نظــر میرســد بــرای گــذر از “رانــت هــای ســنتی” 
ــه فکــر تعویــض ســردبیران ســنتی و قدیمــی خــود باشــیم.  ــد ب ــی کیفیــت اول بای در پذیــرش مقــاالت ب
ــا واکنشــهای شــدیدی ربــرو میشــود. آیــا مالکیــن مجــات  چیــزی کــه حتــی صحبــت از آن در ایــران، ب
و دانشــگاهها و موسســات توانایــی و اجــازه تغییــر مدیــران ســنتی و قدیمــی خــود را خواهنــد داشــت؟ آیــا 

اجــازه حضــور اعضــا هیــات علمــی جــوان را بــه مجــات “خانوادگــی و فامیلــی” خواهنــد داد؟
طبــق تعریــف، مجــات بــا داوری بــاز یــا Open Peer Review جدیدتریــن مــدل داوری و در عیــن حــال 
ــه منتشــر  ــن در ســایت مجل ــه صــورت آنای ــه نظــرات داوران ب ــن مــدل آن میباشــد کــه کلی شــفاف تری
ــه دو  ــام داوران، ب ــا عــدم انتشــار ن ــر اســاس انتشــار ی ــاز” در مجــات ، ب میشــود. بطــور کلــی “داوری ب

گروه تقســیم میشــود. 
داوریبــازوبــدوننــامداور:ReviewPeerOpenAnonymous : در ایــن مــدل نظــرات همــه  {

داوران و بــدون ذکــر نــام در مجلــه قابــل مشــاهده میباشــد.
داوریبــازبــانــامداورانمعتبــرReviewPeerOpenSigned: ایــن مــدل معتبرتریــن و بــه  {

روزتریــن مــدل داوری در مجــات اســت کــه همــه نظــرات داوران بــا ذکــر نــام آنهــا در ســایت قابــل 
مشــاهده میباشــد. نهایــت شــفافیت در ایــن مــدل از مجــات وجــود دارد. ایــن مــدل در کنــار اســتقرار 

سیســتم پابلونــز در مجــات، باالتریــن درجــه اعتبــار در داوری را بــه مجــات اعطــا میکنــد.
از جملــه مزایــای داوری بــاز در مجــات یــا OPR ، افزایــش اعتبــار مجلــه و افزایــش اعتمــاد نویســندگان 
بــه عدالــت در مجلــه میباشــد. بــرای اســتقرار OPR در مجلــه نیــز بــه زیرســاختهای فنــی متعــددی در وب 

ســایت نیــاز اســت.
اما آیا همه ماجرا به همینجا ختم میشود؟

بزرگتریــن مشــکل اغلــب مجــات دنیــا در "داوری عادالنــه" و “داوری کافــی” اســت. عادالنــه یعنــی 
درســت داوری کــردن و دوری از هــر نــوع رانــت و پارتــی بــازی و روابــط. دواری کافــی هــم یعنــی داوری 

کــه در آن اســتانداردهای داوری رعایــت شــده باشــند.
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استانداردهای½حداقلی½در½داوری½کدامند؟½½
نگارش صحیح متن داوری {
}  RCT اســتفاده از الگوهــای علمــی و اســتاندارد بــا توجــه بــه نــوع مقالــه. مثــا بــرای داوری مقــاالت

مــی بایســت از الگــوی CONSORT اســتفاده نمــود. )لینــک راهنمــا(
نگارش صحیح انگلیسی در داوری {

اولیــن قــدم در راه انــدازی "داوری بــاز” مشــکل فنــی و وب ســایتی نیســت، بلکــه مشــکل “فرهنگــی” 
ــم کــه قــدرت اصــاح  ــه ســردبیران عــادل و شــجاعی نیاز داری ــه اســت. در قــدم اول ب در داوری ناعادالن
ــم  ــوان” ه ــردبیران “ج ــن س ــاید ای ــند. ش ــته باش ــود را داش ــد داوری مجــات خ ــوب و فاس سیســتم معی
باشــند. بــه نظــر میرســد بــرای گــذر از “رانــت هــای ســنتی” در پذیــرش مقــاالت بــی کیفیــت اول بایــد 
بــه فکــر تعویــض ســردبیران ســنتی و قدیمــی خــود باشــیم. چیــزی کــه حتــی صحبــت از آن در ایــران، بــا 
واکنشــهای شــدیدی ربــرو میشــود. آیــا مالکیــن مجــات و دانشــگاهها و موسســات توانایــی و اجــازه تغییــر 
مدیــران ســنتی و قدیمــی خــود را خواهنــد داشــت؟ آیــا اجــازه حضــور اعضــا هیــات علمــی جــوان را بــه 

مجــات “خانوادگــی و فامیلــی” خواهنــد داد؟
ــه  ــر شــوند. شــاید ب ــر و کمت ــت در مجــات کمت ــی از موانع حــذف ران ــوژی خیل ــدد تکنول ــه م شــاید ب
ــا  ــم. ام ــاالت را برچینی ــای فســاد در داوری مق ــه ه ــم زمین ــور بتوانی ــای نوظه ــوژی ه ــن تکنول ــدد همی م
نباید فرامــوش کــرد کــه هــر نــوع تکولــوِژی ابتــدا “ســند تحــول فرهنگــی” میخواهــد. شــاید وقــت آن 
رســیده اســت کــه ســردبیران شــجاع و توانمنــد کشــور بــه مــدد همیــن تکنولــوژِی فضــای داوری کشــور را 

از غبارآلودگــی پــاک کننــد.

دعوت½از½داوران½بین½المللی½و½معتبر½به½مجالت½ایرانی½میسر½شد½½
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در 4 ســال اخیــر، عمــده دلیــل ریجکــت مجــات ایرانــی در ISI، اســکوپوس و مدالیــن عــدم حضــور 
هیــات تحریریــه بیــن المللــی مطــرح شــده اســت. وقتــی در Scope یــک مجلــه ادعــای بیــن المللــی بــودن 
ــا حضــور کامــل  ــاره دنی ــه نمایشــی از حداقــل ۵ ق ــد در عمــل هــم اعضــا فعــال و ن مطــرح میشــود، بای
ــر گذاشــته و  ــا را فرات ــه پ داشــته باشــند. در برخــی مــوارد حتــی نمایــه ســازها در هنــگام ارزشــیابی مجل
ــرا مشــاهده شــده اســت کــه برخــی  ــد زی از همــه اســامی ذکــر شــده درخواســت گواهــی حضــور میکنن
ــراد  ــد در حالیکــه آن اف ــه خــود میکنن ــات تحریری ــزرگ در هی ــه درج نامهــای ب ــدام ب مجــات معــدود اق
اصــوال هیــچ آگاهــی نســبت بــه ایــن موضــوع نداشــته انــد. ســامانه پابلونــز یــک پرتــال ارتباطــی بیــن 
داوران و مجــات فراهــم کــرده اســت. ایــن ســامانه متعلــق بــه گــروه Web of Science بــوده و امــکان 
دعــوت از هیــات تحریریــه و داوران بیــن المللــی را فراهــم نمــوده اســت. ســردبیران و کمــک ســردبیران 
بــا کمــک ایــن ســامانه بــه راحتی میتواننــد اقــدام بــه دعــوت از ایــن افــراد شــوند. در ایــن ســامانه رزومــه 
کاری داوران کامــا آشــکار اســت، لــذا داوران معرفــی شــده و معتبــر هســتند و از ســوی دیگر نفــع اصلــی 
بــرای داوران ایــن اســت کــه پــس از هــر بــار داوری در پابلونــز بــرای مجلــه ، یــک امتیــاز علمــی بــرای 

وی درج میشــود. لــذا بــا اســتناد بــه ایــن برد-بــرد هــم مجــات منتفــع میشــوند و هــم داوران.
ــن  ــه بی ــات تحریری ــود هی ــان، وج ــی زب ــات انگلیس ــه مج ــیابی هم ــه در ارزش ــول اولی ــی از اص یک
المللــی از کشــورهای مختلــف در یــک مجلــه میباشــد. در 4 ســال اخیــر، عمــده دلیــل ریجکــت مجــات 
ــه بیــن المللــی مطــرح شــده اســت.  ــی در ISI، اســکوپوس و مدالیــن عــدم حضــور هیــات تحریری ایران
ــد.  ــردبیران میباش ــی س ــه اصل ــه Lack of International Diversity of Editorial Board دغدغ بطوریک
ــل هــم اعضــا  ــد در عمب ــودن مطــرح میشــود، بای ــی ب ــن الملل ــای بی ــه ادع ــک مجل ــی در Scope ی وقت
فعــال و نــه نمایشــی از حداقــل ۵ قــاره دنیــا حضــور کامــل داشــته باشــند. در برخــی مــوارد حتــی نمایــه 
ســازها در هنــگام ارزشــیابی مجلــه پــا را فراتــر گذاشــته و از همــه اســامی ذکــر شــده درخواســت گواهــی 
حضــور میکننــد زیــرا مشــاهده شــده اســت کــه برخــی مجــات معــدود اقــدام بــه درج نامهــای بــزرگ 
ــه ایــن موضــوع  ــراد اصــوال هیــچ آگاهــی نســبت ب ــد در حالیکــه آن اف ــه خــود میکنن در هیــات تحریری

نداشــته انــد.
ســامانه پابلونــز یــک پرتــال ارتباطــی بیــن داوران و مجــات فراهــم کــرده اســت. ایــن ســامانه متعلــق 
ــم  ــی را فراه ــن الملل ــه و داوران بی ــات تحریری ــوت از هی ــکان دع ــوده و ام ــروه Web of Science ب ــه گ ب
نمــوده اســت. ســردبیران و کمــک ســردبیران بــا کمــک ایــن ســامانه بــه راحتی میتواننــد اقــدام بــه دعــوت 
از ایــن افــراد شــوند. در ایــن ســامانه رزومــه کاری داوران کامــا آشــکار اســت، لــذا داوران معرفــی شــده و 
معتبــر هســتند و از ســوی دیگر نفــع اصلــی بــرای داوران ایــن اســت کــه پــس از هــر بــار داوری در پابلونــز 
بــرای مجلــه، یــک امتیــاز علمــی بــرای وی درج میشــود. لــذا بــا اســتناد بــه ایــن برد-بــرد هــم مجــات 

منتفــع میشــوند و هــم داوران.
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روش½کار½سردبیر½در½پابلونز½½½
لطفــا بــرای دعــوت از داوران جدیــد وارد پابلونــز و اکانــت آن شــده و داورانــی کــه عاقمنــد در عضویــت 
ــوت  ــه دع ــه داوری در مجل ــت ب ــد صاحی ــورت تایی ــپس در ص ــی و س ــتند را بررس ــه هس داوری در مجل
نماییــد. بــر روی لینــک اکســس زیــر کلیــک کنیــد. ســپس بــا اکانــت خــود در آنجــا ثبــت نــام و پــس از دو 

مرحلــه تاییــد وارد اکانــت خــود شــوید. 

https://publons.com/partner/access/XXXXXXXXXXXXXXXX
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a فصل هفتم
آلتمتریک و نمایه اجتماعی

½معرفی½آلتمتریک½½
شــاخصی جدیــد بــرای بیــان اثرگــذاری یــک مقالــه علمــی در تغییــر ســبک زندگــی مــردم  کــه  از ســوی 
موسســه مالــک ISI  بــه محققــان و ناشــران ارایــه شــده اســت. امــروزه شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن دغدغه 
ــا اثــر علمــی خــود در جوامــع علمــی سراســر  ــه ی و نگرانــی هــر نویســنده ای، اطــاع از تاثیرگــذاری مقال
دنیــا باشــد. ایــن موضــوع کــه یــک مقالــه بــه چــه تعــداد توســط دیگــران در منابــع مختلــف ارجــاع داده 
شــده باشــد یــا اینکــه چــه مقــدار توســط کاربــران در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته شــود 
از جهــات بســیاری مــی توانــد حائــز اهمیــت باشــد. تمامــی ایــن مــوارد بــه وســیله شــاخص علــم ســنجی 
جدیــد و معتبــری بــه نــام آلتمتریــک )Altmetric( قابــل انــدازه گیــری اســت. شــاخص آلتمتریــک مقــاالت، 
کتــب و ســایر مــدارک علمــی را بــر اســاس تعــداد دفعــات بــه اشــتراک گــذاری، دانلــود و اســتفاده آنهــا در 
شــبکه های اجتماعــی، وبــاگ هــا، روزنامــه هــا و غیــره ارزیابــی مــی کند. بــه همیــن منظــور آلتمتریــک 
تصویــر وســیع و جامعــی از تمامــی بحــث هــا و گفتگوهــا پیرامــون یــک مقالــه علمــی را فراهــم مــی کنــد.

ایــن شــاخص توســط موسســه Clarivate Analytics کــه همــان موسســه مالــک Web of Sciences و یــا 
ISI اســت، در ســال 20۱۵ خریــداری و هــم اکنــون جــزو محصــوالت رســمی ایــن شــرکت اســت.

روش نشــان دادن میــزان ارجاعــات در آلتمتریــک بــه شــکل یــک دونــات رنگــی مــی باشــد. بــه نحــوی 
کــه تمامــی ارجاعــات بــه وســیله یــک عــدد در وســط آن نمایــش داده مــی شــود. ایــن عــدد شــامل تعــداد 
تمامــی ارجاعــات شــبکه هــای اجتماعــی، وبــاگ هــا، روزنامــه هــا، ســرفصل هــای درســی و غیــره اســت. 
همچنیــن ایــن ارجاعــات توســط آلتمتریــک ارزش گــذاری مــی شــوند. بــه عنــوان مثــال گــزارش منتشــر 
شــده در یــک روزنامــه نســبت بــه یــک توئیــت از اعتبــار باالتــری برخــوردار اســت. رنــگ هــای تشــکیل 
دهنــده دونــات نیــز انعکاســی از تنــوع منابــع اســت. بــه طــوری کــه هــر رنــگ و میــزان آن نشــان دهنــده 
نــوع و تعــداد ارجاعــات در آن طیــف از انــواع منبــع اســت. در واقــع  شــاخص آلتمتریــک بــه بیــان اثــر یــک 

مقالــه در جامعــه مــی پــردازد.

چگونه½می½توان½از½آلتمتریک½استفاده½نمود؟½½

روش اصلــی اســتفاده از لوگــوی آلتمتریــک در ســمت راســت مجــات دارای ایــن ســرویس مــی باشــد که 
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بــا کلیــک بــر روی آن مــی تــوان بــه اطاعــات دموگرافیــک مقالــه دســت یافــت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
بهتریــن تخمیــن توســط آلتمتریــک مربــوط بــه مقاالتی اســت کــه از جــوالی 20۱۱ به بعد منتشــر شــده اند.

نمونه از دوناتهای آلتمتریک

روش نصب در مرورگر
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آرزوی ما رسیدن به روزی است که 
 سردبیر هر مجله فقط

 یک شغل تمام وقت داشته باشد:
"سردبیر"

باتقديماحترام
پايان
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