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  مقدمه:

 سازمان گيرد،مي تعلق نويسنده يك به انحصاري صورت به كه ) است،كاركتر( شانزده  اعداد و حروف شامل نويسنده، شناسايي كد

 اين در واقع در نموده است. ارائه نويسنده هر براي مشخص شناسه سازي فراهم هدف با رايگان صورت به را سرويس اين اركيد

 اركيد كد است كافي مختلف جاهاي به رزومه ارسال جاي به و برسانند ثبت به را خود علمي رزومه توانندمي نويسندگان سرويس

  . نماييد نام ثبت سايت اين در است الزم سرويس اين دريافت منظور به. كنند ارسال را خود

 شماره يك اختصاص منظور به و علمي اطالعاتي هايپايگاه و استنادي هاينامهنمايه در محقق انتشارات پراكندگي به توجه با

 ايجاد يكجا، صورت به فرد مقاالت كل تعداد بازيابي نهايت در و متفاوت امالي يا و نوشتار با نويسنده يك مدارك كليه به شناسايي

 و كاملترين از يكي كه است، شده معرفي پژوهشگر علمي هايفعاليت نشر در پيشنهادي حل راه عنوان به مجازي شخصي پروفايل

 . باشد مي آن اختصاصي كد با همراه اركيد شخصي پروفايل المللي بين سطح در آنها ترين شده شناخته

  اهميت كد اركيد

 داده نسبت شما به درستي به شما هايفعاليت و تحقيق هايخروجي كه كندمي تضمين و كندمي متمايز را شما •

 .شودمي

 يم مرتبط نويسيد، مي اي مقاله آن براي يا و كنيد مي كار يا تحصيل آن در كه محلي به را شما مطمئن و دقيق بطور •

 .نمايد

 هر به ارائه براي و نماييد مي وارد ORCID iD در را خود اطالعات بار يك فقط شما. شويد مي راحت بازي فرم و فرم از •

 .نماييد استفاده آن از توانيد مي مركزي

 .گردد مي ثبت شما نام به و شماست به متعلق فقط و فقط شما، تحقيقات هاي خروجي كه دهد مي اطمينان شما به •

 .است ماندگار العمر مادام و هميشه براي •

• ORCID شود مي محسوب امتياز يك شما براي حيث اين از و كند مي همكاري علمي مراكز و ها سازمان از بسياري با. 

 و. نماييد مي عوض را خود زندگي كشور حتي يا تحصيل محل بار چند يا و كنيد مي عوض شغل بار چند نيست مهم •

  زنند، مي صدا نامي چه به را شما مختلف هاي گروه و اجتماعي هاي شبكه در كه ندارد اهميتي همچنين

  

 اب ديگري، سايت و شبكه هر يا بوك فيس در خود شخصي صفحه در آيد، مي ميان به شما از نامي كه جايي هر در توانيد مي شما

 كد دادن قرار بجاي خود راحتي براي توانيد مي شما حتي. بياوريد آن زير در امضا يك بصورت را خود اركيد شناسايي كد غرور

 .كنيد استفاده  QR كد يك از اركيد، شناسايي

 از تمقاال نگارش و دريافت براي تاليفي و نويسي مقاله بزرگ مجالت و مراكز و آموزشي و علمي موسسات از بسياري حاضر حال در

 .هستند خواستار را اركيدتان شناسايي كد شما

 



 جامان اختراعات و شده اخذ هايگرانت تحقيقات، مقاالت، به مربوط پروفايل توانندمي ، باشندمي كد اين داراي كه نويسندگاني

  . دهند قرار ها دانشگاه و پژوهشي مراكز اختيار در را شده

 خواسته اطالعات مرحله سه طي شده،  http://www.orcid.org سايت وارد توانيدمي ،) ORCID( اركيد شناسه ثبت براي 

 .نماييد دريافت را اركيد كد و كنيد وارد را شده

 

 

 



 

 

  روي گزينه ريجستر كليك نماييد. سپس مشخصات فردي خود را كامل كنيد -1

 

 

 

 عمومي اطالعات ويرايش و تكميل -1

  

  ديگر هايشناسه – شخصي هايسايت وب - فعاليت هايحوزه – پژوهشگر مليت -نام نگارش هايشيوه ساير

  ( شكل صفحه بعد) الكترونيك پست هايآدرس ساير

  



  

Also known as 

  نام نگارش هايشيوه ساير

Country    

  پژوهشگر مليت 

Keywords   

  فعاليت هايحوزه 

Website 

  شخصي هايسايت وب 

Other IDs  

  ديگر هايشناسه

Emails  الكترونيك پست هايآدرس ساير 



  تكميل اطالعات شغلي و پژوهشي -2

  

   Biography     حال شرح 

    Employment حرفهشغل و  به مربوط اطالعات  

Education   هاسوابق تحصيلي و صالحيت 

IInvited positions and distinctions   

  االمللي و جوايزدريافت شدو بين ليهاي مانجمن و مجامع در هاموقيعت 

 Membership and service   

  المللي و خدماتبين و ملي مجامع و هاانجمن در عضويت

  Funding 

 پژوهشيهاي فعاليتهاي حمايت كننده در و سازمان وابستگي سازماني

Works 

  )زير( شكل  فعاليتهاي پژوهشي 

 

  

  



  

  كد اركيد خود را دريافت كنيد و به مقاالت و رزومه پژوهشي خود الصاق نماييد.

  

 

  در صورت بروز هر گونه مشكل و يا سوال با كتابخانه مركزي تماس حاصل فرماييد.

  

  موفق باشيد

  واحد علم سنجي

  كتابخانه مركزي و مركز اطالع رساني دانشگاه بيرجند

  

  

  

  

  پي نوشت و منابع

  

1. Orcid  ID(Open Researcher and Contributor ID) 

 علوم پزشكي شيرازراهنماي آموزشي اركيد واحد علم سنجي دانشگاه  .2

3. https://orcid.org/help 

4. https://bibliothek.univie.ac.at/bibliometrie/en/orcid.html 


