
 Open Researcher and contributor ID (ORCID) آشنایی با

ن همچنی. یکی از مسائلی که پژوهشگران با آن مواجه هستند تشخیص فعالیت های علمی افراد با نامهای مشابه است

 ردد. می گ روبه رو گاهی بازیابی آثار آنها با مشکل ولف نوشته شود مخت فرمتهای به است ممکن نویسندگان برخی نام

ORCID  یاOpen Researcher and contributor ID   کاراکتر و ترکیبی از حروف و اعداد است 61یک کد شامل 

  .تعلق می گیردمنحصر به فرد به صورت  گانکه به نویسند

با هدف فراهم کردن شناسه  سازمان ارکید این سرویس را که به صورت رایگان نیز قابل دسترس است ۲۱6۲اکتبر  61 در

د کدر حال حاضر بسیاری از ناشران و مجالت معتبر علمی قبل از بارگذاری مقاله این  .نمود ارائهخاص برای نویسندگان 

 را درخواست می کنند. اییشناس

 .بازیابی خواهد شد شده نوشته مختلف فرمتهای با وی نام که تمام مقاالت نویسنده ،نویسندههر با داشتن کد 

 استفاده کنید و مراحل زیر را انجام دهید: orcid.orgبرای دریافت کد ارکید از آدرس سازمان 

 

 

 در مرحله اول مشخصات خود را در فرم مربوطه ثبت نمایید.

http://www.orcid.org/


 

در زمینه اطالعات  LinkedInیا  ResearcherIDمانند  ددر مرحله بعد می توانید با دیگر شناسه هایی که قبالً داشتی

را ارتقا  خودارکید ارتباط برقرار نموده و شناسه پروفایل یا انتشارات موجود در پروفایل مربوط به هر یک از این سرویس ها 

 دهید.

افراد، . دیخود را ارسال کن ORCID کدبرای معرفی خود در وب سایت شخصی یا ارسال مقاله به ناشران، پس از آن 

را مشاهده  روند کارهای علمیختلف با این کد می توانند وارد صفحه نویسنده شده و رزومه، تجارب و م ناشرانداوران و 

 . نمایند

، خیلی از مشکالت مربوط به نام نویسندگان مقاالت به شکل های مختلف در ژورنال های مختلف و ارکیدکد استفاده از با 

 .می شود میزان ارجاعات برطرفثیرات بعدی آن در محاسبه تعداد مقاالت فرد نویسنده و یا أت

اطالعاتی اسکوپوس در صفحه جستجوی نام نویسندگان، قسمتی برای وارد کردن شناسه ارکید دارد که با وارد  پایگاه

 کردن شناسه فوق نیازی به درج سایر اطالعات نیست. 

 



ضمناً دسترسی به سازمان ارکید از طریق پایگاه اسکوپوس وجود دارد و می توانید از طریق آن فرم مربوط به دریافت 

 شناسه ارکید را تکمیل نمایید.

برای اطالعات بیشتر می توانید به آدرس 
https://www.elsevier.com/solutions/pure/releases

 مراجعه نمایید. orcid.orgیا 

https://www.elsevier.com/solutions/pure/releases

