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 ORCID ؟چیست 

و متوجه کاربرد آن نشوید.  باشید برخورد کرده  ORCID هنگام ارسال مقاله به نشریات مختلف بین المللی با واژهممکن است  

کاراکتر حروف و اعداد است که به  61، شامل  ID ontributorC andesearcher R penO باید بدانید این کد ، مخفف

 صورت انحصاری به یک دانشمند یا محقق داده می شود که بصورت بی همتا قابل شناسایی می باشد. این کد شباهت زیادی به کد

DOI با این تفاوت که  دارد ؛DOI  تاکنون ،  2162اکتبر سال  61از توانسته است  ، تنها برای مقاالت تخصیص میابد. کد ارکید

و هدف از ارائه این سرویس ، فراهم   میلیون محقق را در خود ثبت نماید. دسترسی به این کد رایگان می باشد 3.5نام بیش از 

آوردن یک شاخص مشخص برای هر نویسنده آزاد است. نویسندگان می توانند رزومه و کارکرد خود را در سرویس به ثبت برسانند 

خود را در اختیار آنها قرار دهند. هر کسی که این کد را در اختیار   ORCIDبه جای ارسال رزومه به بخش های مختلف ، کد و

داشته باشد ، میتواند وارد صفحه شخصی نویسنده شده و به صورت طبقه بندی و دقیق ، با توانمندی های شخص مورد نظر ، آشنا 

توسط جمعی از پژوهشگران و دانشجویان در آمریکا و کانادا، جهت حل و رفع یک ابهام  ۹۰۰۲اصلی ارکید در سال یده ا.گردد

درباره نام های مشابه محققین بنا نهاده شد و قرار بر این بود که همه محققین بطور آزاد در این پروژه مشارکت کرده و ثبت نام 

 نمایند.

 (ORCID) مزایای کد ارکید

، به صورت رایگان ثبت نام   www.orcid.orgدانشجویان و اساتید هیئت علمی می توانند در پرتالتمام افراد از جمله محققان ، 

و کتاب ها ، تکمیل نمایند. یکی از مهمترین ویژگی های  کرده و اطالعات خود را در زمینه های تحصیلی ، بیوگرافی ، مقاالت

می باشد.  Linkedin و Researchgate ،  ، اسکوپوس ISI ل به تمام پایگاه های معتبر ، از جمله، امکان اتصا ORCID کد

 .همچنین این کد میتواند ابهامات مربوط به نام های مختلف یک نویسنده را برطرف نماید

 (ORCID) راهنمای ثبت شناسه ارکید

مربوط به مقاالت ، تحقیقات ، گرانت های اخذ شده و اختراعات انجام نویسندگانی که دارای این کد می باشند ، می توانند پروفایل 

و ارتقای مجالت ،   شده را در اختیار مراکز پژوهشی و دانشگاه ها قرار دهند. بر اساس دستور العمل مرکز تامین منابع الکترونیک

، میتوانید وارد   (ORCID)اسه ارکید، اساتید هیئت علمی موظف به داشتن کد ارکید می باشند. برای ثبت شن 59سال   از

 .رقمی را دریافت نمایید 61شده ، طی سه مرحله اطالعات خواسته شده را وارد کنید و کد  http://www.orcid.org  سایت

 (ORCID) معرفی سایت ارکید

نه هستند به صورت التین ، می توانید بدون عضویت ، کد کاربرانی را که عضو این ساما (ORCID) جهت استفاده از سایت ارکید

نوشته و به جستجوی نام آنها بپردازید. اما جهت کسب اطالعات یا ایجاد کد ارکید برای خود ، نیاز به ثبت نام دارید. در صورت 

 .را وارد نماید Sign In داشتن کد ارکید نیز می توانید نام کاربری و رمز عبورتان را وارد کنید و گزینه

 

  

https://orcid.org/


 ساختار کد ارکید

رقمی است  ۶۱کد شناسایی ارکید از دو بخش تشکیل می شود که بخش اول آن آدرس وبسایت ارکید و بخش دوم آن یک عدد 

تا با یک خط تیره از هم جدا می شوند و در واقع  ۴تا  ۴رقمی  ۶۱که کاربر را به صفحه شخصی شما هدایت می کند. این عدد 

 تهیه شده و بعنوان یک شناسه استاندارد بین المللی ISO 27729 رقمی مطابق با استاندارد ۶۱شناسانگر محقق هستند. این عدد 

 )ISNIInternational Standard Name Identifier (شناخته می شود. 

رقمی بطور تصادفی توسط ارکید در اختیار کاربر قرار می گیرد و طبق ادعای مدیران این  ۶۱دقت داشته باشید که این عدد 

موسسه هیچگونه عالئم رمزگذاری شده و سری در آن وجود ندارد. دلیل بیان شده توسط موسسه برای صحت و سقم این ادعا هم 

و محل سکونتی که هر پژوهشگر می تواند داشته به این صورت است که با توجه به تغییرات احتمالی شغلی، درسی و پژوهشی 

باشد و از آنجایی که کد شناسایی ارکید یکتا و مادام العمر است، قراردادن بخش رمزگذاری شده در آن بی جهت و بال استفاده 

 .خواهد بود

 .است Checksum باز طبق اظهارات مدیران موسسه ارکید در وبسایت این موسسه عدد آخر کد شناسایی ارکید یک

Checksum به معنی نشانه ای است که از کالهبرداری احتمالی جلوگیری نماید و مطابق استانداردISO/IEC 7064:2003,  

MOD 11-2 ارائه می شود. 

Checksum  در این بین با حرف انگلیسی ۶۰است که طبق الگوریتم خاصی ایجاد می شود. عدد  ۶۰تا  ۰عددی بین X  بزرگ

 .در زبان التین( نمایش داده می شود ۶۰)معادل عدد 

رقم است و اگر در آن چند صفر بینیم، امکان حذف  ۶۱همه  همچنین وبسایت ارکید متذکر می شود که کد شناسایی ارکید برای 

 .ن نیست. فقط می توان بخشی که مربوط به آدرس اینترنتی است را برای مختصر کردن بیان نکردو یا مختصر نمودن آ

 نمونه هایی از کد شناسایی ارکید

https://ORCID.org/0000-0001-2345-6789 

https://ORCID.org/0000-0002-1825-0097 

https://ORCID.org/0000-0001-5109-3700 

https://ORCID.org/0000-0002-1694-233X 

  

 

http://www.isni.org/
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 راهنمای دریافت کد ارکید

برویم که ورود و ثبت نام در  برای گرفتن کد ارکید می بایست به وبسایت رسمی موسسه ارکید

آن برای عموم پژوهشگران و محققین سراسر دنیا آزاد است. در این قسمت قصد داریم روش 

    سیر با هم مرور کنیمورود و ثبت نام و دریافت کد شناسایی ارکید را به تف

می شویم. صفحه اول سایت به شکل زیر  ORCID.org برای ثبت نام کد ارکید وارد سایت

برای شما باز خواهد شد. سایت از قسمت های مختلفی ساخته شده است که بسته به 

نوع استفاده شما هرکدام به منظور خاصی طراحی شده اند. برای عضویت و ثبت نام و 

 .ییدگزینه مشخص شده با فلش قرمز کلیک نما ۲دریافت کد شناسایی ارکید بر روی یکی از 

  

  

 .صفحه ثبت نام در ارکید مطابق شکل زیر برای شما باز خواهد شد

http://www.orcid.org/


  

ق در این قسمت فرمی مطابق شکل برای شما باز خواهد شد. به ترتیب موارد فرم را مطاب

 .دستورالعمل زیر پر کنید

 First Name نام

 Last Name نام خانوادگی

 Primary Email آدرس ایمیل اصلی

دومآدرس ایمیل   Additional Email 

 Add another Email .اگر آدرس ایمیل دیگری دارید در این قسمت وارد کنید

اید یک کد رمز برای حساب خود در ارکید بسازید. این کد ب

کاراکتر باشد و حتما در آن هم عدد و هم حروف  ۸حداقل 

 .الفبا بکار رفته باشد

Create an ORCID Password 

اره در این قسمت وارد کنیدکد رمز را دوب . Confirm ORCID Password 

 

 



ها را در پایین این فرم اطالعات دیگری از شما خواسته می شود که مطابق دستورالعمل زیر آن

اضافه نمایید

 

در این قسمت باید یکی از تنظیماتی که مشخص کننده دسترسی افراد به صفحه حساب -1

فقط  –فقط افراد قابل اعتماد  –نمایید. گزینه ها عبارتند از: همه شما در ارکید است را مشخص 

  خودم

 -ر این قسمت از شما سوال می شود که اخبار و اطالعات ارکید به ایمیل شما فرستاده شودد-2

 .امضای قرارداد با ارکید را نشان می دهد-3

شما به صفحه اصلی حساب  در پایان با رجیستر کردن ثبت نام شما در ارکید به پایان می رسد و

 خواهید شد Orcid  کاربری خود انتقال داده می شوید و در نهایت موفق به دریافت کد

 



در صفحه ایجاد شده برای شما در ارکید ابتدا از شما می خواهد ایمیلی که به عنوان ایمیل 

را باز  اینکار ایمیل خوداصلی در هنگام ثبت نام وارد نموده اید را تایید کنید )فلش قرمز(. برای 

ماییدکرده و روی لینکی که از طرف ارکید برای تاییدیه برای شما فرستاده شده است، کلیک ن . 

 توضیحات صفحه: 

 ۱ نام و نام خانوادگی شما 

 ۲ کد شناسایی ارکید شما ORCID iD 

 ۳ شرایط دسترسی افراد به حساب 

 ۴ در نوار ابزار باال بعنوان ثبت اطالعات شخصی 

 ۵ جعبه دریافت پیام ها 

 ۶ تنظیمات حساب 

 ۷ ابزاری برای محققین و توسعه دهندگان اپلیکیشن 

 ۸ اطالعات بیشتر 

 ۹ خروج از حساب کاربری 

 بعد از تایید ایمیل خود دوباره صفحه باال برای شما بصورت زیر باز خواهد شد. 

 

 .که روبروی فلش قرمز بابت تایید ایمیلتان از شما تشکر نموده است

در باالی  SIGN IN پس از این شما با ورود به صفحه اصلی سایت ارکید و کلیک روی عبارت

صفحه، و با وارد کردن اطالعات خود شامل آدرس ایمیل یا کد شناسایی ارکید و رمز عبور خود که 

 .در زمان ثبت نام وارد نموده اید، می توانید به صفحه حساب کاربری خود وارد شوید

 

 

 



  

 داشته باشیم؟ ORCID iD بایدچرا 

 

 :باید کد ارکید داشته باشیم چون

 نسبت  به شما به درستی شما هایفعالیت و تحقیق هایکه خروجی کندتضمین می کند ومی شما رامتمایز

 .شودمی داده

  نویسید، مرتبط بطور دقیق و مطمئن شما را به محلی که در آن تحصیل یا کار می کنید و یا برای آن مقاله ای می

 .می نماید

 از فرم و فرم بازی راحت می شوید. شما فقط یک بار اطالعات خود را در ORCID iD  وارد می نمایید و برای

 .ارائه به هر مرکزی می توانید از آن استفاده نمایید

  ثبت می گرددبه شما اطمینان می دهد که خروجی های تحقیقات شما، فقط و فقط متعلق به شماست و به نام شما. 

 برای همیشه و مادام العمر ماندگار است. 

 ORCID  با بسیاری از سازمان ها و مراکز علمی همکاری می کند و از این حیث برای شما یک امتیاز محسوب

 .می شود



  مهم نیست چند بار شغل عوض می کنید و یا چند بار محل تحصیل یا حتی کشور زندگی خود را عوض می

ن اهمیتی ندارد که در شبکه های اجتماعی و گروه های مختلف شما را به چه نامی صدا می نمایید. و همچنی

شما منحصر بفرد بوده و با  ORCID iD، امیر یا هر اسم دیگری که دارید، ۲۲زنند، علی هستید، امیر علی، علی

 .تغییر نام شما، تغییر نخواهد کرد

 یان می آید، در صفحه شخصی خود در فیس بوک یا هر شبکه و شما می توانید در هر جایی که نامی از شما به م

سایت دیگری، با غرور کد شناسایی ارکید خود را بصورت یک امضا در زیر آن بیاورید. حتی شما می توانید 

 .استفاده کنید  QR برای راحتی خود بجای قرار دادن کد شناسایی ارکید، از یک کد

 و آموزشی و مراکز و مجالت بزرگ مقاله نویسی و تالیفی برای  در حال حاضر بسیاری از موسسات علمی

 .دریافت و نگارش مقاالت از شما کد شناسایی ارکیدتان را خواستار هستند

 

 

. 

  

 


