
  (ORCID)کیدار شناسه یافتدر حلامر 

 

 شروع

 ورود به سایت اصلی
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 .نمایید  کلیک sign in گزینه روی و هشد سایت وارد https://orcid.org آدرس قـطری از ابتدا

 گزینه از طریق (،REGISTER) 1شماره قسمت  در ،یدا هنشد عضو سایت ینا در لتابحا تیکهرصو در*

Register now   نماییدثبت نام. 

 (اطالعات شخصی  ) data Personalقسمت اول  امل سه قسمت می باشد.    ش ثبت نام راحل م ورود، از بعد

صلی  آدرسنام خانوادگی،  ،منا شامل؛  صلی  ،ایمیل ا   Additional email (Optional)گزینه  و تکرار ایمیل ا

ــتداده از ومی نمایید  وارد راایمیل دوم آدرس  هر ایمیل دیگری نیز دارید   Add another emailگزینه  با اس

ضافه کنید    شگاهی( که با آن در مجله ای ثبت نام کرده اید یا مقاله چاپ کرده اید ا سئ ))مثل ایمیل دان له این م

  .لیک نماییدک Next دکمهروی سپس برای شمارش مقاالت شما مهم است.(

داشت  باید توجه )تنظیمات دیداری( Visibility settingsبخش  ، Visibillity and termsدر قسمت سوم   

سایر            هب آی دی ارکید از آنجائیکه شما، افتخارات و  سازمانی  ستگی های  شما نظیر فعالیت های تحقیقاتی، واب اطالعاتی از 

ست، بنابراین  شما  اطالعات دیگر ستی در   نیازمند ا شخص نمایید که چه    بای سه مورد، م این مرحله، با انتخاب یکی از این 

   :کسانی می توانند این اطالعات شما را ببینند
 

  (Every one)درصد از کاربران(  87همه )منتخب بیش از : لفا

 (Trusted parties)درصد از کاربران(  5فقط افراد معتمد ) منتخب حدود : ب

 (Only me)درصد از کاربران(  8فقط خودم )منتخب حدود : ج
 

تائیـد شـخص   ) گزینـه تیـک   وقبـول شـرایط و ضـوابط     بـا  Terms of use در بخـش ، پس از انتخاب گزینه مورد نظـر 

رسـد و شـما بـه    ببـه پایـان   ثبـت نـام شـما    تـا   نمـوده  ثبـت نـام( کلیـک    ) Register وی دکمهبر ر (حقیقی بودن

 .شویدصدحه ی اصلی حساب کاربری خود انتقال داده 

 

 

 تا هر سه مرحله ثبت نام تکمیل شود . 

 

 پایان

ــپس  ،ا وارد نمودهر آن کرار خواه و تدل رمز وزود   Security and notification دوم  قسمت در س

 .لیک نماییدک Next دکمهروی 

 

ایمیلی که به عنوان   maild verification eکمهداز طریق باید ابتدا در صدحه ی ایجاد شده برای شما در ارکید، 

برای این کار ایمیل خود را باز کرده و روی لینکی که از طرف  نمائید.ایمیل اصلی در هنگام ثبت نام وارد نموده اید را تایید 

 .ارکید برای تایید برای شما فرستاده شده است، کلیک نمایید

 

 ل:در کادر سمت چپ صفحه شام
 نام و نام خانوادگی )عالمت مداد کنار نام امکان ویرایش را برای شما فراهم می آورد.(. 1

ثال    2 ید   16کد https://orcid.org/0000-0002-0515-5103 . بعنوان م ــرقمی ارک ماســـت. اگر  ش

ست  شده  داده قرار ارکید کد زیر که View public version بروی   ارکید صدحه  نمایش ی نحوه نمایید؛ کلیک ا

 را نشان می دهد. دیگران برای شما

ید     .3 به ویرایش این موارد بپرداز ید  مت می توان ــ نام     Also Know as  .در این قس گارش  های ن ــیوه  ــایر ش )س

گر(،    یت    ) Country پژوهشــ ل یت       های  حوزه ) Keywords  ،(م ل عا یت  وب) Website ،(ف  های  ســـا

 (. الکترونیکی پست )آدرسEmails  نویسنده(، های دیگرID ) Other IDs ،(شخصی

 

 

  

i  

 یاطالعات شخصورود 

 تعیین رمز ورود

 تنظیمات دیداری

 تائید ایمیل

  وارکید نمایش کد 

 اطالعات 

 

شامل: امکان اضافه کردن و ویرایش براین موارد وجود دارد در قسمت میانی صفحه پروفایل : 

 Biography: حال شرح 

 Education: آموزشی سابقه 

 Employment: حرفه به مربوط اطالعات 

 Funding: فرد پژوهشی حامی های سازمان 

 Works: دفر آثار 

 

 

 

تکمیل اطالعات 

 موردنیاز

 

 توضیحات:
مراحل   مقاالت خود به سایت ارکید و همچنینجستجو ورود اطالعات یا  کاربران ارجمند جهت

 به آدرس اینترنتی کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی به نشانی ذیل: انتقال اطالعات بین دو پایگاه

https://lib.khu.ac.ir/find.php?item=15.23762.60142.fa     مراجعه

 فرمائید.  

 


