راهنمای ایجاد نمایه در سامانه Orcid1
شناسه آزاد پژوهشگران و نویسندگان ،یک شناسه دیجیتال منحصر به فرد است که محقق را از سایر محققان متمایز میسازد و اطالعات
فرد را ادغام و یکپارچه میکند .این شناسه ،یک کد  16کاراکتری متشکل از حروف و اعداد است که نویسندگان و پژوهشگران میتوانند
بصورت رایگان از آن بهرهمند گردند.
همچنین محققان میتوانند اطالعات حرفهای و رزومه علمی خود را در سامانه ارکید وارد نمایند و آن را با سایر شناسهها (از جمله اسکوپوس
و ریسرچرآیدی) نیز پیوند دهند.
به منظور ایجاد نمایه به آدرس الکترونیکی  http://www.orcid.orgرفته و ثبت نام را با کلیک بر لینک "! "Register nowآغاز
نمایید (تصویر .)1

تصویر 1

در صفحه جدید ،فیلدها را با اطالعات خواسته شده تکمیل نمایید (تصویر .)2
نکته :برای فیلد ایمیل ترجیحا از ایمیل دانشگاهی /سازمانی خود استفاده کنید.
نکته :رمز عبور نیز باید حتما شامل موارد زیر باشد:


حداقل یک عدد



حداقل یک حرف



حداقل یکی از نمادهای:
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Open Researcher & Contributors ID
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تصویر 2

در نهایت مطابق شکل روبرو ،امکانی برای محقق وجود دارد که بتواند میزان رؤیت پذیری نمایه خود را تعیین نماید .از آن جا که یکی از
اهداف مهم تهیه شناسه از طریق سامانه ارکید ،افزایش رؤیتپذیری محقق است ،بهتر است حالت  Everyoneرا
انتخاب کند (تصویر .)3

تصویر 3

پس از انتخاب دوره دریافت اخبار مرتبط با ارکید (تصویر  ،4شماره  ،)1کلیک بر گزینه "( "I'm not a robotتصویر  ،4شماره  )2و
پذیرش شرایط استفاده از سامانه ارکید (تصویر  ،4شماره  ،)3با کلیک بر باکس ( Registerتصویر  ،4شماره  )4ثبتنام به پایان میرسد.
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تصویر 4

پس از تکمیل ثبتنام به صفحهای هدایت میشوید که میتوانید شناسه ارکید خود را مشاهده کنید (تصویر  ،5شماره  )1و همچنین
اطالعات خود را تکمیل و یا اصالح نمایید (تصویر :)5
با کلیک بر آیکون

(قلم) در هر بخشی میتوان اطالعات آن بخش را اصالح نمود.

فیلد  ،Also known asمربوط به سایر شیوههای نگارش نام نویسنده /پژوهشگر ،فیلد  Countryمربوط به ملیت نویسنده ،فیلد
 Keywordمربوط به حوزههای فعالیت ،فیلد  Websitesمربوط به وبسایتهای شخصی ،فیلد  Emailsمربوط به سایر رایانامههای
نویسنده /پژوهشگر ،و فیلد  Other IDsفیلدی برای سایر شناسهها (از جمله شناسه ریسرچرآیدی و اسکوپوس) است (تصویر  ،5شماره
.)2
نکته :برای مشاهده نحوه وارد نمودن شناسه ریسرچرآیدی به سامانه ارکید میتوان به راهنمای ریسرچرآیدی مراجعه نمود.
با کلیک بر  Add educationمیتوان سوابق آموزشی خود را وارد نمود (تصویر  ،5شماره .)3
با کلیک بر  Add employmentمیتوان اطالعات شغلی و حرفهای خود را وارد نمود (تصویر  ،5شماره .)4
با کلیک بر  Add fundingمیتوان نام سازمانهای حامی پژوهشی فرد را به دو روش وارد نمود Search & Link )1 :و Manually )2
(تصویر  ،5شماره .)5
با کلیک بر  ،Add worksپژوهشگر میتواند انتشارات خود را با استفاده از سه روش مختلف وارد نماید( :تصویر  ،6شماره .)1
 )1ورود اطالعات با جستجو در سایر سامانهها ،و پایگاههای اطالعاتی و استنادی و ایجاد ارتباط با آنها ()Search & Link
 )2ورود اطالعات از طریق فایل استخراج شده از پروفایل گوگلاسکالر یا هر پایگاهی که فایل خروجی با فرمت  BibTeXمیدهد
()Import BibTeX
 )3ورود اطالعات دستی (.)Add Manually
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تصویر 5

1

تصویر 6

روش اول :طبق تصویر  ،7در صورتیکه فرد پیشتر در هریک از سامانهها یا پایگاههای اطالعاتی یا استنادی عضو بوده و تولیدات علمی خود
را وارد نموده باشد ،میتواند اطالعات تولیدات علمی و حتی لینک دسترسی به آنها را از این طریق به سامانه ارکید خود فراخوانی نماید.
دو سامانه بسیار مهم برای ورود اطالعات به سامانه ارکید ،سامانه  ResearcherIDو  Scopusاست (تصویر  ،7شماره .)1

1

تصویر 7

روش دوم :ابتدا فرد باید با حساب کاربری خود ،وارد سامانه نمایه گوگلاسکالر شود و سپس با فرمت  BibTeXاز تولیدات علمی خود در
پایگاه گوگلاسکالر ،فایل خروجی بگیرد .سپس با لینک  ،Import BibTeXفایل تولیدات علمی را به سامانه ارکید فراخوانی نماید (تصویر
 ،8شماره .)1

1

تصویر 8

روش سوم :برای ورود اطالعات بصورت دستی ،ابتدا باید بر لینک  Add Manuallyکلیک نماید (تصویر  )6و سپس اطالعات تولیدات
علمی خود را به صورت دستی در فیلدهای مختلف وارد نماید (تصویر .)9
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تصویر 9

نکته :از باکس  Work categoryو  Work typeنوع اثر علمی را میتوان تعیین نمود (تصویر  ،9شماره .)1
نکته :در بخش  ،Citationابتدا از باکس  ،Citation typeباید سبک استناددهی مشخص شود و سپس استنادات با توجه به سبک تعیین
شده در فیلد  Citationوارد شوند (تصویر  ،9شماره .)2

نکته :در بخش  ،Work Identifierابتدا از باکس  ،Identifier typeباید نوع شناسه مدرک مشخص گردد و سپس کد /شناسه مدرک
در فیلد  Identifier valueوارد شود .در فیلد  Identifier URLنیز باید لینک شناسه مدرک وارد شود (تصویر  ،9شماره .)3
نکته :در فیلد  URLنیز باید لینک مقاله وارد شود (تصویر  ،9شماره .)4

