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 Researcher IDمعرفی 

  توسط   2008سال   در که باشد می مقاالت نویسندگان شناسایی سیستم یک Reuters  Thomson شناسایی در تسهیل هدف با و 

 از و باشد می فرد(  به عدد و حرف شامل کارکتری 61منحصر)  شناسه یک دارای نویسنده هر این سیستم در. شد ارائه مقاالت  نویسندگان

 .یابد می تخصیص مقاله برای صرفا DOI که تفاوت این با باشد، می DOI کد شبیه این نظر

 برد نام را زیر موارد توان می سرویس این های قابلیت از: 

 محققین علمی اطالعات گذاری اشتراک به و مدیریت 

 استنادات میزان اساس بر نویسندگان شناسایی 

 نویسنده تخصصی موضوعی زمینه شناسایی 

 جغرافیایی محل شدن مشخص 

 گیری اندازه INDEX-H افراد 

 

 مشاهده را او های توانمندی و رزومه  تجارب و شده نویسنده صفحه وارد توانند می شناسه این بوسیله مختلف های ژورنال و داوران همچنین

 .نمایند

 Researcher ID شناسه دریافت مراحل

 و سپس ثبت بار یک فقطاطالعات  سایت این در. مراجعه گردد    http://www.researcherid.com شناسه دریافت و نام ثبت جهت  

 جهت ثبت نام و اخذ شناسه مراحل ذیل انجام گیرد:  . شد خواهد ارائهفرد  به اختصاصی ResearcherID شناسه یک

  New to Researcher ID انتخاب -6

 

http://www.researcherid.com/
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 تکمیل مشخصات :  -2
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 لینک فعال سازی از طریق  ایمیل ارسالی تائید گردد. -3

بخش گردد. را در فیلدهای مشخص شده تکمیل فرد س از کلیک بر لینک مندرج در ایمیل، به صفحه دیگری که در آن باید مشخصات پ -4

. گردد های ستاره دار الزاما باید تکمیل شود. به توضیحات الزم در خصوص حروف و کاراکترهای انتخابی جهت دریافت رمز عبور توجه

 باشد. عالئم کاراکتر و شامل حرف و عدد و  8حداقل  برای مثال رمز انتخابی باید
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 .گردد در این مرحله پنجره قوانین مربوط به شناسه باز می شود. دکمه تایید را کلیک -5

 
 .سال عضویت می باشد -عدد -که شامل حرففرد ممکن می گردد.   ResearcherID   شناسهامکان مشاهده  -1

 ید.عات خود را تکمیل و یا ویرایش نماالورود به شناسه اختصاصی خود، به پروفایل خود وارد شده و سایر اطبا کلیک بر روی لینک متقاضی  -7

 .کند استفاده  log in همچنین از این پس برای ورود به پروفایل خود می بایست از گزینه

 

 

 بنا بر تصمیم فرد متقاضی انتخاب می گردد. -8
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 Publication My بخش 

 .نمایید اضافه و بازیابی را خود تالمقا Publications Add گزینه انتخاب با -6

 .کنید مشاهده را خود تالمقا Publication View گزینه انتخاب با -2

 .است شده فراهم Index-H بازیابی و مشاهده امکان Metrics Citation گزینه انتخاب با -3

 و مراکز نام تعیین مقاالت، اصلی موضوع تعیین همکار، نویسندگان کردن اضافه امکان NetWork Collaboration گزینه انتخاب با -4

 .باشد می فراهم دانشگاهی و علمی موسسات

 استناد نشانی شده، استناد مقاالت موضوع  اند، کرده استناد شماالت مقا به که تیالمقا Network Articles Citing گزینه انتخاب با -5

 .شود ارائه می سال براساس مقاالت به استنادات تعداد کنندگان،

 .دارد وجود نیست شما به مربوط که تیاالمق حذف حتی و خود تالمقا چیدمان شیوه تنظیم امکان List Manage بخش در -1

 مشخص می شود. خصوصی صورت به شمااطالعات  و تالمقا نمایش نحوه انتخاب امکان Profile Manage بخش در -7

 

 



                Researcher IDراهنمای ثبت نام در                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Researcher IDراهنمای ثبت نام در                             

 

 

 

 

 

 

 

         مرکزی کتابخانه - اول طبقه - تحقیقات معاونت ساختمان -(ص) اعظم پیامبر مجتمع - بسیج میدان - اراک: نشانی                   

                     diglib@arakmu.ac.ir:   الکترونیکی پست                   

       681 – 34673381:     تلفن                   

         681 -  34673133:  دورنگار                  

 1346-7-38486: پستی کد                 


