 ResearcherIDچیست؟
پروفایل  ResearcherIDاز جمله خدمات شرکت  Thomson Reutersاست که با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر یک از
پژوهشگران ،امکانات متعددی از جمله موارد ذیل را برای آنان فراهم می کند:
 -1ایجاد فضایی مناسب برای اشتراک و مدیریت اطالعات فردی و حرفه ای پژوهشگران در ISI Web of Science
 -2ایجاد فضایی مناسب برای اشتراک و مدیریت تولیدات علمی از جمله لیست انتشارات ،استنادات و  h-indexپژوهشگر در ISI Web of
Science
 -3پیشگیری از ابهامات ایجاد شده به علت تشابه اسمی پژوهشگران
 -4ایجاد شبکه های همکاریهای بین المللی

مراحل ایجاد پروفایل Researcher ID
-1به آدرس  www.researcherid.comمراجعه نمائید.

 -2در قسمت  search for membersنام خود را جستجو نمائید و در صورت وجود شناسه پروفایل خود را تکمیل نمائید.

 -3در غیر اینصورت از طریق گزینه  Join nowبه منظور گرفتن شناسه جدید اقدام نموده و پس از ورود اطالعات ،دکمه
 Submitرا بزنید.

 -4پس از این مرحله ایمیلی به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد .لینک درج شده در ایمیل را  Copyنموده و درtab
باالی صفحه اینترنت  Pasteنمائید تا فرم ثبت اطالعات نمایش داده شود.

 -5اطالعات خود را در فرم ثبت نام وارد نموده و تائید نمائید) (Submit Registration

 -6برای اتمام مرحله ثبت نام موافقت نامه ای را که نمایش داده می شود با زدن دکمه  acceptتأئید نمائید.

-7پیامی مبنی بر پایان ثبت نام و اختصاص کد  Researcher IDدریافت مینمائید .این کد منحصر به فرد است .با انتخاب
گزینه  Click here to login to Researcher IDصفحه پروفایل شما نمایش داده می شود .در ضمن کد دریافتی را کپی
نموده و در پروفایل شخصی خود در سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی دانشگاه قرار دهید.
-8با برگشت به پروفایل  Researcher IDصفحه ای نمایش داده می شود که شامل دو قسمت است .قسمت اول مشخصات
فردی ،حرفه ای و تنظیمات مربوطه و قسمت دوم به مدیریت اطالعات علمی ،پژوهشی و استنادی اختصاص دارد.
در این دو قسمت از طریق گزینه های  Manage Profileدر کادر اول می توانید صفحه خود را ویرایش نمائید.
در قسمت اول شیوه های مختلف درج نام و نام خانوادگی را از طریق گزینه  Other namesمی توان در پروفایل شخصی وارد
نمود .موضوعات مورد عالقه و وابستگی سازمانی نیز در این مرحله ثبت می شوند.
ضمنا" توصیه می شود پروفایل  Publicباشد تا برای عموم قابل رویت باشد.

 -9جهت تکمیل لیست مقاالت و سایر آثار پژوهشی در کادر دوم دکمه  Add Publicationsرا کلیک نمائید .سه گزینه در
اختیار دارید:
ISI web of Science 
Endnote 
Upload RIS File 

Z

 جستجو در Endnote
با ایجاد حساب کاربری در  Endnoteو از طریق گزینه  Search Online Resources Using Endnoteو انتخاب
دکمه  Collectمی توان در برخی از بانکهای اطالعاتی از جمله  PubMedجستجو نموده و آثار پژوهشی را به پروفایل
شخصی اضافه نمود .در صورت لزوم با انتخاب دکمه  Organizeدر قسمت مدیریت فایل می توان موارد تکراری را حذف نمود.
 بارگزاری فایل RIS

 RIS Fileفایلی است که اطالعات استنادی را با فرمت کد گذاری شده ارائه می دهد.
برخی از بانکهای اطالعاتی همچون Scopusاین امکان را در اختیار کاربر قرار می دهند که لیست مقاالت را با فرمت RIS
استخراج و بارگزاری نماید .از این طریق در افزودن مقاالت به پروفایل تسهیل می گردد.
 -11در پایان پس از انجام کلیه مراحل ذکر شده و تکمیل پروفایل  ، ResercherIDمی توان پروفایل را مدیریت نمود .در
صفحه اصلی پروفایل گزینه ای با عنوان  My publicationوجود دارد که با انتخاب آن نه تنها لیست مقاالت قابل رویت است
بلکه امکان حذف و ویرایش رکوردها نیز میسر است.
عالوه بر امکان مشاهده مقاالت در صفحه اصلی پروفایل ،با انتخاب گزینه  Citation Metricsگزارشات استنادی و h-
 indexقابل رویت خواهد بود .الزم به ذکر است در مورد گزارشات استنادی فقط مقاالت نمایه شده در  ISI WoSنمایش داده
می شوند و  h-indexدرج شده نیز مربوط به همین پایگاه اطالعاتی است.

-12در بخش درج اطالعات فردی پروفایل ،با انتخاب گزینه مناسب بین پروفایل  ResearcerIDو  ORCIDلینک برقرار نموده
تا اطالعات بین آنها مبادله شود.

 -13در صورت انتخاب گزینه اول ) (Profile dataپنجره ذیل نمایش داده می شود.آیتم های مدنظر را انتخاب کنید و ادامه دهید
تا لینک مورد نظر ایجاد شود .به همین ترتیب در مورد سایر گزینه ها می توان اقدام کرد.

