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اسامي با تنها يك مقاله در اين نتايج جستجوي: نكتهSCOPUS   نشان
 داده نمي شوند

 با انتخابShow profile matches with one document  
 پروفايل تك مقاله نمايان مي شوند
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در اینجا چهار حالت کلی ممکن است وجود داشته 
 باشد

 یک پروفایل که اطالعات کامل و صحيح دارد -1
 
 یک پروفایل که واجد یک مقاله است -2
 
 پروفایلهای متعدد که نياز به ادغام دارند-3
 
نياز به تصحيح داشته  ممکن استیک پروفایل که  -4

 باشد
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 به سامانه وزارت بهداشت Author IDوارد کردن 
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 1اگر شخصي صرفا يك مقاله داشته باشد  با انتخاب document   در
 جلوي نام نويسنده وارد آن صفحه مقاله  مي شويم

Dr.Somayeh Shahrokhi 13 



 روی نام شخص در ليست نویسندگان آن تک مقاله
 . کليک می کنيم
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 در این مرحلهAuthor  ID نمایش داده می شود. 
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 به سامانه وزارت بهداشت Author IDوارد کردن 
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 به دليل تنوع نگارشي  يا تفاوتaffiliation    ايجاد
 تاثير مي گذارد  H-indexشده  كه بر 

 
متفاوت نام  از آنجايي كه پايگاه اسكوپوس به هر نوع نگارش

 H-index اختصاص مي دهد و  IDنويسنده مقاالت يك 
بطور  IDنويسندگان را با توجه به  تعداد مقاالت نمايه شده هر 

جداگانه محاسبه مي نمايد، يكسان سازي نام هاي متفاوت هر 
 .  نويسنده اهميت فراوان دارد
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 با اتمام فرایند، پيامی مبنی بر ارسال تایيد خودکار  
.اطالعات به شما نشان داده می شود  
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داريم ولي به هر  ) پروفايل(  author IDدر صورتي كه تنها يك 
دليلي نياز به ويرايش اطالعات آن پروفايل مي باشد  مي توان  

 درخواست اصالحات داد
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بررسی ساير اسامی مشابه و انتخاب در 
 صورتی که اطالعات يک نويسنده است 
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 در صورتی که حالت سوم یا چهارم را برای دریافت
Author ID   طی کرده باشيد یک ایميل از

اسکوپوس دریافت می کنيد که نياز دارد لينک آنرا 
 تایيد کنيد تا بررسی درخواست شما آغاز گردد
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 نتيجه تمام این فرایند ها توليد یکAUTHOR ID  صحيح
در  IDو واحد برای تمام مقاالت نویسنده، و ورود این 

 .سامانه علم سنجی وزارت بهداشت است
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