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 ٌعياضORCiD  اضت ركهی ه اىحؽاري بساي ٍسىُیطيرً  16کر یک 
 
  ORCiD     ابَانات نسبُط بٌ ىانَاي نذتلف یک ىُیطيرً را بسطسف نی کير 

 
    ٌنحللان ه ابراع کييرگان نی تُاىير با اضتفادً از عياضORCiD  پسهفایل نسبُط

ىهُدً تَیٌ ادز عرً را ٍاي تحلیلات ه گسىت ، بٌ نلاالت چاپ عرً، ثبت ادتساعات
 .  ه رزهنٌ علهی دُد را ثبت ىهایير

 
   دادً ٍاي دُد را از پایگاً دیگس ناىير ٍهچيیو نیتُاىيرResearcher ID ،Scopus  

 .  ىهاىیر ORCiDهارد پسهفایل دُد در 
 
   ٌنی تُان عياضٌ جاي ارضال رهزنٌ بORCiD  را ارضال ىهایير تا داهران دُد

از ایو کر هارد ؼفحٌ ىُیطيرً عرً ه رزهنٌ اه را با اضتفادً افساد دیگس نلاالت ه 
 . نغاٍرً ىهایير

Open Researcher and Contributor ID 



 ORCID IDىحًُ ی ایجاد عياضٌ   

https://orcid.org/ 
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با تکهیل تهام فیلرٍا،  
رنش عبُر نُرد ىظس دُد را 

     بسای  دضتسضی بٌ

ORCiD account   
 هارد کيیر
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نی تُاىیر  رزهنٌ دُد 
را بسای دیگسان كابل 

 .رهیت  ىهاییر
 

یا از ایو كطهت ؼسف   
ىظس ىهُدً ه پص از 
اىتلال نلاالت بٌ 
ORCiD account 

نلاالت را بطُر نُردی 
اىتذاب ىهُدً ه  بسای   
 دیگسان كابل رهیت کيیر



ىام عها در ایيجا ظاٍس  
 نیغُد

ركهی عياضٌ   16عهارً 
ORCiD  عها در ایو

 . كطهت ظاٍس نیگسدد
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، 5ه  4در كطهت ٍای 
نغذؽات تحؽیلی ه عغلی  

 .  دُد را نیتُاىیر درج کيیر

نیتُاىیر  6با کلیک در كطهت 
نلاالت دُد را از پایگاٍَای 
.  نذتلف علهی فسادُاىی کيیر
 بٌ ؼفحٌ بعر رجُع کيیر



7 

 .در  ایو ؼفحٌ لیطتی از پایگاٍَای نذتلف ىغان دادً نی عُد
.  فسادُاىی کيیر   ORCiDبٌ  SCOPUSنیتُاىیر نلاالت دُد را از پایگاً اضتيادی 

 کلیک کيیر



 نيتلل کيیر  ORCiDبٌ  Scopusگاىٌ زیس ، اطالعات دُد را از  6با اىجام نساحل 
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نغذؽات عها در ایو كطهت ظاٍس دُاٍر عر، از آىجا کٌ نهکو اضت برلیل 
 ,Shahrood university, University of shahroodٍای نذتلف   affiliationداعتو 

Shahrood university of technology  ،ىام عها در ده یا چير ضطس درج عرً باعر
 بٌ كطهت بعر بسهیر  8ردیف ٍای نسبُط بٌ دُد را اىتذاب ه  با کلیک 



نهکو اضت اضانی عها بٌ ؼُرت ٍای نذتلف در اضکُپُس بس اضاس نيررجات  
 نهکو اضت بٌ ؼُرت« حطیو»نثال  ىام . نلاالت ، ثبت عرً باعر

 Hossein, Hosein, H,  
 ىام نُرد ىظس دُد را اىتذاب ىهُدً ه ادانٌ دٍیر. در نلاالت آنرً باعر
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 .در ایو كطهت، عيُان نلاالت عها،  ىام ىُیطيرگان ، تاریخ چاپ نلالٌ ٍا ه عيُان نجلٌ ٍا درج نیغُد
 .  اگس نلالٌ ای نتعلق بٌ عها ىیطت نیتُاىیر آن را از لیطت حزف ىهاییر •
 اگس دارای نلالٌ ای ٍطتیر کٌ در ایو لیطت درج ىغرً بٌ كطهت •

Search for missing documents   
 بٌ گام بعری بسهیر  10در غیس ایيؽُرت با کلیک . بسهیر
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 نجردا نيررجات پسهفایل دُد را کيتسل ه بٌ ؼفحٌ بعر بسهیر
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 .نيتلل کيیرORCIDاکيُن اضکُپُس نیتُاىر پسهفایل عها را بٌ 
 آدرس ایهیل داىغگاٍی دُد را با دانيٌ زیس هارد کسدً ه بٌ گام بعری بسهیر 

   @shahroodut.ac.ir 
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نيتلل   ORCiDبریيُضیلٌ کل اطالعات عها در پایگاً اضتيادی اضکُپُس بٌ  
 نیغُد

 عُیر   ORCiDبسای رهیت ىتیجٌ، هارد حطاب کاربسی دُد در  



Advanced 
search 

 ORCiDعياضٌ 
نُرد ىظس را در 
ایو فیلر هارد 

 کيیر

 نلاالت عذػ نُرد ىظس کٌ كبال تُضط هی    ORCID IDپص از جطتجُ، نیتُاىیر با کلیک رهی 
visible for every one  عرً اضت را نالحظٌ کيیر 

*****                          ****** 

 ORCiD IDىحًُ ی دضتسضی بٌ رزهنٌ پژهٍغی افساد  از طسیق  


