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 بنام خدا

 "محققین پزشکی سینوهه"موسسه 

در حوزه علوم پزشکی را به دانشجویان عزیز، اساتید محترم، مجالت، کمیته های  صرفاآمادگی ارائه خدمات پژوهشی 

 تحقیقات و .... اعالم می نماید.

 :قبل از هر گونه اقدام، نمونه کار موسسه را در سایت مشاهده نمائیدلطفا 

researchers.com/?page_id=123-http://medical 
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  موسسه شامل:خدمات این 

سرچ در پایگاه های علمی و پروپزال نویسی، مقاله نویسی، انتخاب برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه -

 استراتژی چاپ مقاالت و .... نقد و داوری مقاالت، مجالت مناسب، سابمیت،

 ویراستاری مقاالت انگلیسی و فارسی از نظر علمی و ادبی-

 صفحه آرایی مقاالت مجالت-

 اختاری مقاالت و فرمت بندی نهائی طبق دستورالعمل مجالتداوری علمی و س-

 معرفی و انتخاب مجالت مناسب-

 اصالح و فرمت بندی رفرنس ها طبق فرمت های ونکوور، هاروارد و ...-

 همکاری در امر پذیرش مقاله بصورت مشاوره ای-
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و  پروفایل ایجاد راهنمای

 شناسه

 ORCID 
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  ORCID  معرفی 

    ORCID  کوتاه شده نامOpen Research and Contributer ID   .ارکید در واقع یک کد  شناسهاست

برای هر فرد منحصربه فرد و دایمی است. ارکید  رقمی و انحصاری برای هرنویسنده می باشد. این شناسه 16

استفاده  اب توانند می کنندگان ابداع و محققان کند می  مختلف یک نویسنده را برطرف ابهامات مربوط به نامهای

تحقیقات، گرانت های گرفته شده و ... را  از شناسه ارکید پروفایل مربوط به مقاالت چاب شده، ثبت اختراعات،

ز و ابالغیه وزارت بهداشت مجالت ایرانی ا نمایند. بر اساس دستورالعمل تهیه نمایند ودر رزومه علمی خود ثبت

  موظف هستند شناسه .... تمام نویسندگان را در سامانه ذکر نمایند.  97دای سال ابت

میتوانند کارهای تحقیقاتی، مقاالت، گرانت ها و ...را تهیه کنند و   ORCIDپژوهشگران با استفاده از شناسه

 استنادی پایگاههای با ارتباط ایجاد با که است رایگان اهپایگ یک ORCID ثبت نمایند . پایگاهرزومه خود را 

 یک تحت را اطالعات ادغام و یکپارچه سازی امکان  Research IDو    Scopus    و      ISI  چون معتبری

 کند.   می فراهم واحد شناسه

   ORCID شناسه   . اند ردهک یکپارچه  ORCID با  را خود سیستم ، انتشارات و تحقیقاتی سازمانهای از بسیاری

 Nature،Science ،Elsevier  به  توان می آن مشهور های حامی از و است گسترش حال در سریعا

،Springer ، Wiley   .اشاره نمود 

http://www.medical-researchers.com/
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   ORCIDنحوه ثبت نام در سایت  

       شوید ghttp://orcid.or سایت وارد IDORC در نام ثبت برای

  

 

 در این بخش باید اطالعات شخصی ) نام و نام خانوادگی، ایمیل و پسورد( خود را وارد نمایید. 

 
Register now 

 

http://www.medical-researchers.com/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
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 ت ایمیل آکادمیک خودتان را وارد کنید. توجه داشته باشید در قسمت ایمیل بهتر اس •

 رمز عبور شما نیز بهتر است شامل کاراکترهای حرفی، عددی و نشانه ای باشد. • 
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برای نمایش فعالیتهای خود انتخاب   (عمومی)خصوصی( و )و  (شخصی) در این قسمت میتوانید یکی از سه حالت

  نمایید

 

ه از شما سؤال پرسیده میشود که آیا مایل هستید ایمیلهایی را دریافت کنید ک  Email frequencyدر قسمت

 .مربوط به تغییرات سایت میباشند
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را  آن سیستم باشد، یافته اختصاص هایی شناسه یا شناسه پژوهشگر، شده وارد نام با مطابق سیستم در قبالً صورتیکه در

وارد  sign in بر روی  کلیک با تأیید، و مطابقت صورت در. کند می ارائه تأیید و بررسی جهت پژوهشگر به و  نمودهبازیابی 

 گزینه انتخاب با در غیر اینصورت قبال ایجاد شده ، می شوید و  خود کهصفحه پروفایل 

None of these are me, continue to   registration 

 .جدید ادامه خواهد یافتشناسه  برای نام ثبت فرآیند   

و   ORCIDدقیقه یک ایمیل تأییدیه ارسال خواهد شد که در آن، لینک تأییدیه ثبت نام، شناسه 30برای شما ظرف 

  لینک رکوردهای عمومی شما وجود دارد. 

 

 

I’m not a roboot 

Register 
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پس ازآن، صفحه اصلی پروفایل شما باز خواهد شد که در آن میتوانید اطالعات مربوط به تحصیالت، شغل و ...را 

 وارد کنید. 
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نشان داده میشود .برای هرکدام از آنها که   Scopusدر این مرحله تمام مقاالت منتشرشده شما در پایگاه

 متعلق به شما نیست، امکان حذف شدن وجود دارد. 
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االت خود را به صورت دستی و از این قابلیت را دارد که بتوانید مق ORCID صفحه شخصی شما در 

 وارد کنید.   نیز     BibTexریق فایلهای نرم افزار  ط

   ORCIDنیز به صفحه     Research IDبه همین روش میتوانید اطالعات پژوهشی خود را از پایگاههای دیگر نظیر

  منتقل کنید.

Return to ORCID 

ORCID   Scopus   

http://www.medical-researchers.com/

