
 
 
 
 
 
 

  



 16 شٌاسِ یک Open Research and Contributer Id یا  orcid شٌاسِ
   .گیزد هی تعلق ًَیسٌذُ یک بِ کِ باشذ هی عذد بز هشتول کاراکتزی

 ًَیسٌذگاى ارکیذ شٌاسِ دًیا اٍل تزاس ًاشزیي ٍ علوی هجالت اس بسیار قبل چٌذسال اس
ِ اًذ ًظز در استاًذارد شٌاسِ یک عٌَاى بِ را  قصذ فزدی اگز کِ صَرت ایي بِ گزفت

 هجلِ، فٌی پشتیباًی صَرت در باشذ، داشتِ را علوی هجلِ یک بِ هقالِ (ارسال)سابویت
 خَد ارکیذ، شٌاسِ کزدى ٍارد با ٍ ًیست هجلِ سایت در جذیذ کاربزی ثبت بِ ًیاسی
 طی را سابویت هزاحل عادی طَر بِ شوا ٍ کزدُ پیذا دستزسی شوا اطالعات بِ هجلِ

  در خَد پزٍفایل تکویل سپس ٍ ارکیذ شٌاسِ اخذ ٍ ًام ثبت با تَاًیذ هی شوا .هیکٌیذ
 ّای فعالیت دیگز یا ٍ چاپ بزای هقاالت ارسال ٌّگام org.orcid//:https  سایت

 هزبَطِ ّای ساسهاى یا داٍراى بزای ًیش را خَد ORCID شٌاسِ علوی، ٍ پژٍّشی
 ٍ شذُ فزد پزٍفایل ٍارد ٍ شٌاسایی را فزد شٌاسِ ایي داشتي با آًاى تا ًواییذ ارسال

 .ًوایٌذ هشاّذُ را فزد ّای تَاًوٌذی ٍ سَابق تجارب، پژٍّشی، ٍ علوی کارًاهِ
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 ارکیدنحوه ثبت نام برای دریافت شناسه 
 

 بزای ثبت ًام در سایت ارکیذ ًخست ٍارد آدرس ایٌتزًتی سیز شذُ

 http://www.orcid.org 
 

 اس پس .دارد ٍجَد آیکٌی  Registerیا  ثبت ًام شزٍع بزای راست سوت گَشِ در
  آیکي رٍی باشذ ًشذُ اًجام ًام ثبت قبل اس اگز ٍ شَد هی باس ای صفحِ اًتخاب

Register now ًوایین هی کلیک.  
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 :اسشذُ عبارتٌذ فزم ثبت ًام بزای دریافت شٌاسِ ارکیذ اطالعات خَاستِ 
ًام 
ًام خاًَادگی 
 (بْتز است اس ایویل آکادهیک ٍ داًشگاّی خَد استفادُ کٌیذ)ایویل اصلی 
ایویل دیگز 
 کاراکتز  ۸پسَرد شوا بایذ شاهل )ٍارد کزدى یک پسَرد بزای صفحِ ارکیذ

 (بَدُ ٍ بْتز است شاهل عذد ٍ حزٍف باشذ
 تاییذ پسَرد 

 



 .فزم ثبت ًام ًشاى دادُ هی شَد کِ بایذ ایي فزم را پزکٌیذایي هزحلِ یک در 
 





 

 هٌتقل خَد ارکیذ صفحِ بِ ٍ ًوَدُ کلیک Register آیکي رٍی فزم، کزدى اسکاهل بعذ 
 .کٌیذ تاییذ را خَد ایویل کِ هی شَد خَاستِ شوا اس ٍ هی شَیذ

 
ِ عٌَاى ثبت ًام فزم در کِ ایویلی) کٌیذ چک را خَد ایویل   .(کزدیذ ٍارد اصلی ایویل ب

 .کٌیذ کلیک ٍ تاییذ را است شذُ ارسال شوا بزای ارکیذ هَسسِ طزف اس کِ را لیٌکی
 

  ایي اس هی تَاًیذ شوا .کزدُ ایذ ایجاد خَد ًام بِ  ORCID ارکیذ شٌاسِ یک شوا حاال
   .ًواییذ استفادُ خَدتاى هقالِ سابویت در شٌاسِ

 
http://orcid.org/0000-0002-6297-3727 



 کلیک جهت تایید ایمیل 



 .بعذ اس تاییذ ایویل، اطالعات شوا قابل بارگذاری هی باشذ 
 . قابلیت ٍیزایش را دارًذهی باشذ آیتن ّای سوت چپ ٍب سایت کِ شاهل اطالعات شخصی شوا 

 

 اطالعات شغلی

 اطالعات تحصیلی 

 هَقعیت دعَت شذُ 

 در ساسهاى خاص عضَیت    

 حوایت ّای هالی ٍ جَایش دریافت شذُ بزای تحقیقات 

 آثار ٍ فعالیت ّای علوی ٍ تجارب 



کلیک کزدُ ٍ اطالعات آى را کاهل   Add Employmentبِ عٌَاى هثال رٍی 
 .ًواییذ



هی تَاى هقاالت در پایگاُ ّای هتفاٍت را  search & linkاس  worksدر آیتن 
 .اضافِ ًوَد



 .هقاالت پاب هذ ٍ اسکَپَس خَد را با کلیک بز رٍی آیتن هزبَطِ اضافِ ًواییذ



اجاسُ دستزسی بِ پاب هذ یا اسکَپَس را هی دّین  Authorizeبا اًتخاب گشیٌِ 
 .ٍ اس ایٌجا هقاالت خَد را اًتخاب هی ًوایین



















 پزٍفایل ایي ایجاد با ٍ است شذُ کاهل شوا ارکیذ پزٍفایل هقاالت، اًتخاب اس بعذ
   .شَد هی بیشتز شوا هقاالت شذى دیذُ هیشاى

 
 

   .ًواییذ بارگذاری سٌجی علن ساهاًِ در ٍ کٌیذ کپی را رقوی 16 کذ پایاى در

 

 موفق و پیروز باشید                                                                  


