
:مقدمه
هاي نامه نمايه در محقق انتشارات پراكندگي به توجه با 

  اختصاص منظور به و علمي اطالعات پايگاههاي و استنادي
  نوشتار با نويسنده يك مدارك كليه به شناسايي شماره يك
 مقاالت كل تعداد بازيابي نهايت در و متفاوت امالي يا و

  به مجازي شخصي پروفايل ايجاد يكجا، صورت به فرد
 علمي هاي فعاليت نشر در پيشنهادي حل راه عنوان

  شناخته و كاملترين از يكي كه است شده پژوهشگرمعرفي
 شخصي پروفايل المللي، بين سطح در آنها ترين شده

ORCID باشد مي آن اختصاصي كد با همراه.  



ORCID ID:
 ORCID ID  ( Open Researcher and Countributer ID)

صورت به نويسنده يك بهكه باشد مي )كاراكتري 16( كديك 
 به را سرويس اين اركيد سازمان .گيرد مي تعلق انحصاري
 هر براي مشخص شناسه سازي فراهم هدف با رايگان صورت
  .است نموده ارائه نويسنده

سپس و كرده نام ثبت مربوطه سايت در است الزم شناسه اين دريافت منظور به      
   . شد خواهد داده نمايش شما براي Orcid شناسه

  ديگر يا چاپ براي  مقاله ارسال هنگام توانند مي نويسندگان  
 شناسه رزومه، ارسال جاي به پژوهشي، و علمي هاي فعاليت

ORCID مربوطه سازمانهاي ساير يا و داوران براي را خود 
 ازسوابق و كرده مشاهده را فرد پروفايل بتوانند تا نمايند، ارسال
  .شوند آگاه نويسنده توانمنديهاي و تجارب و پژوهشي علمي



ORCIDضرورت ثبت نام در 

 طبق بخشنامه (نويسندگانبودن شناسه اركيد براي ساير الزامي
)براي دانشگاهها وزارت بهداشت ارسالي 

 سنجيسامانه علم تكميل اطالعات اعضاي هيئت علمي در

   اختصاص يك شماره شناسايي انحصاري به كليه مدارك
نويسنده با  نوشتار و امالي متفاوت  

  بازيابي كليه مقاالت و مدارك  محقق به صورت يكجا

  



 مراحل ثبت نام

www.orcid.org

  



ORCIDنام  در ثبت 

اگر قبال ثبت نام كرده ايد مي توانيد با نام  
كاربري و كلمه عبور ، پروفايل خود را باز  

روي  و اگر تاكنون ثبت نام نكرده ايد . كنيد
.   نماييدكليك  register nowگزينه 



Register for an ORCID ID

تكميل . 1گام 
فرم ثبت نام 

ــت        ــانوادگي، پس ــام خ ــام، ن ــامل ن ــما ش ــردي ش ــات ف ــام اول ، مشخص در گ
. الكترونيك و رمز عبور شما وارد شده و ثبت مي گردد

.  كاراكتر و تركيبي از حرف و عدد باشد 8رمز عبور شما بايد حداقل 



چه كساني بتوانند پروفايل شما را مشاهده كنند؟

: نحوه نمايش
عمومي 

محدود شده 
خصوصي 



:مراحل تكميلي ثبت نام



Orcidنمايش ID   از ثبت نام  بعد



:  توجه 
سازي فعال لينك حاوي ايميلي ، نام ثبت از بعد  

. شد خواهد ارسال شما براي

در نام ثبت نهايي تاييد جهت orcid،  لينك روي  
  .شويد خود پروفايل وارد تا نمائيد كليك ارسالي

نشود، نهايي تاييد شما نام ثبت كه صورتي در  
 را آثار افزودن يا و پروفايل ويرايش امكان

.داشت نخواهيد



وارد كردن اطالعات شخصي . 2گام 

  يا نويسنده فردي مشخصات به مربوط اطالعات است الزم دوم گام در
  و مالي هاي حمايت شغلي، اطالعات تحصيالت، بخش 4 شامل كه محقق
  .نماييد تكميل را باشد مي تجارب



:WORKSافزودن آثار 
 باشدمي ) از قبيل مقاله، كتاب، كنفرانس ها(اين بخش شامل اطالعات آثار شما.

.  ثبت اطالعات خود مي توانيد يكي از گزينه هاي زير را انتخاب كنيدبراي 
Search & link:  :

...و  Scopus ،med central  pub ،Researcher IDاضافه كردن آثار از پايگاههاي مختلف مثل 
Import Bib text  :

. ذخيره شده باشد Bib textاضافه كردن فايل هايي كه با فرمت 
Add manually  :

اضافه كردن آثار به صورت دستي 



  Orcidمقاالت به صورت مستقيم از افزودن



*

انتخاب گزينه 
Authorize



جستجوي نام نويسنده 





انتخاب نام صحيح نويسنده 



نمايش مقاالت نويسنده در اسكوپوس

جستجوي مقاالتي كه  
نمايش داده نشده است



باز بيني مقاالت    



انتقال مقاالت از
Scopus   بهorcid



در اسكوپوس Orcidشناسه 

 افزودن مقاالت به  
orcid  از طريق پايگاه

اسكوپوس  

لينك شناسه 
  orcid



ORCIDاستفاده از شناسه . 3گام 

 كاراكتري 16 كد يك رسيد، پايان به شما شخصي اطالعات ورود اينكه از پس
  .شود مي داده اختصاص شما به فرد به منحصر

براي بازيابي اطالعات خود مي توانيد از شناسه تعريف شده مانند مثال زير استفاده 
.  نماييد

http://orcid.org/000-0002-6297-3727


