


معرفی پابلونز

کاشیان. س: تهیه و تدوین 
کارشناس علم سنجی

با نظارت دکتر مرجان مومنی
مدیر انفورماتیک و مسئول علم سنجی

1400مرداد 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تحقیقات و فناوریمعاونت 

اداره علم سنجی



پابلونز چیست؟

publonsداوریسرویسمعتبرترینکه(Peer Review)باهمراهدنیاستدرWOSوتولیداتاز

Webمحصوالت of Science GroupبزرگشرکتزیرمجموعهخودکهاستClarivate Analytics

.باشدمی(مصطلحISIموسسههمانوسابقرویترزتامسون)

اندپیوستهسایتبهمحقق2000000ازبیشاکنونهموشدهاندازیراه2012سالدرسایتاین.

خودعلمیایهفعالیتارزیابیبهیکپارچهصورتبهدهدمیاجازهپژوهشگرانبهکهاسترایگانسرویسیپابلونز

.بپردازندمقاالتداورومجالت،سردبیر،مقاالتنویسندهعنوانبه

کندفراهمراعلمارتقایزمینهنظارتتوانکارگیریبهباکهاستاینپابلونزمأموریت.

ستاعلمیداوریطریقازهاشهوپژاریگذارزش،پابلونزهایهدفمهمترینازیکی.



سامانۀتوسطپیشترپابلونز،سامانۀخدماتازبخشیResearcherIDاپریل15ازامامی شد؛ارائه

.یافتانتقالPublonsبهسامانهایناطالعاتتمامی(98فروردین26)2019

سابقخدماتاینکهعالوه برپابلونزResearcherIDپژوهش هاارزش گذاریوارزیابیمی دهد،ارائهرا

دقیقارزیابیسامانه،ایناصلیهدف هایازیکیشدذکرکههمانطور.استدادهقرارمدنظرنیزرا

.استمختلفموضوعیزمینه هایدرصاحب نظرداورانانتخابوشناساییروندتسهیلنیزوپژوهش ها





خدمات پاپلونز 



پابلونز براي پژوهشگران

ازمنابعسازییکپارچهباپابلونزweb of scienceوORCIDدبتوانکاربرتااستشدهایجاداعتمادقابلعاتالاطارائهمنظوربه

.کندمشاهدهجهاندرراتحقیقاتشتاثیر

شدهانجامهایداوریتوانندمیهمچنین.نمایندثبتنیزراخودهایداوریپابلونز،وبسایتدرنامثبتباتوانندمیپژوهشگران

.باشدمیرایگانپژوهشگرانتمامیبرایسرویساین.کننددهیامتیازوبررسیمشاهده،رامحققاندیگرتوسط

رزومهPublonsاستهمکارداوروویراستار،نویسندهعنوانبهپژوهشگرعلمیتأثیراتازایخالصه.



مجالتپابلونز براي 

املشاطالعاتاین.کننداستفادهداوراندعوتوهاداوریانجامجهتپابلونزاطالعاتازتوانندمیمجالتویراستاران

جهتالتمجکهاستگفتنی.استمحققانشغلیوآکادمیكاطالعاتدیگرورزومهپروفایل،علمی،هایفعالیت،هاداوری

.نمایندپابلونزدرنامثبتبهمبادرتخودناشرطریقازبایستمیآنامکاناتازجوییبهرهوعضویت

توانندمیپابلونزکمكبامجالتخالصهطوربه:

1.نماینددعوتمجلهبهرامعتبروالمللیبینداوران.

2.مجالتبرایداورانبهترینیافتنreviewers of pool

3.؟اندکردهداوریمجالتکدامدرومقالهچند:داورانپروفایلمشاهده

4.دهندقرارنویسندگاندیدمعرضدرآنالینبصورتراخودهایداوریتمامی.

5.دهندافزایشراخودهایداوریاعتبار.



ناشرانبراي پابلونز 

شفافیت،زاتریوسیعسطحکندکمكناشرانبهتااستکردهطراحیراهاحلراهازوسیعیطیفپابلونز

دریعلممجلههزارانباپابلونز.باشندداشتهخودهمتایداوریرونددرراکارآییوکیفیتشناخت،

.کندمیهمکاریدنیاسراسر

ازعبارتندپابلونزشرکایازبرخی:



مؤسسات تحقیقاتیبراي پابلونز 

 ارکت در تولید از داوری همتا و مشبی نظیر تا با ارائه شواهدی می کند به موسسات تحقیقاتی کمك پابلونز

. مقاله، تاثیر خود را بر تحقیقات جهانی نشان دهند

کمك به ارتقاء پروفایل موسسه و باالبردن میزان مشاهده پذیری آن

جریانات ارائه ابزار مورد نیاز جهت پیشرفت محققان موسسات و مطلع نگاه داشتن پژوهشگران از روندها و

زمینه پژوهشی خودشان



براي سرمایه گذارانپابلونز 

یاختصاصهمتایداوریحلراهپابلونز

وتکیفیبهبوددرگذارانسرمایهبرای

فراهمراهمتاداوریفرآیندوریبهره

بادتوانمیکاربربنابرایناست،کرده

هایپروژهبهمناسبیگرنتآگاهی،

.دهداختصاصمناسبتحقیقاتی



نکات مهم

پروفایلدرکهمقاالتیResearcherIDجزءولیباشندعضوWoS Core Collectionدرنباشند

)WOSخودحتیوسنجیعلمسامانهمحاسبات ISI .شوندنمیلحاظ(

پروفایلدرباشدمایلکهایمقالههرتواندمیکسیهرPublonsهیچکهایمقالهحتی)کنددرجخود

فقطخودمحاسباتدرولینداردموضوعاینبامشکلیهمPublonsسامانهو(نداردISIبهربطی

WoSدرکهکندمیلحاظراآنهایی Core Collectionاستچنیننیزسنجیعلمسامانه.باشند.

Publons

& ISID



BROWSE

در 
صفحه خانگی 
PUBLONS

https://publons.com/publon/


Researchers



Publications



Journals



Institution



Countries/

Regions



(Publons)فایل پابلونز وساخت پره شیو



.شوید/https://publons.com/about/homeابتدا وارد صفحه 

https://publons.com/about/home/


عضویت در پابلونز با 
ه تکمیل فرم ارائه شد

و  یا 
از طریق پنج درگاه 
معرفی شده امکان 

پذیر است



ا کلیك بر روی ب. اولین بارکه به پروفایل پابلونز خود وارد می شوید، در سه صفحه، پابلونز به معرفی اجمالی خود می پردازد

.از این صفحات عبور کنیدcontinueگزینه 



در صفحه آخر بر روی 
 GETگزینه 

STARTEDدکلیك کنی.



راه هاي ورود و دسترسی

به پروفایل پابلونز 







گزینهازچنانچهباشیدداشتهتوجهforgot passwordازایمیلینمایید،استفادهعبوررمزبازیابیمنظوربه

راودخایمیلاستالزمکهشدخواهدارسالشماایمیلآدرسبهپسوردرسانیروزبهمنظوربهpublonsطرف

.نماییدتاییدراارسالیلینكونمودهباز

 اگر ایمیلی ازpublonsگام دریافت نکردید به این معنی است که آدرس ایمیل خود را اشتباه وارد کرده و یا در هن

.ثبت نام، از آدرس ایمیل دیگری استفاده نموده اید



روش هاي افزودن مقاالت به پابلونز



کلیک  Publicationبر روی گزینه 

.کنید



Import Publicationبر روی باکس سبز رنگ 
.کلیك کنید



:روش می توانید مقاالت خود را وارد نمایید4در پابلونز به 

Web Of Scienceمقاالت از نکردوارد -1

ORCIDواردکردن مقاالت از -2

یا عنوان مقاالتDOIوارد کردن مقاالت با شناسه مانند -3

مانند وارد کردن مقاله از طریق آپلود کردن فایل های کتابشناختی-4
RIS, BIBTEX,…



کافیست Researcher IDبرای دریافت کد 
د در این ک. مقاالت خود را به پابلونز وارد نمایید

.  این قسمت نمایش داده خواهد شد



وارد کردن مقاالت 
 Web Ofاز 

Science



تمامیدراگر،WOSازمقاالتکردنواردروشدر
کردهنامثبتپابلونزدرآنباکهایمیلیخودمقاالت

ورطبهمقاالتدرشماناموباشیدکردهواردرااید
اردوایدآوردهپابلونزدرکهنامیمشابهوصحیح

WOSدرراشمااحتمالیمقاالتپابلونزباشد،شده
.دهدمیپیشنهادوکردهشناسایی







در مقاالت خود حداقل، اگر 
یك مقاله نمایه شده در 

Core Collectionبخش 
وجود داشته باشد با 

import بطور خودکار یك
ID  با عنوان

ResearcherID در
پروفایلتان اختصاص داده

.خواهد شد

ده اگر شما هیچ مقاله نمایه ش
Web of Scienceدر 

ی که ندارید با کلیك روی لینک
با فلش در شکل روبرو 

شما یك مشخص شده برای 
Researcher ID در

یلتان و به ایمپروفایلتان ارائه 
.  شدنیز ارسال خواهد 



وارد کردن مقاالت 
ORCIDاز 











وارد کردن مقاالت 
با شناسه مانند

DOI..





کاربرد این روش 
معموال زمانی است که 

با دو روش قبلی 
مقاالت به پابلونز اضافه 

نشوند



وارد کردن مقاالت 
با آپلود فایل 

کتابشناختی مانند 
RIS..







مشاهده اطالعات علم سنجی

در پروفایل پابلونز

public profile



publicرویبرکلیكباخصوصیداشبوردصفحهدر

profileکهخودپروفایلصفحهبهچپسمتستوندر
.دشویمیدادهانتقالکنندمیمشاهدهوبدردیگران

:هستندمشاهدهقابلذیلمواردصفحهایندر
Summary

Metrics

Publications

Peer review



Summary





Metrics









Publications



Peer review



بخش تنظیمات

Settings







اصالح پروفایل



Affiliations



و افزودن اصالح 
ایمیل

در پابلونز



 یب







 در قسمتPermissionsمی توانید تنظیمات نمایش را برای سه مبحث ذیل انجام دهید:

 Reviews from partners

 Pre-publication review display preferences

 ORCiD Settings

Permissions



Reviews from partners



Pre-publication review 

display preferences



ORCiD Settings



با انتخاب این گزینه هر گونه 
تغییر و به روزرسانی در ارکید
در پروافایل پابلونز شما نیز 

منعکس می شود

پس از درج اکانت ارکید و ورود 
د را به پروفایل، باید گزینه تایی

کلیك کنید





پس از انجام مراحل مربوط به 
نه فعال سازی پروفایل ارکید گزی

grant publons

permission to update 
your orcid work تبدیل به

REVOKE PERMISSION
می شود

پس از اتمام مراحل فعال سازی

پس از انجام مراحل برای ذخیره 
حتما این گزینه را کلیك کنید



پس از کلیك روی باکس 
مشخص شده مجددا وارد 
پروفایل ارکید خود شده و 

را کلیك Authorizeگزینه 
کنید



در ستون سمت چپ صفحه 
ORCIDپروفایل 

IDز های شما در سایر پایگاه ها ا
Researcher IDجمله 

قابل مشاهده است
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ماسپاس از توجه ش 


