
 «ORCIDراهنمای ثبت نام در »

 1399، مرداد ماه واحد علم سنجیتهیه و تنظیم: 

 ( چیست؟ORCIDارکید)

 ORCID مختصر شده عبارت)  IDOpen Researcher and Contributor (  کد الفبایی غیر

علت انتخاب این نام اختصاصی برای شناسایی منحصر به فرد محققین و نویسندگان و همکاران دانشگاهی است. 

توسط جمعی از پژوهشگران و دانشجویان در  ۲۰۰۹که ایده اصلی ارکید در سال  این بودبرای این موسسه 

 بتوانند همه محققین تاآمریکا و کانادا، جهت حل و رفع یک ابهام درباره نام های مشابه محققین بنا نهاده شد 

پس از ورود و ثبت نام در وبسایت ارکید به عنوان یک پژوهشگر و . در این پروژه مشارکت کرده و ثبت نام نمایند

یک تعلق می گیرد. این کد در کل دنیا فقط مختص  پژوهشگر محقق علمی، یک کد یکتا برای مادام العمر به

یک  پژوهشگرپس از ساخت حساب کاربری در سایت ارکید، . هیچ دو کد مشابهی وجود نداردپژوهشگر است و

 .داشتدخواهراتغییرآنودسترسیامکانپژوهشگردخوفقطکهددارسایتایندرصفحه مختص به خود

کد شناسایی ارکید از دو بخش تشکیل می شود که بخش اول آن آدرس وبسایت ارکید و بخش دوم آن یک 

 رقمی ۴ عدد ۴رقمی  ۱۶هدایت می کند. این عدد  پژوهشگررقمی است که کاربر را به صفحه شخصی  ۱۶عدد 

با یک خط تیره از هم جدا می شوند و در واقع شناسانگر محقق هستند. طبق اظهارات مدیران موسسه ارکید در 

به معنای نشانه ای Checksum .است Checksum وبسایت این موسسه عدد آخر کد شناسایی ارکید یک

است که طبق الگوریتم  ۱۰تا  ۰بین  عددیChecksum است که ازکالهبرداری احتمالی جلوگیری نماید.

در زبان التین( نمایش  ۱۰بزرگ )معادل عدد  X در این بین با حرف انگلیسی ۱۰خاصی ایجاد می شود. عدد 

 .داده می شود

 /X233-1694-0002-0000https://ORCID.orgمثال: 

 DOI است. با این تفاوت که DOI نویسنده به صورت انحصاری تعلق می گیرد شبیه کدکد که به یک این 

 .یابدمیتخصیصمقالهصرفا برای

باید گفت که هر دو دائمی هستند و برای نویسنده یک  Researcher ID  با  RCIDOکد  در مورد مقایسه

خود را به آن بیافزاید. اما مقاالت و نتابج کارهای پژوهشی پروفایل ایجاد می کنند که نویسنده می تواند 

های فرد را نیز  Citation این مزیت را دارد که بتواند Researcher ID ، بخش ORCIDبرخالف

 محاسبه کند. 

https://orcid.org/0000-0002-1694-233X


  :ORCIDدرنامثبتنحوه

می شویم. صفحه اول سایت به شکل زیر برای شما باز خواهد ORCID.org برای ثبت نام کد ارکید وارد سایت 

شد. سایت از قسمت های مختلفی ساخته شده است که بسته به نوع استفاده شما هرکدام به منظور خاصی طراحی 

گزینه مشخص شده با فلش قرمز  ۲شده اند. برای عضویت و ثبت نام و دریافت کد شناسایی ارکید بر روی یکی از 

 .ییدنماکلیک

 

 

http://www.orcid.org/
http://www.orcid.org/


 

 

 

 

 

صفحه ثبت نام در ارکید 

مطابق شکل زیر برای شما باز 

 خواهد شد



در این قسمت فرمی مطابق شکل برای شما باز خواهد شد. به ترتیب موارد فرم را 

 مطابق دستورالعمل زیر پر کنید

 

 

 نام

 خانوادگی نامنام و 

 خانوادگی

 آدرس ایمیل اصلی

آدرس ایمیل 

یک کد رمز برای حساب خود  دوم

در ارکید بسازید. این کد 

کاراکتر باشد  ۸باید حداقل 

و حتما در آن هم عدد و هم 

 حروف الفبا بکار رفته باشد

کد رمز را دوباره در 

 این قسمت وارد کنید



در پایان با رجیستر کردن ثبت نام شما در ارکید به پایان می رسد و شما به صفحه اصلی حساب -

 خواهید شد Orcid کاربری خود انتقال داده می شوید و در نهایت موفق به دریافت کد

 

در پایین این فرم اطالعات دیگری از شما خواسته می شود که مطابق دستورالعمل زیر آنها را 

  اضافه نمایید

 خصوصی

اعتماد فقط افراد قابل 

 ایمیل دوم

 عمومی

 .امضای قرارداد با ارکید را نشان می دهد



در صفحه ایجاد شده برای شما در ارکید ابتدا از شما می خواهد ایمیلی که به عنوان ایمیل اصلی -

(. برای اینکار ایمیل خود را باز کرده و فلش قرمزدر هنگام ثبت نام وارد نموده اید را تایید کنید )

 .شما فرستاده شده است، کلیک نماییدروی لینکی که از طرف ارکید برای تاییدیه برای 

 

 

 

 

1 

2 

8 

 :در کادر سمت چپ صفحه

 محقق نام و نام خانوادگی-1

 ORCID ID محقق   دیارک ییکد شناسا -2

 سایر شیوه های نگارش نام پژوهشگر-3

 ملیت-4

 حوزه های فعالیت-5

  وب سایت های شخصی-6

 آی دی های دیگر -7

 به حساب کاربران  شرایط دسترسی -۸

3 

4 

5 

6 

7 



بابت تایید  (فلش قرمز)که روبروی  .بعد از تایید ایمیل خود دوباره صفحه باال برای شما بصورت زیر باز خواهد شد-

 Addگزینه برای درج رزومه  وجود دارد که با کلیک بر روی  4در این صفحه  .ایمیلتان از شما تشکر نموده است

 جلوی هرکدام امکان اضافه نمودن اطالعات وجود دارد.

 

 

 

 

 

1-Employment وارد نمودن اطالعات مربوط به سابقه اشتغال : 

2-Education and qualifications وارد نمودن اطالعات سابقه آموزش : 

3-Membership and service  سازمانهای حامی پژوهشی فرد : 

4-Works  مقاالت : 

 

 ز

4- works  : 
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2

2 
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و Search & Link سه شیوه: دستی،  worksبرای اضافه نمودن مقاالت شخصی در قسمت - 

Import Bib Tex وجود دارد. 

مختلف وجود دارد به عنوان  یگاههایامکان اضافه نمودن مقاالت فرد از پا Search & Linkدرشیوه 

 می باشد. scopusبرای انتقال مقاالت از پایگاه  scopus to orcid نهیمثال گز

در  Addنمایید روی گزینه  Orcidوارد  Scopusمثال اگر بخواهید مقاالت خود را از پایگاه 

 را انتخاب کنید. Search & Linkکلیک و گزینه  Worksجلوی 

 



  

 

 کلیک کنید. scopus to orcidروی دکمه  link worksپس از باز شدن صفحه 

 



 

 

 

 

 

با وارد نمودن نام و نام خانوادگی و یا حرف اول نام کوچک و در صورت نیاز وارد نمودن نام سازمان از 

 کلیک کنید. startروی دکمه  Add Affilitionگزینه 

 



 

لیستی از مقاالت متناسب با اطالعات 

فرد محقق وارد شده در فیلد جستجو 

نمایش داده می شود.نام و نام 

خانوادگی فرد محقق مورد نظر را 

کلیک  nextتیک زده و بر روی دکمه 

 کنید.

 



 

  

در مرحله بعد نامی را که معموال در مقاالت خود 

به کار می برید را از منو کشویی انتخاب می کنید 

 کلیک کنید nextو برروی دکمه 

در این مرحله به بازبینی مقاالت پرداخته چنانچه مقاله ای متعلق به 

ویا اگر  فرد محقق نمی باشد برروی گزینه ضربدر کلیک می کند

مقاله مورد نظر خود را در لیست مورد نظر پیدا نکرد می تواند با 

به جستجوی  search for missing documentکلیک بر روی 

مقاله خود پرداخته و تیک بزند تا به لیست مقاالت خود اضافه 

 کنید.  nextپس از نهایی شدن بر روی دکمه گردد.



 

ایمیل آکادمیک خود  آن، اییدتپس از مرور مقاالت خود و 

کلیک  Send Auther IDرا وارد نموده و بر روی دکمه 

 نمایید. 

کلیک  send my publication listدر نهایت روی گزینه 

 کنید تا مقاالت به پروفایل شما در سایت ارکید اضافه گردد.

 


