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web of sciencesمقاالت منطبق با مشخصات شما به طور خودکار در 

. جستجو می شود و جهت ورود به پروفایل پیشنهاد می شود



. اگر مالکیت مقاله را تایید می کنید تیک بزنید و گزینه سابمیت را بزنید



. مقاله تایید شده در لیست انتشارات شما نمایش داده می شود



ازراخودرکوردهای
Web of Sciences

.کنیدوارد

ازراخودرکوردهای
ORCIDکنیدوارد.

مقاالتDOIکمکبه
.کنیدواردراخود

راخودرزومهفایل
.کنیدآپلود

سایر امکانات پابلونز جهت ورود اطالعات







.هر دو پروفایل ارکید و پابلونز را باز کنید. 1

Publonsاگر چند پروفایل ارکید دارید همان پروفایلی که قصد دارید اطالعات آن را به : نکته

.  شویدLog inمنتقل کنید 

یا Import publicationاز طریق بخش . )شویدAccount settingوارد قسمت Publonsدر محیط . 2

(در ستون سمت چپ صفحه، بند آخر



.   را بزنیدConnectمقابل کد ارکید نمایش داده شده در پایین صفحه گزینه . 3



.  کردن اطالعات دو محیط را صادر کنیدsyncارکید از شما می خواهد اجازه . 4



. اضافه می شودconnected accountsکد ارکید به . 5



د در ستون سمت چپ داشبور. 6

را در قسمت Permissionگزینه 

Settingر را دو گزینه زی. بزنید

.  فعال کنید



syncگزینه.7 my

publication with

orcidمیوشدهفعال

رااطالعاتتوانید

.کنیدسازیهمگام
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استناداتتعداد

انتشاراتلیست

بروزصفدر
wosدررسانی



ده امتیاز کسب ش
توسط مقاله

دگر سنجه ها



هضریب جلب توج



48ضریب جلب توجه این مقاله 
درصد است



ل پروفایل عمومی قاب
گرفتن خروجی از مشاهده

دهرکوردهای تایید ش



بازه زمانی را 
مشخص کنید



بخشهای مختلف 
رکوردهای شما شامل 

...مقاالت، داوری ها و 

رکوردهای راکد و 
از پیغامهای دریافتی

پابلونز

ا مقاالتی که به آنه
امتیاز داده اید

نشریاتی که مورد 
تایید شماست

اطالعات 
حساب 
کاربری



تمرین

واردPublonsبهWOSازراخودانتشارات
.کنید

یافتدراستنادچندمقالههرازایبهمتوسططوربه
اید؟کرده

.کنیدتهیهخروجیخودمقاالتفهرستاز
.نیدکروزبهارکیدپروفایلکمکباراخودمقاالت



ورود اطالعات داوری ها







مشخصات کلی نمایش
داده می شود



نک پس از تکمیل اطالعات می توانید لی
.هیدآن را برای تایید به پابلونز اطالع د



ات در این بخش می توانید مشخص
ی رکورد را اصالح کنید به گونه ا

که اطالعات به صورت عمومی 
.  نمایش داده شود



در این بخش می توانید نمره
ی ای به دستنوشته ای که داور

.  کردید بدهید



می توانید از ویراستاران 
بخواهید داوری شما را ارزیابی

.کرده به شما بازخورد بدهند



می توانید این لینک را برای
کسانی که در داوری با آنها 

.  نیدمشارکت داشته اید ارسال ک



لیست مقاالت 
داوری شده

ده تایید مقاالت داوری ش
(verify)توسط ژورنال 

مقاالت پیش از انتشار
.  تندقابل تایید شدن نیس

ی وضعیت انتشار محتوا
داوری در پابلونز

امتیاز دادن به داوری 
(score)



مقاالتلیست
شدهویراستاری

تعداد داورانی که برای
.  اثری تعیین کرده اید

امتیاز دادن به داوری



تمرین
داوریبخشدرراآنمشخصات.ایدکردهداوریرازیرمقالهفرضا

.کنیدواردPublonsهای

Affective Network neuroscience

Sebastian Markett

Front. Neurosci., 11 December 2018

.بدهید(Score)نمرهمقالهبهاهمیتوکیفیتلحاظبه

http://www.frontiersin.org/people/u/627244


بپردازم؟جزئیاتبهبایدحدچهتاداوریدر

کنند؟میردمقاالتمناندازهبههمدیگرانآیا



...جستجوی اطالعات مقاالت، نشریات، محققان و 





در قسمت جستجوی محققان امکان سرچ در 
فیلدهای موضوعی، نام فرد، کشور و موسسه وجود 

.دارد



در قسمت جستجوی نشریات می توانید 

داوران شاخص نشریه را بشناسید، تمایل 

به داوری خود را در نشریه اعالم کنید، 

. نشریه را مورد تایید قرار دهید



در قسمت جستجوی پژوهشگران می توانید پروفایل 

هر پژوهشگر، شاخصها، داوری ها، انتشارات، تعداد 

استنادات، و مقایسه فرد با سایر داوران در حوزه های 

. موضوعی مختلف را دشته باشید



تمرین
دارند؟فعالیتPublonsدرایرانازبرترداورتعدادچه

.بیابیدPublonsپژوهشگرانبیندررا"صاحبکارحسینامیر"

درداوراینوضعیت.کنیدبررسیراپژوهشگراینداوریشاخص

است؟صورتچهبهداورانکلیهبامقایسهدرتغذیهحوزه

درشاخصداوریک.هستیدخودمقالهبرایداورپیشنهاددنبالبه

.بیابیدایراندرسرطانحوزه

اعالمneurosciencesنشریهدرداوریبرایراخودتمایلاظهار

.کنید
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(جلسه دوم)پروفایلهای علمی 





می توانید داوری خود را با 
د و  دیگران به اشتراک بگذاری

.  تایید آنها را دریافت کنید


