
 

 

 

 

 

 

 

 ORCIDراهنوای ثبت شناسه 

 سنجی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه واحد علن

 

  



ORCID چیسر؟ 

ORCID هخفف عثارذ "Open Research and Contributer ID" ِسایر اسر.  "هحقق ٍ هطارکر کٌٌذُ آزاد"هعٌای   ت

ORCID ِرقوی 61 ی ضٌاس ORCID ایي  .اسرهخػَظ ّر ًَیسٌذُ  ٍ دائوی . ایي ضٌاسِدّذ در اخسیار خژٍّطگراى قرار هی را

ًام  ثثرایي سایر طَر آزاد در ِ ت زَاًٌذ هی ٍ ّوِ هحققیي ایجاد ضذُّای هطاتِ هحققیي  حل ٍ رفع اتْام درتارُ ًام ضٌاسِ جْر

، رّای زحقیقازیکارزٍهِ خَد ضاهل زَاًٌذ  هی ORCIDخژٍّطگراى تا اسسفادُ از ضٌاسِ  را دریافر ًوایٌذ. ORCIDکردُ ٍ ضٌاسِ 

اسسٌادی  ّای خایگاُیك خایگاُ رایگاى اسر کِ تا ایجاد ارزثاط تا  ORCIDرا ثثر ًوایٌذ. خایگاُ  ...ٍ  ّای زحػیلی تَرس، هقاالذ

 فراّن هیکٌذ. ،سازی ٍ ادغام اطالعاذ را زحر یك ضٌاسِ ٍاحذ اهكاى یكدارچِ ISI  ٍScopus  ٍResearch IDهعسثری چَى 

تا اسسفادُ از ایي کذ ٍارد غفحِ  هحققیي سایرخَد را ارسال ًوایٌذ زا  ORCID زَاًٌذ ضٌاسِ جای ارسال رٍزهِ خَد هی هحققاى تِ

 هراحل زیر را اًجام دّیذ. ORCIDرقوی  61ترای دریافر کذ  .ًَیسٌذُ ضذُ ٍ رزٍهِ اٍ را هطاّذُ ًوایٌذ

 ORCIDثبت نام در 

 را اًسخاب کٌیذ. !Registe nowاز قسور اٍل، گسیٌِ  ضَیذ.  /https://orcid.orgتِ آدرس  ORCID سایر اردٍاتسذا 
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 ًواییذ. را زكویل فرم ثثر ًام 

 

 

 

  



خَد اًسخاب  ّای لیرترای ًوایص فعا را عوَهی ٍ هحذٍدضذُ ضخػی،اًیذ یكی از سِ حالر زَ هی Visibility setingsدر قسور 

خیطٌْاد ، ّای اجسواعی قاتل رٍیر کردى آثار ٍ در ًسیجِ تاال رفسي اسسٌاداذ اسر َى ّذف از ایجاد خرٍفایل در ضثكِ. چکٌیذ

  .را ترای افسایص رٍیر خذیری اًسخاب کٌیذ every oneهیضَد حالر 

 

 را اًسخاب ًواییذ. اًسْای فرم ثثر ًام در Registerگسیٌِ  خس از زكویل کاهل فرم ثثر ًام،

 



ّا را تازیاتی کردُ ٍ جْر تررسی ٍ  کِ قثال در سیسسن تا ًام هطاتِ تا کارتر، ضٌاسِ ّایی ایجاد ضذُ تاضذ، سیسسن ضٌاسِ در غَرزی

غیر  ضَد ٍ در کٌٌذُ، کارتر تِ ّواى غفحِ هٌسقل هی ًام ّا زَسط فرد ثثر کٌذ. در غَرذ زاییذ یكی از ضٌاسِ زاییذ ارائِ هی

کٌذ زا  فرآیٌذ ثثر ًام اداهِ خیذا هی None of these are me- continue to registrationگسیٌِ  ابتا اًسخ غَرذ، ایي

ID  .جذیذ تِ کارتر زخػیع یاتذ 

 

زَسط کارتر، کارتر تِ خرٍفایل سازی  فعال ضَد ٍ خس از زاییذ لیٌك سازی تِ خسر الكسرًٍیك کارتر ارسال هی لیٌك فعال ،در اداهِ

 ضَد.  اٍلیِ ٍارد هی

 

 



را هَرد ًیاز زَاى اطالعاذ  هی Addتا اًسخاب گسیٌِ در ّر زیرتخص خردازد.  ، کارتر تِ زكویل اطالعاذ خَد هیخرٍفایل اٍلیِدر 

 زكویل کرد. 

 

 

 ORCIDوارد کردى هقاالت به 

 ضَد.  فْرسر هی ORCIDچٌذیي رٍش هخسلف ترای ٍرٍد هقاالذ تِ  Add worksتا اًسخاب گسیٌِ  Worksدر قسور  

 

 



 Add ArXiv ID ُخایگا :arXiv  یك خایگاُ هعسثر علوی تا آدرسarxiv.org زَاًٌذ  اسر. در ایي خایگاُ ًَیسٌذگاى هی

تا ٍارد کردى  هعایة ٍ هسایایی دارد. کارایي  هقاالزی را کِ خذیرش ضذُ ٍلی ٌَّز تِ هرحلِ چاج ًرسیذُ ثثر ًوایٌذ.

ArXiv ID زَاى هقالِ خذیرش ضذُ را ٍارد  هیORCID .کرد 

 Add DOI : درایي قسور، تا ٍارد کردىDOI  ّر هقالِ، هقالِ ٍاردORCID ضَد. هی 

 Add PubMed ID : ِتا ٍارد کردى ضٌاسPMID  یاPubMed URL  ُهرتَط تِ هقالِ ًوایِ ضذُ در خایگاُ داد

PubMed هقالِ ٍارد ،ORCID خایگاُ  از طریقضَد. دسسرسی تِ ایي ضٌاسِ،  هیPubMed  خذیر اسر. اهكاى 

 Import BibTexفرهر  : تا ٍارد کردىBibTex  هقاالذ، هقالِ ٍاردORCID .هی ضَد 

 Add manually :ضَد. ترای ٍارد کردى هقاالذ تِ غَرذ دسسی از ایي گسیٌِ اسسفادُ هی 

 Search & link: ُّای ترای اًسقال هقاالذ علوی خژٍّطكر از خایگا PubMed، Scopus ( ٍResearcherID )Web 

of Science  ِتORCID   ٌِگسیSearch & link  .ترای تا اًسخاب ایي گسیٌِ، فْرسر زیر تاز هی ضَد. را اًسخاب کٌیذ

 Europe PubMed زرزیة گسیٌِ ّای ، تORCIDِتِ  PubMed، Web of Science  ٍScopus اًسقال هقاالذ

Central، ResearcherID  ٍScopus-Elsevier .ّای تعذ زَضیح دادُ ضذُ  اداهِ هراحل در قسور را اًسخاب کٌیذ

 اسر.

 

 اًسخاب کٌیذ.  زیررا از فْرسر  Europe PubMed Central: اتسذا گسیٌِ ORCIDبه  PubMEd انتقال هقاالت
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 را اًسخاب کٌیذ. Continueگسیٌِ ترای اداهِ، 

 

را  Continueٍ گسیٌِ  هقاالذ خَد را اًسخاب کردُضَد.  ًوایص دادُ هیسدس لیسسی از هقاالذ هٌسطر ضذُ تِ غَرذ زیر 

 اًسخاب کٌیذ.

 

 ضَد. هیٍ خیام زاییذ فرسسادُ ارسال  ORCID، هقاالذ تِ Send to ORCIDضَد. تا اًسخاب گسیٌِ  ًوایص دادُ هی ،هقاالذ اًسخاب ضذُ

 



 

 

 اًسخاب کٌیذ.  زیررا از فْرسر  ResearcherID: اتسذا گسیٌِ ORCIDبه  Web of Science انتقال هقاالت

 

 

 

 را اًسخاب کٌیذ. LOGIN TO RESEARCHERID ON PUBLONSاز غفحِ تاز ضذُ گسیٌِ  ضَد. غفحِ زیر تاز هی



 

 ضخػی خَد ضَیذ. ResearcherIDٍارد غفحِ ، ِتا ٍارد کردى ایویل ٍ کلوِ عثَر هرتَطسدس 

 

 

 



 را از لیسر سور چح، اًسخاب کٌیذ. Permissions، گسیٌِ Publonsخس از ٍرٍد تِ غفحِ ضخػی خَد در 

 

 

 

 

  



، ORCID Settings. در قسور ضَد ّای هخسلفی هطاّذُ هی گسیٌِدر سور راسر غفحِ، ، Permissionsگسیٌِ تا اًسخاب  

 GRANT PUBLONS PERMISSION TO UPDATE YOUR ORCIDّای  تا اًسخاب ٍ زاییذ گسیٌِ ّای زیر ٍجَد دارد. گسیٌِ

WORKS  ٍGRANT PUBLONS PERMISSION TO UPDATE YOUR ORCID PROFILE هقاالذ هَجَد در ،WOS ِت 

ORCID ضًَذ. هٌسقل هی 

 

  

 

  



 .اًسخاب کٌیذ زیررا از فْرسر  Scopus-Elsevier: اتسذا گسیٌِ ORCIDبه  SCOPUS انتقال هقاالت

 

 

 

  ضَد. غفحِ زیر تاز هی

 

 



 Sendدر هرحلِ هراحل را اداهِ دّیذ.  تِ ّویي زرزیة، .تسًیذ را Nextٍ گسیٌِ  کردُ ضذُ، خرٍفایل خَد را اًسخاب از غفحِ تاز

Author IDرد کردى ایویل ٍ اًسخاب گسیٌِ ، تا ٍاSend Author ID ، ضوارُ ضٌاسایی فرد درSCOPUS  ِتORCID  ٍارد

. دضَ هی

 

 ORCIDتِ  Scopusدر  ًَیسٌذُهقاالذ  Send my publication listتا اًسخاب گسیٌِ  ،Send publicationsدر هرحلِ 

 ضَد. هٌسقل هی

 

 

ٍ  Googleدر هَزَر جسسجَی ّر فرد  ORCIDٍارد کردى کذ  تاترای هطاّذُ رزٍهِ افراد، : ORCIDهشاهده رزوهه افراد در 

 را هطاّذُ کرد. هرتَطِ زَاى رزٍهِ فرد ، هیاًسخاب لیٌك هرتَطِ


