
 "(2021) داوری جهانی جزییات هفته"

 

 (، نقش هویت در داوری را از طریق رویدادها2021هفته جهانی داوری )                   

 کندو روابط عمومی بررسی می

 

کنند و هنوز فرصت مشارکت سازمان از سراسر جهان در هفته داوری امسال شرکت می 35بیش از 

 وجود دارد. 

ها و محققان دانشگاهی است که توسط ناشران، مؤسسات، انجمن، یک رویداد ساالنه (PRW)هفته داوری امسال 

سپتامبر(،  24تا  20اختصاص خواهد یافت. در طول این هفته )« هویت در داوری»شود و به موضوع برگزار می

سازی نقش هویت فردی و اجتماعی در های مجازی را برای برجستهکننده، رویدادها و فعالیتهای شرکتسازمان

 تر و فراگیرتر را تر، عادالنههای داوری متنوعتواند شیوهعلمی از طریق آن می هایی که جامعهراه داوری و

 تقویت کند، سازماندهی خواهند کرد. 

شود، در زمان مقتضی موضوع هفته جهانی داوری، که برای اولین بار از طریق یک نظرسنجی جهانی باز انتخاب می

های سیستمی که بسیاری از آنها موجب لت اجتماعی اخیر، در پاسخ به نابرابریهای عداشود. جنبشارایه می

های سراسر تر توسط افراد و سازماناند، موجب اتخاذ دیدگاه انتقادیشده 19کووید  (پاندمیگیری )همهتشدید 

نده بر برداشتن ها تأکید فزایدر دانشگاهاند. ای و فرهنگی شدهجهان نسبت به تعامل بین هویت فردی، حرفه

کننده صداهای کننده و تقویتهایی جهت حصول اطمینان از این مسأله وجود دارد که ادبیات تحقیق، منعکسگام

 های داوری ما در این زمینه حایز اهمیت است. و روش -مختلف است

 ، (PRW)داوری کمیته راهبری هفته جهانی  عضوافزاری اسکوالستیکا و به گفته دانیل پادوال از شرکت نرم

دهنده های شکلکنم آن چیز، تشخیص ترکیبی از هویتاگر سال گذشته چیزی به ما آموخته باشد، من فکر می»

های تحصیلی و در برای آینده بورسیهها ها و جوامع است و پیوندهای بین این هویتما به عنوان افراد، سازمان

های عمیق بیشماری شده است که سازی نابرابرینهایت پیشرفت جهانی ضروری است. این پاندمی موجب شفاف

های جامعه هستیم، بدون آن که دانشگاه از این قاعده مستثنی باشد. و من فکر ما نیازمند رفع آنها در کلیه حوزه

های و چگونگی بازاندیشی در خصوص سیستمی ابعاد مختلف هویت فردی و اجتماعی کنم که این کار با بررسمی

 «. شودهای گوناگون و فضاسازی برای آنها آغاز میمورد استفاده ما جهت تصدیق هویت



های نقش -و علیرغم -داوری، چیزی بیش از یک فرایند است. یک اکوسیستم غنی و شکوفا است که به دلیل

(، هفته ویژه 2021کند. هفته داوری امسال )ذینفعان دخیل در آن، به عنوان یک کلیت عمل می متمایز هر یک از

پردازیم که به کاوش پیرامون این موضوع میگیریم، بلکه نیز و خاصی است. ما امسال نه تنها داوری را جشن می

ها، تجربه؛ ز تنوع، انتظارات، دیدگاههای بیشتری اهای متمایز ذینفعان گوناگون دخیل در داوری، چگونه الیههویت

کند های متمایز بر داوری، به ما کمک میآورند. آگاهی از چگونگی تأثیر این هویتدانش و مهارت را به ارمغان می

تا چگونگی کارکرد همزیستی در جهان نشریات علمی را درک کنیم و خود را با تقاضاهای متغیر تطبیق دهیم. 

از شرکت ارتباطات کاکتوس و عضو کمیته راهبری هفته جهانی داوری  راجاگوپاالن یشرایج همچنین، به گفته

(PRW) (2021 ،)« تولید نماییمتری را تر و عادالنهکند تا فرایندهای داوری جامعبه ما کمک میاین آگاهی.» 

ها، نهادهای ها، دانشگاههای علمی و تحقیقاتی، داوران، محققان، ویراستاران، ناشران، کتابخانهما از همه انجمن

کنیم تا به ما در جشن امسال مند به پیشرفت تحقیقات دارای کیفیت باال دعوت میتأمین مالی و هر فرد عالقه

تواند ها، که میهای مورد میزبانی از طریق این گروهفعالیتهفته جهان داوری و تجربه یادگیری ملحق شوند. 

قابل  این فرم آنالیناز طریق  ها، اینفوگرافیک و سایر موارد باشد،های کوتاه، پادکستشامل مقاالت بالگ، فیلم

 ارسال است. 

های سازمان خود را با استفاده را دنبال کنید و برنامه 2021ها در مورد هفته جهانی داوری سال آخرین اطالعیه

 به اشتراک بگذارید.  #IdentityInPeerReview و #21PeerReviewWeekهای از هشتگ

 

 در مورد هفته جهانی داوری

کند و هفته داوری، یک رویداد جهانی است که از نقش مهم و عمده داوری در حفظ کیفیت تحقیقات تجلیل می

سازد که داوری ها را نسبت به تسهیم و به اشتراک گذاشتن این پیام اصلی متعهد میافراد، مؤسسات و سازمان

ما رویدادها، ی ضروری و حیاتی است. خوب، به هر شکل و فرمی که ممکن است صورت گیرد، برای ارتباطات علم

 .کنیمهای اجتماعی را سازماندهی میهای رسانهها و فعالیتوبینارها، مصاحبه

 

 اطالعات بیشتر

ها در زمینه هفته جهانی داوری سال کننده و بروزرسانیهای شرکتلطفاً برای کسب اطالعات در مورد سازمان

 مراجعه نمایید.  سایت هفته داوریوب، به 2021

https://docs.google.com/forms/d/1P55S7rcDClxCLaLHvxh4avYksLdoDsBdhaJY8zpHnTs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1P55S7rcDClxCLaLHvxh4avYksLdoDsBdhaJY8zpHnTs/viewform?edit_requested=true
https://peerreviewweek.wordpress.com/


ریزی رویدادی در زمینه هفته داوری یا جشن دیگری هستید، خواهشمند است با اگر مایل به مشارکت یا برنامه

 راجاگوپاالن یاشریجیا  )dpadula@scholasticahq.com(، دانیل پادوال  contactprweek@gmail.comایمیل 

)jayashreer@cactusglobal.com(  که امسال ریاست کمیته راهبری هفته جهانی داوری را بر عهده خواهند

 در ارتباط باشید. داشت، 
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