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  دارای امکاناتی از جمله موارد زیر است:می باشد،  Thomson Reutersکه از جمله خدمات شرکت  ResearcherIDپروفایل 

 ایجاد محیطی جهت مدیریت و اشتراک اطالعات حرفه ای پژوهشگران 

 .ایجاد یک شناسگر منحصر به فرد برای هر پژوهشگر تا از ابهام در شناسایی افراد با تشابه اسمی جلوگیری کند 

  ،مدیریت لیست انتشارات، تعداد استناداتH از طریق افزودن سنجه های استنادی پویا و شبکه های  علمییندکس و همکاری های ا

 همکاری

  ادغام اطالعات با وب آو ساینس و سازگاری باORCID  امکان پیگیری و به نمایش گذاشتن انتشارات را از طریق یک حساب

 کاربری فراهم می کند.

 امکان تنظیم نمایش اطالعات به صورت شخصی یا عمومی 

  امکان ایجاد لیست انتشارات با استفاده از جستجوی وب آو ساینس، جستجوی آنالین در اندنوت و یا با بارگزاری فایلRIS 

  انتشارات امکان مدیریت لیستResearcherID  از اندنوتبا استفاده 

 خودکار به صورت ایجاد سنجه های استنادی برپایه تعداد استنادات داده شده به مدارک در وب آو ساینس 

 )لینک به متن کامل مدارکی که از وب آو ساینس وارد شده است )در صورت اشتراک 

 ( .کاوش در جهان پژوهش از طریق ایجاد یک نقشه تعاملی که امکان تعیین موقعیت پژوهشگران براساس کشور و موضوع را دارد 

or use the new country tag cloud) 

 نس بطور مستقیم با انتخاب کلید امکان افزودن مدارک از وب آو سای"I Wrote These Publications"  پس از(Sing in  و

 انتخاب گزینه مورد نظر

 ( امکان ایجاد نشانه یا تگBadge مربوط به )ResearcherID ر به منظور تبلیغ پروفایل در وبالگ، وب سایت شخصی و پژوهشگ

 که به پروفایل شخص در این پایگاه لینک شده است. این تگ همچنین امکان نمایش انتشارات اخیر را به صورت معلق دارد. غیره

  همکاران پژوهشگر در تولیدات علمی را به نمایش می گذارد.ایجاد شبکه همکاری علمی که 

  آو ساینس را به نمایش می گذارد. ارتباطات استنادی برپایه داده های وبایجاد شبکه مقاالت استناد شده که 

 

 در ادامه شرح داده می شود: ResearcherIDمراحل و شیوه ایجاد و تکمیل پروفایل 

 ایجاد پروفایل .1

 تکمیل لیست انتشارات .2

 تولید شاخص های استنادی از وب آو ساینس .3

 ORCIDتعامل با  .4

 



 

 

 معاونت ژپوهشی و فناوری 
 ResearcherID در پژوهشگران پروفایل ایجاد شیوه

 

sci.mui.ac.ir 

 
3 

 ایجاد پروفایل: .9

با توجه به اینکه امکان اختصاص شناسه مراجعه شود. « http://www.researcherid.com»به منظور ایجاد پروفایل الزم است به آدرس 

وجود دارد، الزم است قبل از ثبت نام در  ResearcherID، قبل از ایجاد پروفایل در Thomson Reuthersبه بعضی از پژوهشگران در 

نام پژوهشگر جستجو و در صورت وجود شناسه مذکور، اقدام به تکمیل پروفایل  Search For Membersو از طریق گزینه سایت مربوطه 

، ثبت نام جدید برای اختصاص شناسه انجام ?New to ResearcherIDدر قسمت  Join Nowگردد. در غیر اینصورت با انتخاب گزینه 

 گیرد.

 

 طالعات مربوطه باز می شود:و یا سایر اصفحه زیر جهت جستجوی نام  Searchدر صورت انتخاب گزینه 

 

صفحه زیر به منظور ورود اطالعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی و آدرس پست الکترونیک،  Join Nowهمچنین در صورت انتخاب گزینه 

 ارائه می شود. عالوه بر این شیوه آشنایی با این سرویس الزم است در این صفحه مشخص شود. 
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 لینک ثبت نام فرد به آدرس وارد شده ارسال می شود.پس از تأیید مشخصات، 

 

  ثبت نام هدایت می شود. و مراحل پس از تایید ایمیل ارسال شده، کاربر به تکمیل سایر اطالعات
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وارد شده نمایان اطالعات ، صفحه پروفایل پژوهشگر براساس «Click here to login to researcherID»با انتخاب گزینه فوق یعنی 

می شود. پروفایل از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش اول حاوی اطالعات فردی و حرفه ای و تنظیمات مربوطه است و بخش دوم به 

 مدیریت اطالعات علمی، پژوهشی و استنادی اختصاص دارد.
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 نمایش داده می شود. این شناسه عات فردی و حرفه ایاطال زیر نام پژوهشگر، اولین فیلدی است که در کادردر  ResearcherIDشناسه 

از حرف، عدد و خط تیره تشکیل شده است. در صورتیکه نام نویسنده دارای شیوه های نگارشی مختلفی باشد در قسمت  منحصر به فرد

Other Names .مچنین در قسمت پست الکترونیک وارد شده در مرحله اول نمایش داده می شود. ه این اسامی ارائه می شودURL  امکان

به ارائه حوزه های پژوهشی فرد براساس  Keywordsو  Subjectنمایش سه آدرس وب سایت حاوی اطالعات پژوهشگر وجود دارد. 

که تنظیمات و تغییرات اطالعات کل پروفایل  Manage Profileافزودن این موارد به پروفایل عالوه بر قسمت انتشارات وی می پردازد. 

که در مقابل فیلدهای مذکور وجود دارد  Enter a Keywordو  Enter a Subjectرا پوشش می دهد، از طریق کلیک بر گزینه های 

ور کلی در موضوعات بط Subjectالزم است کلیدواژه ها توسط کاربر وارد شود، ولی در قسمت  Keywordدر قسمت امکانپذیر است. 

 ORCIDگزینه دیگر این بخش  می شود. Addشده که عناوین مورد نظر از بین آنها انتخاب و هر یک به کادر مربوطه  ارائهیک لیست 

تعبیه شده است )توضیحات مربوط به این قسمت در  ORCIDاست که از جمله قابلیت های این پایگاه جهت تعامل و تبادل اطالعات با 

 ه طور کامل ارائه می گردد(.بخش های بعدی ب

ستون دوم این کادر اطالعات مربوط به وابستگی/های سازمانی پژوهشگر ارائه می شود. این قسمت ها شامل وابستگی سازمانی اولیه )اجباری( 

 ی شود. ارائه م و سایر وابستگی های سازمانی و یا قبلی )اختیاری( فرد است. در هر قسمت موسسه اصلی و زیر مجموعه و نقش پژوهشگر
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امکان ویرایش، حذف و  Manage Profileچنانچه اشاره گردید کل موارد موجود در این بخش و سایر بخش های پروفایل در قسمت 

اضافه دارد. همچنین قابلیت دیگری که در این گزینه وجود دارد امکان تعیین هر یک از بخش های پروفایل جهت نمایش به صورت عمومی 

(Public( یا شخصی )Private است. که با اضافه نمودن یا حذف تیک )Public  .پس از اعمال ویرایش های موردنظر در انجام می شود

 Previewزینه ، صفحه اصلی پروفایل نمایش داده می شود. گReturn to My Researcher Profileصفحه، با انتخاب گزینه 

Public Version را فراهم می کند.فردی و حرفه ای در پروفایل، امکان مشاهده نمایش عمومی پروفایل  در باالی کادر مشخصات 

 

 لیست انتشارات و ویرایش تکمیل .2

یت های امکان تکمیل لیست فعالپس از تکمیل اطالعات فردی و حرفه ای، الزم است لیست انتشارات علمی پژوهشگر تکمیل شود. 

در باالی لیست انتشارات یا از  Add Publicationsکه با کلیک بر گزینه  این مواردپژوهشی فرد از طریق سه گزینه وجود دارد. 

ب( پایگاه  ISI-Web of Scienceشامل الف( پایگاه نمایش داده می شود،  My Publicationدر کادر  Addطریق گزینه 

 .RIS فایل بارگزاریج(  Endnoteبع منا ریتمدی
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 ISI-Web of Scienceالف( پایگاه 

در گام اول نام خانوادگی و حداکثر سه حرف اول نام  با کلیک بر این گزینه امکان جستجو در منابع موجود در پایگاه مذکور وجود دارد.

پژوهشگر در کادرهای تعبیه شده وارد شود. سایر فیلدهای اختیاری شامل موضوع، نام منبع، سال انتشار و وابستگی سازمانی فرد به منظور 

  افزایش دقت جستجو استفاده شود.

 

را جهت اضافه نمودن اطالعات مقاالت انتخاب شده به  Addگزینه اری نموده و پس از جستجو، در گام دوم منابع مورد نظر را عالمتگذ

 ی شود.مپس از افزودن رکوردهای مورد نظر پیامی مبنی بر تعداد رکوردهای اضافه شده به مجموعه ارائه  لیست انتشارات انتخاب گردد.



 

 

 معاونت ژپوهشی و فناوری 
 ResearcherID در پژوهشگران پروفایل ایجاد شیوه

 

sci.mui.ac.ir 

 
9 

 

 

 Endnoteب( پایگاه مدیریت منابع 

را وارد یا اقدام  Endnoteالزم است کاربر نام کاربری و رمز عبور خود در  Go to Endnoteپس از ورود به پایگاه از طریق گزینه 

و  ResearcherIDبه ایجاد یک حساب کاربری جدید نماید. در صورتیکه نام کاربری )آدرس پست الکترونیک( در دو پایگاه 

Endnote  مشترک باشد، بین این دو ارتباط برقرار شده و امکان تبادل رکوردها وجود دارد. از طریق این امکان منابع موجود در

ResearcherID  را از طریقEndnote .می توان مدیریت نمود  



 

 

 معاونت ژپوهشی و فناوری 
 ResearcherID در پژوهشگران پروفایل ایجاد شیوه

 

sci.mui.ac.ir 

 
01 

 

 چند پایگاه اطالعاتی دیگر و و Pubmedامکان جستجو در  Search Online Resources using EndNoteاز طریق گزینه 

 اضافه نمودن محتوای آن به پروفایل وجود دارد.

 

 

، My Publicationsبا انتخاب  … Add to groupپس از بررسی منابع بازیابی شده و انتخاب موارد صحیح و مربوط، در فیلد 

 اطالعات رکوردهای انتخاب شده به لیست انتشارات در هر دو پایگاه منتقل می شود. 
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وجود  هاآنیکی از ، امکان شناسایی موارد تکراری در مجموعه و حذف Organizeدر سربرگ  Find Duplicatesاز طریق گزینه 

 دارد.

 

  RISج( بارگزاری فایل 

شده  استخراج مدیریت منابع پایگاه ها یا نرم افزارهای و )مانند اسکوپوس( پایگاه های اطالعاتیاز سایر که  RISفایل های با فرمت 

 بارگزاری و به لیست انتشارات پژوهشگر اضافه نمود.انتخاب،  Upload an RIS Formatاست را می توان از طریق گزینه 
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 ویرایش لیست مقاالت

 در باالی لیست انتشارات در صفحه اصلی Manage Listویرایش لیست مقاالت و اطالعات کتابشناختی و استنادی آن با استفاده از گزینه 

امکانپذیر می باشد. در صفحه مربوطه امکاناتی از جمله حذف رکوردها،  Mu Publicationsدر لیست  Manageیا کلیک بر گزینه 

 EndNoteو ویرایش اطالعات هر یک از رکوردها در  Web of Science-Core Collectionبروزسازی اطالعات براساس پایگاه 

 وجود دارد.

 

 

 تولید شاخص های استنادی از وب آو ساینس .3

ود در )توسط مقاالت موجهای استنادی بر مبنای استنادات دریافت شده توسط مقاالت موجود در پروفایل به منظور اضافه کردن گزارش 

این گزارش عالوه بر  انتخاب می شود. Citation Metricsگزینه  My Publications( در کادر ISI-Web of Scinceپایگاه 

 نمودار توزیع استنادات در سالهای مختلف حاوی تعداد کل منابع، تعداد منابع استناد شده، مجموع استنادات دریافت شده، متوسط استناد به

 پژوهشگر است.ازای هر مقاله و اچ ایندکس 
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 ORCIDتعامل با  .4

بخش اطالعات فردی و حرفه ای پروفایل، امکان تعامل و تبادل  ORCIDدر فیلد  Get or associate an ORCIDبا انتخاب گزینه 

 مراحل این ارتباط در ادامه بیان می گردد:برقرار می شود.  ResearcherIDاطالعات بین پایگاه مذکور و 

 

را الزم  I already have and ORCID recordاست، گزینه  ORCIDدارای پروفایل پس از انتخاب گزینه فوق، در صورتیکه کاربر 

انتخاب و  I Would like to create an ORCID recordاست انتخاب کند و در غیر اینصورت جهت ایجاد پروفایل جدید گزینه 

 کلیک شود. Continueدر ادامه بر کلید 

 

 تکمیل و در صورت شکل سمت چپ(در ) می شود. در صورت نیاز به ثبت نام فیلدهای ارائه شده ORCIDدر مرحله بعد کاربر وارد پایگاه 

وارد و حساب کاربری پژوهشگر در  )در شکل سمت راست( کلیک شود تا اطالعات مربوطه Sign inدارا بودن حساب کاربری بر گزینه 

ORCID .فعال شود  



 

 

 معاونت ژپوهشی و فناوری 
 ResearcherID در پژوهشگران پروفایل ایجاد شیوه

 

sci.mui.ac.ir 

 
04 

 

 
منتقل شده و سه مربوط به انواع تبادالت بین دو پایگاه ارائه می شود. این  ResearcherIDپس از تایید ارتباط، کاربر مجدداً به پروفایل 

 و بالعکس. ORCIDبه  ResearcherIDموارد شامل تبادل اطالعات فردی و حرفه ای موجود در پروفایل، انتقال رکوردهای 
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ن داده نشاانتخاب اطالعات مورد نظر به منظور انتقال به پروفایل دیگر  ی با امکان، صفحه اGoبا انتخاب هر یک از موارد فوق و کلیک بر 

نیز منتقل نماید،  ORCIDکه کاربر در نظر دارد به  ResearcherIDبه عنوان مثال صفحه زیر جهت انتخاب رکوردهایی از  خواهد شد.

 ارائه شده است.

 

 ارائه می گردد.بر ارسال رکوردها  عالمتگذاری، موارد موردنظر ارسال شده و پیامی مبنیپس از 

 

با اربر کپروفایل ها در پروفایل پایگاه دیگر، به نمایش گذاشته می شود و هر یک از مربوط به با تبادل اطالعات بین دو پایگاه، شناسه های 

به منظور انجام تبادالت آتی نیز گزینه . (ORCIDو  Scopus)مانند ارتباط بین  به پروفایل مربوطه متصل می شود ،آنلینک کلیک بر 

Exchange Data With ORCID  در صفحه اصلی پروفایلResearcherID .ارائه شده است 
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 ResearcherIDسایر امکانات 

برای  نندهک استناد مقاالت شبکهو  علمی همکاریهای شبکهصفحه اصلی امکاناتی از قبیل ایجاد نشانه،  ResearcherID Labsدر قسمت 

 وجود دارد. Publication Groupsکاربر ایجاد شده است. همچنین امکان تفکیک لیست های انتشاراتی در قسمت 

 

 نشانهایجاد  .9

در وبالگ، وب درج پژوهشگر به منظور  پروفایل( مربوط به Badgeامکان ایجاد نشانه یا تگ ) ResearcherIDاز جمله قابلیت های 

 این تگ، نشان دهنده عضویت فرد در پایگاه مذکور است. پروفایل شخص در این پایگاه لینک شده است.سایت شخصی و ... که به 

صفحه اصلی، وارد صفحه مربوطه  ResearcherID Labs قسمت در Create A Badgeبه منظور ایجاد این نشانه پس از کلیک بر 

 شده و چهار گام الزم جهت تکمیل این فرآیند پیش روی کاربر قرار می گیرد. 
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 این چهار گام شامل: 

کوچک یا بزرگ به منظور قرارگیری در وبالگ یا وب سایت شخصی. به منظور مشاهده نوع نمایش اطالعات  انتخاب نوع نشانه .1

 ، اطالعاتی که به طور مختصر ارائه خواهد شد، نشان داده می شود.روی هر یک از مواردبا قرار دادن نشانگر موس بر 

 

 مربوطه ایجاد شود. HTMLکلیک می شود تا کد  Generate Badge Codeدر گام دوم بر کلید  .2

 در گام سوم کد ایجاد شده کپی شود. .3

 

 مورد نظر )در وبالگ یا وب سایت شخصی( قرار داده شود. HTMLنهایتاً کد مربوط به نشانه در صفحه  .4
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 شبکه همکاریهای علمی .2

نشان دهنده  صفحه اصلی ایجاد می شود، ResearcherID Labsدر قسمت  Collaboration Networkکه از طریق گزینه  این شبکه

 Web ایگاهپ اطالعات کتابشناختی مقاالت نمایه شده در نویسنده همکار پژوهشگر با باالترین میزان همکاری است. داده ها تنها برپایه 22

of Science-Core Collection  .فراوانی همکاری درکنار هر سطر درج می شود.است  

 

 در باالی شبکه، نمایش داده می شود. Mapنقشه توزیع جغرافیایی نویسندگان همکار با استفاده از سربرگ 
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 مقاالت استناد کنندهشبکه  .3

نشان صفحه اصلی ایجاد می شود و  ResearcherID Labsدر قسمت  Citing Articles Networkاین شبکه نیز از طریق گزینه 

نویسنده استناد کننده به مقاالت پژوهشگر با باالترین میزان استناد است. عالوه بر لیست نویسندگان، در این صفحه امکان تنظیم  22دهنده 

 شامل حوزه های موضوعی، کشور، موسسه/دانشگاه و همچنین توزیع استنادات براساس سال نیز فراهم شده است. مولفه های استناد کننده

 

 در باالی شبکه، نمایش داده می شود. Mapنقشه توزیع جغرافیایی نویسندگان استناد کننده با استفاده از سربرگ 
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 یایجاد گروه های انتشارات .4

پژوهشگر براساس مواردی چون نویسندگان همکار، حوزه موضوعی، وابستگی های سازمانی و از این قبیل، می به منظور تفکیک مقاالت 

استفاده نمود. به این منظور دو قسمت  ResearcherID( در Publication Groupsتوان از امکان ایجاد گروه های انتشاراتی )

Publication List 1  وPublication List 2  هر فرد تعبیه شده است که با استفاده از امکاناتی کامالً مشابه با لیست اصلی در پروفایل

 می توان این دو لیست را تکمیل، ویرایش و مدیریت نمود.

 


