
 
 

 Researcher IDدر  پروفايل و تکميل ايجاد شيوه
 

Web of Science Researcher ID تَعظ  2008 یک عیغتن شٌاعایی ًَیغٌذگاى هقاالت هی باشذ کِ در عالThomson 

Reuters ٍ شاهل فزد  بِهٌحظز در ایي عیغتن ّز ًَیغٌذُ دارای یک شٌاعِ .با ّذف تغْیل در شٌاعایی ًَیغٌذگاى هقاالت ارائِ شذ

 :بزد ًام را سیز هَارد تَاى هی عزٍیظ ایي ّای قابلیت اس .باشذ هی حزف ٍ عذد

  پضٍّشگزاىهذیزیت ٍ بِ اشتزاک گذاری اعالعات علوی 

 ًَیغٌذگاى بز اعاط هیشاى اعتٌادات  شٌاعایی

 ًَیغٌذُ تخظظی هَضَعی سهیٌِ شٌاعایی 

 جغزافیایی شذى هحل هشخض 

  ِهحاعبH-Index پضٍّشگزاى 

 ّای تَاًوٌذی ٍ تجارب رسٍهِ،  ٍ  شذُ  ًَیغٌذُ  طفحِ  ٍارد شٌاعِ هی تَاًٌذ  ایي  بَعیلِ  هختلف  ّای  صٍرًال  ٍ داٍراى ّوچٌیي

 .ًوایٌذ هشاّذُ را اٍ

 

 New toدر قغوت   .شَد هزاجعِ http://www.researcherid.com آدرط بِ اعت السم پزٍفایل ایجاد هٌظَر بِ

ResearcherID?  ٌِبز گشیIt’s Free   Join Nowکلیک کٌیذ. 

 

http://www.researcherid.com/


 
اعالعات خَد را ٍارد کزدُ ٍ  بز . شَد ایي طفحِ جْت ٍرٍد اعالعات  ًوایش  دادُ هی  Join Now It’s Freeبا اًتخاب گشیٌِ 

 .کلیک کٌیذ Submitگشیٌِ  

 

با تاییذ لیٌک ارعال شذُ بِ ایویل خَد، بِ تكویل عایز اعالعات  .شَد با تاییذ هشخظات، لیٌک ثبت ًام بِ آدرط ایویل شوا ارعال هی

  .شَیذ هیًام ّذایت  ٍ هزاحل ثبت

 



 
 

  .د کِ شاهل یک حزف، عذد ٍ عال عضَیت اعتشَ شوا ًوایش دادُ هی ResearcherIDشٌاعِ  ،عالعاتاتكویل  پظ اس

 

ٍ عایز اعالعات خَد را تكویل  شذُ ٍارد خَدپزٍفایل  طفحِبِ Click here to login to researcherID گشیٌِ  اًتخاب با

 .ٍ آدرط ایویل ٍ کلوِ عبَر خَد اعتفادُ کٌیذ log inّوچٌیي اس ایي پظ بزای ٍرٍد بِ پزٍفایل خَد بایغتی اس گشیٌِ  .ًواییذ

 

  



 
 

 بِ بخش دٍم ٍ اعت هزبَعِ تٌظیوات ٍ ای حزفِ ٍ فزدی اعالعات حاٍی اٍل بخش اعت؛ تشكیل شذُ اطلی بخش دٍ اس پزٍفایل

. دارد اختظاص اعتٌادی ٍ پضٍّشی علوی، اعالعات هذیزیت

 : My Publicationدر بخش 

  ٌِبا اًتخاب گشیAdd Publication هقاالت خَد را باسیابی ٍ اضافِ ًواییذ. 

  ٌِبا اًتخاب گشیView Publication هقاالت خَد را هشاّذُ ًواییذ. 

 ٌِبا اًتخاب گشیCitation Metrics  اهكاى هشاّذُ ٍ باسیابیH-Index فزاّن شذُ اعت.  

  ٌِبا اًتخاب گشیCollaboration Network  اهكاى اضافِ کزدى ًَیغٌذگاى ّوكار، تعییي هَضَع اطلی هقاالت، تعییي

 .باشذ ًام هزاکش ٍ هؤعغات علوی ٍ داًشگاّی فزاّن هی

  ٌِبا اًتخاب گشیCiting Articles Network ُشذُ، ، هَضَع هقاالت اعتٌاد اًذ هقاالتی کِ بِ هقاالت شوا اعتٌاد کزد

 .شَد ًشاًی اعتٌادکٌٌذگاى، تعذاد اعتٌادات بِ هقاالت بز اعاط عال ارائِ هی

 

 

 



 
 .کِ هزبَط بِ شوا ًیغت ٍجَد دارداهكاى تٌظین شیَُ چیذهاى هقاالت خَد ٍ حتی حذف هقاالتی  Manage Listدر بخش 

 .طَرت خظَطی یا عوَهی ٍجَد دارداهكاى اًتخاب ًحَُ ًوایش هقاالت ٍ اعالعات شوا بِ  Manage Profileدر بخش 

 

ٍ   ORCIDتَاًیذ اعالعات ٍ هقاالت خَد را بیي دٍ پایگاُ  ًیش هی Exchange Data with ORCIDاس عزیق گشیٌِ 

Researcher ID  تبادل ًواییذ. 

 

 


