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مقدمه
یکی از سیاستهایی که اخیرا در حال پیاده سازیست ،راهکارهای افزایش رؤیت پذیری است که بهبود میزان استناد را در پی دارد .به
این منظور پژوهشگران نخست در دو پایگاه  WOSو اسکاپوس منابع خود را یکپارچه میکنند و با ادغام محتوای شناسههای مختلف
خود ،اچ ایندکس جامعتری را دریافت می کنند گام بعدی انتقال داده ها به پایگاه ارکید است.
قبل از آغاز یادآوری این نکته الزم است که هر پایگاه اطالعاتی ،فهرست مجالت مخصوص به خود را دارد .به این معنا که ممکن
است شما چند مقاله در مجالت فهرست اسکاپوس داشته باشید و چند مقاله هم در مجالت  .WOSبنابراین هر یک از این پایگاه ها
براساس فهرست خود استناد سنجی کرده و به شما اچ ایندکس میدهد .از طرف دیگر هم برخی از نویسندگان بنابر دالیلی در دوره
های زمانی مختلف از دو یا چند نوع نگارش نام استفاده کرده اند و یا وابستگی سازمانی آنها تغییر کرده است ،لذا پایگاه به بعضی از
نویسندگان بیش از یک شناسه اختصاص میدهد که اچ ایندکس هر شناسه مجزا از دیگری محاسبه می شود.
بنابراین ما نیاز به پایگاه دیگری داریم تا بتوانیم این اطالعات را ،یکپارچه  ،یکدست و همبسته کنیم تا اچ ایندکس جامع تری داشته
باشیم.
در حال حاضر پایگاه  Orcidقابلیت گردآوری داده از  WOSو اسکاپوس و سایر پایگاههای اطالعاتی تخصصی را دارد و سیاست
دانشگاه نیز بر استخراج اطالعات یکپارچه از پایگاه  Orcidقرار گرفته است ،لذا داشتن پروفایل علمی یکپارچه در ارکید می تواند
به مدیریت اطالعات پژوهشی دانشگاه کمک نماید.
به منظور سهولت انجام ،این کار مرحله به مرحله و به صورت تصویری توضیح داده می شود.
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گام اول :ایجاد پروفایل ORCID
پایگاه اورکید پایگاه رایگانی است که با ایجاد ارتباط با پایگاههای استنادی معتبری چون  WOSو اسکاپوس امکان یکپارچه سازی
و ادغام اطالعات تحت یک شناسه و در نهایت ارائه اچ ایندکس کاملتر را فراهم می کند.
برای ثبت نام در ارکید وارد سایت آن شوید/http://orcid.org :

روی عبارت  Register Nowکلیک کنید و وارد صفحه ثبت نام شوید .در هنگام تکمیل اطالعات به این نکته توجه کنید که شما
می توانید تعیین کنید که اطالعات در چه سطحی قابل رویت باشه :عمومی ،محدود و یا خصوصی
توجه :چون هدف از ایجاد پروفایل در شبکه های اجتماعی قابل رویت کردن آثار و در نتیجه باالرفتن استناد است ،پیشنهاد میشود
 publicانتخاب شود.
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گام دوم :ایجاد پروفایل ResearchID
با توجه به اینکه دریافت اطالعات از پایگاه آی اس آس به صورت مستقیم انجام نمیشود واینکار به واسطه  ResearchIDصورت
میگیرد ،برای ثبت نام در  researcherIDوارد سایت آن شوید/http://www.researcherid.com :
از منوهای سمت چپ گزینه  Join Now it's freeرا انتخاب کنید.
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الزم است برای ثبت نام در این سایت چند مرحله از ایمیل تایید گرفته شود .صفحه نخست تنها از شما نام و ایمیل و نحوه آشنایی را
می پرسد و برخی از اطالعات را از ایمیل وارد شده استخراج می کند.

پس از اینکه دعوت نامه به ایمیل شما ارسال شد ،روی آن کلیک کنید و وارد صفحه تکمیلی ثبت نام شوید.
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پس از تکمیل اطالعات ،تعهد نامه سایت را می پذیرید.
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گام سوم :یکپارچه سازی آثار تحت بیش از یک نام در  Scopusو انتقال آنها به
ORCID
در حالت عادی جستجو در پایگاه اسکاپوس از سامانه مگاپیپر امکان پذیر است .اما ارسال اطالعات کتابشناختی آثار نویسندگان از
طریق این سامانه همیشه با موفقیت همراه نیست .بنابراین ابتدا به صورت مستقیم از طریق آدرس /https://www.scopus.com
وارد پایگاه اسکاپوس شوید .با درج آدرس در مرورگر با صفحه زیر مواجه میشوید .روی گزینه  Closeکلیک کنید تا صفحه
اسکاپوس قابل استفاده شود.

در قسمت میانی صفحه گزینه  Author Previewرا بیابید و روی آن کلیک کنید:
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پس از اینکه مطابق دستورالعمل فوق وارد جستجوی نویسندگان اسکاپوس نام خود را جستجو کنید.

پس از جستجوی نام وارد صفحه ای میشوید که نامهای بازیابی شده را نشان میدهد .با انتخاب نگارش های مختلفی از نام که نمایش
داده شده است در همین قسمت امکان ادغام نگارشهای مختلف نام را خواهید داشت .مراحل مختلف این قسمت در بخش مربوط به
 request author details correctionکه در ادامه خواهد آمد به طور مشروح توضیح داده شده است.
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چنانچه روی یکی از نامهای مورد نظر کلیک کنید و وارد صفحه مربوط به فهرست مقاالت موجود می شوید.
همانطور که در این صفحه مشاهده میکنید سه امکان زیر وجود دارد که در ادغام اطالعات به شما کمک می کند:


افزودن اطالعات به پایگاه Add to ORCID



درخواست تصحیح اطالعات پروفایل Request author detail corrections



مشاهده نامهای دیگری که ممکن است مرتبط باشد View potential author matches
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افزودن اطالعات به پایگاه Add to ORCID

افزودن اطالعات به  Orcidبه راحتی و به طور مستقیم انجام می شود و پس از کلیک روی این گزینه به سایت  Orcidهدایت می
شوید  .چنانچه قبال ثبت نام کرده باشید وارد سایت می شوید در غیر اینصورت به صورت رایگان ثبت نام می کنید .ممکن است با
توجه به تنظیمات سیستم خود نیاز به تایید امنیتی سایت داشته باشید که به ترتیب زیر می توانید سایت را به مروگر خود اضافه کنید.
اولین صفحه تایید امنیت سایت در تصویر نشان داده شده است .ابتدا روی آیکون  Advancedو سپس روی Add Exception
کلیک کنید.

پنجره ای ظاهر می شود که روی دکمه  Confirm Security Exceptionکلیک کنید.
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پس از ذخیره آدرس به عنوان یک آدرس امن در مرورگر وارد صفحه ورودی ارکید می شوید .اگر تاکنون در ارکید ثبت نام نکرده
باشید می توانید از همین صفحه ثبت نام کنید وگرنه روی  Sign inکلیک کنید و ورود ایمیل یا شناسه ارکید وارد شوید.
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درخواست تصحیح اطالعات پروفایل Request author detail corrections

امکان مهمی که اسکاپوس به شما میدهد درخواست تصحیح اطالعات پروفایل است .چنانچه در فهرست مقاالت نمایش داده شده
با سی وی اصلی خود تناقض مشاهده کردید ،یعنی بعضی از مقاالت متعلق به شما نباشد یا برخی از مقاالت شما در فهرست وجود
نداشته باشد مطابق تصویر روی گزینه  request author details correctionکلیک کنید .این فرایند چندین مرحله دارد.

مرحله اول انتخاب تمام نامهایی که متعلق به شماست.
به عنوان مثال ممکن است شما در دانشگاه فردوسی دانشجو بودید و چند مقاله داشتید بعد در دانشگاه بیرجند عضو هیات علمی شدید
و مقاالتی داشتید و بعد به دانشگاه دیگری منتقل شدید و مقاالت دیگری با دانشگاه دیگر دارید .بنابرین  ۳نام یکسان را مشاهده
خواهید کرد که  affiliationآنها متفاوت است  .یا اینکه نام شما به بیش از یک نحوه نگارش در پایگاه ثبت شده است بنابراین
شناسه های مختلف دارید.

حالت دیگر تفاوتهای نگارش نام است .مثل:
Abbasi
Abasi
Mohamadzade
Mohamad zade
و موارد دیگر...
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در هر صورت نامهای منطبق را انتخاب کنید و وارد مرحله بعد شوید.
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در این مرحله اسکاپوس از شما میخواهد نام منتخب خود را وارد کنید تا بعد از این تمامی آثار شما تحت همان نام استنادسنجی شود.
بعد از انتخاب نام و تایید آن وارد فهرست تمامی مقاالتی میشوید که متعلق به نگارشهای مختلف نام شماست.

در این صفحه امکان افزودن مقاالت دیگری که در فهرست نیست و یا حذف مقاالت نامنطبق را دارید .کافیست برای حذف روی
ضربدر کنار هر مقاله کلیک کنید و برای افزودن گزینه  search for missing documentsرا انتخاب کنید .پس از اتمام وارد
مرحله بعد شوید .در این قسمت اسکاپوس برای اطمینان از شما مجددا تایید می گیرد .در صورت اطمینان می توانید ادامه دهید و یا
به مرحله قبل برگردید و تصحیح مورد نظر خود را انجام دهید.
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پس از اطمینان کامل به مرحله آخر بروید .وگرنه با دکمه  backبه مرحله قبل بروید و اصالحات الزم را انجام دهید.
شاید این سوال مطرح شود که وقتی همه به پایگاه دسترسی دارند و میتوانند اطالعات را جرح و تعدیل کنند ،پس ممکن است تخلف
هم صورت گیرد .پاسخ در مرحله آخر وجود دارد .در مرحله آخر اسکاپوس از شما میخواهد که مشخصات خود را وارد کنید.
در قسمت ایمیل حتما باید یک ایمیل دانشگاهی وارد کنید.
پس از ورود ایمیل و تایید نهایی اسکاپوس پیغامی به ایمیل شما ارسال میکند با این مضمون که:
شخصی در حال تغییر اطالعات پروفایل شما در اسکاپوس است .آیا شما این تغییرات را تایید میکنید؟
در صورت تایید ایمیل ،فرایند اصالح پروفایل شما آغاز می،شود .البته نتایج نهایی بعد از چند روز قابلرؤیت است.
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مشاهده نامهای مرتبط دیگر View potential author matches

اگر روی گزینه  view potential author matchکلیک کنید ،نامهای مشابه دیگری نمایش داده میشود که ممکن است
متعلق به شما باشد و میتوانید با انتخاب آنها ،مقاالت آن را به مجموعه اضافه کنید .برای اینکه این گزینه در اسکاپوس برای شما
قابل رویت باشد باید از دسترسی مگاپیپر استفاده کنید .راهنمای استفاده از اسکاپوس از طریق مگاپیپر را از آدرس زیر دانلود و مطابق
آن عمل کنید:
http://library.um.ac.ir/images/242/pad-databases/Megagueid.pdf
پس از ورود به اسکاپوس و جستجوی نام خود در صفحه اطالعات استنادی نام خود روی گزینه view potential author
 matchکلیک کنید تا سایر نامهایی که ممکن است به صورت بالقوه متعلق به شما باشد نمایش داده شود .روی نوع نگارش نامهای
مورد نظر کلیک کنید و از گزینه های باال عملیات مربوط را انتخاب کنید .از گزینه های باالی صفحه می توانید درخواست ادغام
نگارشهای مختلف نام داشته باشید یا صفحه نتایج جستجو را براساس نامهای انتخابی خود ببینید.
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گام چهارم :انتقال اطالعات آثار پژوهشگران از  WOSبه ORCID
همانطور که قبال گفته شد WOS ،برای انتقال از یک رابط استفاده میکند ResearcherID .همان رابط است .به این مفهوم که
نخست اطالعات از  WOSبه  ResearcherIDارسال شده و ازآنجا به  Orcidمنتقل می شود .پس از ثبت نام در این سایت شما
آماده انتقال اطالعات از  WOSبه  Orcidهستید.
چنانچه تاکنون از مگاپیپر برای پایگاههای استنادی استفاده نکرده اید ،راهنمای ثبت نام و استفاده را از آدرس زیر دانلود کرده و
مطابق دستورالعمل وارد پایگاه استنادی  WOSشوید.
http://library.um.ac.ir/images/242/pad-databases/Megagueid.pdf
در صفحه جستجو نام خود را وارد کنید و در صورتی که تنها از یک سازمان برای نشر اطالعات استفاده کرده اید نام سازمان یا
دانشگاه را وارد کنید.

20

در سمت چپ صفحه فهرست منابع بازیابی شده ،از کاربرگ نویسندگان ،نامهای ثبت شده ای را که به نظر می رسد به شما تعلق
داشته باشد انتخاب کنید.
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در این صفحه می تونید منابعی را که به شما تعلق دارد انتخاب کنید و از گزینه های باال  Save to researcerIDرو انتخاب کنید.
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اگر قبال آی دی ایجاد نکرده بودید باید از اینجا ثبت نام انجام میدادید ولی حال که در سایت  Researcher IDپروفایل دارید،
برای انتقال منابع خود  sign inرو انتخاب کنید.
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پس از ورود می توانید اطالعات وارد شده در ریسرچ آی دی را وارد ارکید کنید.

در این صفحه منابع نمایش داده می شود ،و بعد از دستور انتقال باز هم از شما سوال میشه که اطمینان دارید این منابع متعلق به شماست
یا نه؟
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گام پنجم :مشاهده پروفایل پژوهشگر در ORCID
بعد از ورود اطالعات به ارکید ،پروفایل شما به شکل زیر نمایش داده می شه:

در صفحه پروفایل باز هم امکان تغییراتی را دارید .مثل ویرایش اطالعات تحصیلی ،شغلی یا آثار
میتوانید مشخص کنید که پروفایل شما برای چه کسانی قابل رویت باشد .در سمت چپ هم همانطور که مشاهده می کنید ،اعالم می
کند که شما آی دی اسکاپوس و ریسرچر آی دی دارید.
چنانچه در دیگر شبکه های ارائه دهنده آی دی پژوهشی نیز اطالعات خود را وارد کرده باشید ،در این صفحه نمایش داده خواهد
شد و در نهایت اچ ایندکس مجموعه منابع شما یکجا ارائه خواهد شد.
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