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 ORCIDمعرفی 

منحصر بفرد و دایمی است. ارکید ابداع شده رقمی و انحصاري براي هرنویسنده می باشد. این شناسه براي هر فرد  61شناسه ارکید در واقع یک کد 

محققان و ابداع کنندگان می توانند با استفاده از شناسه   .است تا ابهامات مربوط به نامهاي مختلف یک نویسنده را برطرف کند و به آنها کمک کند

و ... را تهیه نمایند و رزومه علمی خود را ثبت ارکید پروفایل مربوط به مقاالت چاب شده، ثبت اختراعات، تحقیقات، گرانت هاي گرفته شده 

وارد پروفایل خود نمانید. به جاي  Scopus ، Researcher ID نمایند.همچنین می توانند به سادگی داده هاي خود را از پایگاه داده هاي دیگر مانند

یگر با استفاده از این کد وارد صفحه نویسنده شده و رزومه او را ارسال روزمه خود می توانند شناسه ارکید خود را ارسال نمایند تا داوران و افراد د

نیز وجود دارد. سیستم ارکید طوري طراحی شده است که با  Researcher ID مشاهده نمایند. همچنین امکان تبادل اطالعات بین این شناسه با

تحقیقاتی و انتشارات سیستم خود را با ارکید یکپارچه کرده اند. شناسه ژورنالها و آژانسهاي تامین کننده بودجه هماهنگ است. بسیاري از سازمانهاي 

 و ... اشاره نمود.  Nature ،Science ،Elsevier ،Springer ،Wileyارکید سریعا در حال گسترش است و از حامی هاي مشهور آن می توان به 

 ثبت نام کنیم؟ ORCiD چگونه در

 .ثبت نام کلیک کنیدابتدا وارد سایت ارکید شده وبر دکمه 
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 .کنید در صفحه مربوط به ثبت نام باید اطالعات شخصی خود را وارد

 

  .را براي فعالیت هایتان انتخاب کنید "خصوصی  "و یا  "، : محدود شده"عمومی"می توانید سه حالت  3در قسمت 



                      ORCIDراهنمای ثبت نام جهت اخذ شناسه                                   

 

 

از پایگاه داده مورد نظر  works link خود را با کلیک کردن بر روي صفحه زیر باز می شود: که می توانید مقاالت Register پس ازکلیک کردن دکمه

 .کلیک نمایید orcid to scopus وارد کنید بر روي scopus براي مثال اگر می خواهید مقاالت خود را از پایگاه داده .انتخاب کنید
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  .نیدکلیک ک next پروفایل مربوط به خود را انتخاب کنید و بر scopus در صفحه

 

 .در این مرحله نام پروفایل خود را انتخاب کنید
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 .نشان می دهد بررسی نمایید و هرکدام که متعلق به شما نیست حذف نمایید Scopus در این مرحله مقاالت مربوط به خود را که سایت

 

ارسال  orcid و در مرحله آخر لیست مقاالت شما بهکلیک کنید.   sened author ID درمرحله بعدي آدرس ایمیل خود را وارد نمایید و بر دکمه

 .می شود
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می  orcid را مشاهده نمایید. همچنین در Scopus بروید و مقاالت منتقل شده از orcid به صفحه ORCID to Return می توانید با زدن دکمه

 .توانید مقاالت خود را به صورت دستی نیز وارد نمایید
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با پروفایل شخصی خود اضافه   PubMedاست و همچنین از  ISI که متعلق به پایگاه research ID مقاالت را با استفاده از به روش مشابهی می توان

 .نمایید
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