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 سانفرانسیسکو پژوهشبیانیه ارزیابی 

دانشگایه و دیگر  هایهمؤسس، پژوهشمایل  منابع کنندگانتأمی   علیم که توسط  بروندادهای ارزیاب   هایبهبود شاخص

وری استیم استفاده ها بخش یات  در این راستا .شود، امری ض  ان نشر ان و شدبی  به منظور برریس این  ،پژوهشر گرویه از ناشر

 
 
و  ۲۰۱۲دسامی   ۱۶در  1شنایس سلویل آمریکایط نشست سالیانه انجمن زیست مکمل، هایشاخصموضوع و همچنی   معرف

 2«ارزیاب  پژوهش سانفرانسیسکو )دورا(»ای تحت عنوان تدوین بیانیه گردهم آمدند. این گروه با  سانفرانسیسکوهر در ش

، خود  با افزودن نام کند کهیمعلیم دعوت  ختلفهای مدر رشته مند عالقهاز تمام افراد  پیشنهادهابی  را مطرح کرده و 

 اعالم کنند.  این بیانیه را  شان از حمایت

مالکیت  ،دافزارهای جدیها و نرم، دادهپژوهشر  هایهمقال توان بهاز آن جمله یم ؛علیم، فراوان و متنوع هستند  بروندادهای

پژوهشگران و  یکنندهاستخدام هایهمایل پژوهش، مؤسس منابع کنندگانتأمی    .اشاره کرد جوان انگر معنوی و تربیت پژوهش

 مایل 
ی

ارزیاب  صحیح  ه همی   دلیل،ب هستند.  پژوهشر  بروندادهایکیفیت و اثربخشر   به ارزیاب  همچنی   خود پژوهشگران، همگ

ابی از اهمیت ب بروندادها این آگاهانه و   برخوردار است.  ش 

یب تأثی  بیشیر اوقات،  یات شاخص ض  . این هاستهعلیم افراد و مؤسس بروندادهای مقایسهسنجش و معیار اصیل 3 نشر

زبه روش محاسبه - شاخص  های پژوهشر ایجاد نشده بود، بلکهکیفیت مقاله  ارزیاب  با هدف در ابتدا  4-مؤسسه تامسون روییر

یات مناسب برای مجموعههای تحقیقابر برای کتابخانه  به گرفیر    کرد. با در نظر کمک یمهای تخصیص  شناسابی و انتخاب نشر

یب تأثی   استفاده از ،امراین  یاتشاخص ض  . برخ  از این  همراه دارد به های زیادیکاستر  ،پژوهشبه عنوان ابزار ارزیاب   نشر

 اند از: عبارت ها کاستر 

یات 5ط به تعداد استنادهای علیمهای مربو الف( داده  ، در نشر  ]۱-۳[ع نامتوازب  دارند. توزی    نظر آماری  از  پژوهشر

یب تأثی  ب(  یات شاخص ض  ر بمقیایس ترکیت   بسیار متفاوت است. همچنی   این شاخصعلیم مختلف  هایرشته درنشر

  [۴و۱].مروری است یهامقالهپژوهشر و  یهامقالههای متعدد و متنوع، از جمله ای از مقالهآمیختهاساس 

یات توسط شاخص حتمال وجود دارد که ج( این ا یب تأثی  نشر }و موجبات سوء  دستکاری شود  هیئت تحریریه هایسیاستض 

  ]۵[.استفاده از آن را فراهم سازد{
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یات پژوهشر مورد استفاده قرار یمدادهد(  یب تأثی  نشر ند، شفاف هابی که به منظور محاسبه ض  س عموم  و در دسیر گی 

  ]۷و۶و۴[.نیستند

بی غی  از بروندادها. در آینده، شود علیم ارائه یم بروندادهایارزیاب  کیفیت  هایهابی برای بهبود روشپیشنهاددر ادامه 

،  هایهمقال ی در ارزیاب   نمود پژوهشر
پژوهشر که  هایهآن دسته از مقال حالبا این. داشت خواهند اثر بخشر علمبیشیر

ترین موثر  و شدهاصیل پژوهش در نظر گرفته  خروخ  اند )داوری همتا(، کماکان به عنوان شده بازنگریدیگر  هایتوسط محقق

 بر این نوع پیشنهاد. بنابراین اگرچه روند عنرص در ارزیاب  پژوهش به شمار یم
ً
تمرکز است، مهای پژوهشر از مقالههای ما عمدتا

ش  نی    )مهم علیم بروندادهایدیگر از  به عنوان یگ (هاموارد دیگر، مانند مجموعه داده بهآنها را  یستباتوان و یم ویل  گسیر

 داد. 

یات نهادهای آموزیسر  ،پژوهشمایل  منابع کنندگانتأمی    هاپیشنهاد مخاطب اصیل این  های ارائه دهنده سازمان ،پژوهشر ، نشر

 و خود پژوهشگران هستند. های سنجش شاخص

ح  پیشنهادها برخ  از موضوعات مطرح شده در این   است:  زیر به شر

یه هایشاخصحذف  لزوم - یه )از جمله مبتت  بر نشر یب تأثی  نشر یتصمیمدر ( شاخص ض  ط به اختصاص مربو  هایگی 

 ؛پژوهشگران یو ارتقااستخدام  ،منابع مایل

یه {اعتبار}و نه بر اساس  علیم، محتوای پایهبر  پژوهشارزیاب   لزوم -  شده است؛ای که نتایج در آن منتشر نشر

وری از ج) های پژوهشر آنالیِن مقالهانتشار  توسطهای فراهم شده فرصت لزوم استفاده بهینه از  - مله: رفع موانع غی  ض 

 (. ارزیاب  جدید یهاشاخص برریسو  ،هاهو منابع مورد استفاده در مقال تصاویر محدودیت تعداد کلمات، 

ان و  هایه، مؤسسمایلمنابع کنندگان از تأمی    بسیاری  اصیل بهبود ارزیاب  علیم، ناشر
تایج و نپژوهشگران، از مشوقی  

ش است تا ارزیاب   هابی چنی   اقدام . هستند  پژوهش بروندادهای در آینده توسط  پژوهش همواره از سوی ذینفعان در حال گسیر

فته دانجام   رویکردهابی دقیق و پیشر  .گی 

 :کنندیمحمایت  پژوهش های زیر در ارزیاب  از شیوه ،دورا یامضاکنندگان بیانیه

 عمویم پیشنهاد 

 هایهسنجش کیفیت مقال مایل، برای منابعدر ارزیاب  مشارکت یک پژوهشگر، یا در زمان استخدام، ارتقا یا تخصیص  (۱

یه ) مبتت  بر هایشاخصاز پژوهشر  یب تأثی  نشر یه( مثل شاخص ض   استفاده نکنید.  نشر

 مایل پژوهش منابع کنندگانتأمی   به  پیشنهاد 

https://sfdora.org/read
https://doi.org/10.5281/zenodo.6584590
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:info@sfdora.org


 

 
 

This is a translation of the DORA text at https://sfdora.org/read, contributed by Mohammad Hosseini with thanks to Sara Habibitabar, Aliakbar 

Akbaritabar, Shiva Sharifzad, Elaheh Hosseini and Ehsan Mohammadi. It is also published on zenodo.org (https://doi.org/10.5281/zenodo.6584590) 
and is made available under the terms of the Creative Commons Attribution International License. We are very grateful to the volunteers who have 

produced and checked the translations of the declaration. Errors might occasionally occur and if you do spot one, please contact info@sfdora.org. 

 

ویژه برای به) تأکید کنید روشت  به  ضی    ح باشید و علیم متقاضیان شفاف و  دستاوردهایدر مورد معیارهای ارزیاب   (۲

یهیا  انتشار  کیّم  هایشاخصمحتوای علیم یک مقاله بسیار مهمیر از کار( که ژوهشگران تازهپ ای است که مقاله در آن نشر

 منتشر شده است. 

ها و نرم تحقیق )از جمله مجموعه داده بروندادهای تمایمارزیاب  پژوهش، عالوه بر تحقیقات منتشر شده، ارزش و تأثی   در ( ۳

مد را نی   و علم  ذاریگپژوهش بر سیاست تأثی   از جملهها و معیارهای کیف  شاخصو طیف وسییع از  گرفته،افزارها( را در نظر  

 .نظر قرار دهید

 نهادهای آموزش  به  پیشنهاد 

ی برای استخدام موقتتصمیم در مورد معیارهای مورد استفاده در ( ۴ . باشید ضاحت داشتهاساتید  یا ارتقای شغیل و دائم  ،گی 

یا  انتشار  کیّم   هایشاخصکه محتوای علیم یک مقاله بسیار مهمیر از ارزیابان تازه کار(  )به ویژه برای  روشت  تأکید کنید به

یه  .ای است که مقاله در آن منتشر شده استنشر

ها و نرم تحقیق )از جمله مجموعه داده بروندادهای تمایمارزش و تأثی   ،منتشر شده یهامقالهعالوه بر  ،ارزیاب  پژوهش در ( ۵

مد را نی   و علم  ذاریگپژوهش بر سیاست تأثی   از جملهها و معیارهای کیف  شاخصوسییع از  و طیف گرفته،افزارها( را در نظر  

 .نظر قرار دهید

ان پیشنهاد   به ناش 

یب ت )۶ یه به عنوان عامل تشویفر أبا کاهش تأکید بر ض  یهمبتت  بر  هایشاخصو جایگزیت  آن با سایر  ،ثی  نشر )مانند  نشر

یب ت ه(  ت تحریریه و ، مدت زمان انتظار برای ارزیاب  هیئH8شاخص  7]۹[،سایمگو6]۸[، آیگنساله، فاکتور  ۵ثی  أض  انتشار و غی 

یه ارائه دهید. دید وسیع  تری از عملکرد نشر

س قرار مقاله  کیف  مبتت  بر های  شاخصطیف  از  )۷  هامقالهمحتوای علیم  پایهبر  پژوهش مشوق ارزیاب   داده ورا در دسیر

 .باشید

 ارائه دهید.  ها را مقالهمشارکت هر نویسنده در  جزئیاتهای نگارش مسئوالنه باشید و مشوق شیوه )۸

                                                           
EigenFactor 6 

SCImago 7 
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یه  )۹ یس به یک نشر اک داشته باشد رایگانخواه دسیر منابع  فهرست از های استفاده مجدد محدودیت ،باشد یا نیاز به حق اشیر

س قرار دهید.   ]۱۰[«ذکر منبع برای عموم آزاد است بازنشر با »و آنها را تحت عنوان  کرده،را حذف   ها مقاله  در دسیر

پژوهشر را حذف کرده یا کاهش دهید و در صورت لزوم، استناد به مقاله اولیه به  هایهمحدودیت تعداد منابع در مقال )۱۰

هابی شود که برای اولی   بار گروهتا منجر به کسب اعتبار برای  را الزایم کنید  -و منابع دست دوم  -های مروری هجای مقال

 .اندای را گزارش کردهیافته

 های سنجشهای ارائه دهنده شاخصسازمانبه  پیشنهاد 

 سازی کنید.  شفاف های سنجششاخصی های مورد استفاده در محاسبهو روش ها دادهدر رابطه با  )۱۱

یس به تمام  ،سازد و در صورت امکانمجدِد بدون محدودیت را ممکن یم یهرا با مجوزی ارائه دهید که استفاد ها داده )۱۲ دسیر

 .کنیدفراهم   بات مجدد()برای محاس ها را داده

در مورد شود. همچنی   های سنجش مدارا نیماستفاده از شاخص به ضاحت اعالم کنید که با دستکاری نامناسب و سوء )۱۳

 .ه برای مبارزه با آن اتخاذ خواهد شد، ضی    ح باشیدو اقدامابر ک «دستکاری نامناسب»تعریف 

در مقایسه با مروری  هایهمقال برای نمونه( هاهمقالهای مختلف های سنجش، گونهدر استفاده، تجمیع و مقایسه شاخص )۱۴

(  هایهمقال  .را مد نظر قرار دهید های مختلف علیمهای ساختاری رشتهو تفاوتپژوهشر

 پژوهشگرانبه  پیشنهاد 

نده درباره تأمی   منابع مایل، استخدام یا ارتقاتصمیم هایهنگایم که عضوی از گروه )۱۵ ها را به ارزیاب   ،هستید ی پژوهشگرانگی 

 بر اساس محتوای علیم انجام دهید.  انتشار  کیّم   هایشاخصجای 

 دست اول استناد کنید.  هایمروری به پژوهش هایهبه جای مقال هستید،به مطلت   اعتباربخشر هر کجا دربی  )۱۶

ه )۱۷   انگی  
و  ها هتأثی  مقال برای ابراز  های مکملنجهگوناگون یا س  های سنجششاخص، از و کاری های شخیصنامهدر نوشیر

 ]۱۱[خود استفاده کنید.  پژوهشر  بروندادهایسایر 

یب تأثی  روش )۱۸ های رویهو  ده،کشیاست به چالش   مجلههای ارزیاب  پژوهشر را که به شکل نادرستر متگ بر شاخص ض 

 دهید.  تروی    ج و آموزش را  تحقیقابر خاص بروندادهایارزش و تأثی   مبتت  بر  مطلوب
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