
 بسمه تعالی

 (ISIDعلن سنجی هیات علوی) در ساهانه  جدید فرم تکویل اطالعات هیات علوی

 و (http://isid.research.ac.ir/ علوی هیات سنجی علن ساهانه در علوم پششکی هایدانشگاه علوی هیات اعضای اطالعات رسانیبزوس ضزورت با توجه به

اس طزیق  را در اداهه تکویل و 2و  1فزم های   "لطفا هذکور، سایت یقطز اس دانشگاه و هتبوع وسارت توسط علوی هیات اعضای سنجی علن های شاخص پایش

 .فزهایید ارسال دانشگاه سنجی علن واحد به   Sci@gums.ac.ir اس طزیق پست الکتزونیکی "یا هستقیواو ، کارشناس هزکش تحقیقاتی رابط علن سنجی دانشکده

 

 

 

 

 

 عووهی و اختصاصی اطالعات :1فرم 

 :ًام 

 :ًام خاًَادگی 

 :ًام اًگلیسی 

 :اًگلیسی ًام خاًَادگی 

 :کذ هلی 

 :ایویل آکادهیک 

 :ایویل شخصی 

 :شوارُ ّوراُ 

 :)رٍز/هاُ/سال(تاریخ تَلذ 

 :)رٍز/هاُ/سال(تاریخ استخذام 

 :داًشکذُ 

 :گرٍُ آهَزشی 

 (:بیوارستاى )ّا 

 :هرکس تحقیقاتی 

 :پژٍّشی(-)آهَزشیًَع ّیات علوی 

 :هرتبِ علوی 

 :هقطع تحصیلی 

 :رشتِ 

 :(... )قراردادی، طرح، تعهد قانونی،ٍضعیت استخذام 

 :فایل تصَیر پرسٌلی sci@gums.ac.irارسال به آدرس پست الکترونیکی: 

 

https://isid.research.ac.ir/
http://isid.research.ac.ir/
https://www.gums.ac.ir/sci/default.aspx?tabid=11847
https://www.gums.ac.ir/sci/default.aspx?tabid=11847
mailto:Sci@gums.ac.ir


 شناسه/آدرس پروفایل های علوی :2فرم 

Scopus Author ID:  

ORCID:  

WoS ResearcherID:  

Publons's Profile:   

Google Scholar Profile:   

Online CV Link:  

ResearchGate Profile:  

 توضیحات:

 ا شزایط اعالم شده ثبت نام نوایید.السم است در سایت های سیز ب ها  شناسه یا لینک پزوفایلو دریافت  ایجاد پزوفایلجهت 
 

1- www.scopus.com  (نیاز به ثبت نام نمی باشد)اعالم شىاسه اسکوپوس برای 

 در صُرت داشته حذاقل یک مقالً -

2- https://orcid.org/   بیه المللی برای دریافت شىاسه ORCID 

برقرار وماییذ  ORCIDاضکُپُش َ پابلُوس بً  لیىکالزم اضت کً مشخصات آکادمیک)افیلیشه، گرَي آمُزشی( خُد را در ارکیذ َارد ومُدي َ  -

 شُوذ. ORCIDتا مقاالت شما خُدکار َارد پرَفایل 

 .وماییذ تاییذرا  ارضالیضرَری اضت کً با مراجعً بً ایمیل خُد، لیىک  ، ORCIDبعذ از ثبت وام در  -

 

3-publons.com برای افزودن مقاالت( Science ofweb  /ISI  و دریافت شىاسه )ResearcherID. 

َ مقاالت َب آَ ضایىص خُد را در پرَفایل ( خُد را َارد َ رشتً/مُضُع تخصصی گرَي آمُزشی الزم اضت کً مشخصات آکادمیک)افیلیشه، -

 فراخُاوی َ اضافً وماییذ.

جٍت ثبت در ضاماوً َ تکمیل اطالعات فیلذٌا السامی پابلُوس  وذاشتً باشیذ، ایجاد پرَفایلWeb of science یا   ISI مقالًدر حال حاضر اگر  -

 .اضت

 

4- scholar.google.comhttps://   (برای دریافت شىاسه پروفایلGoogle Scholar ) 

 السامی اضت.در زمان ثبت وام   Gmailداشته ایمیل آکادمیک َ  -

در زمان ثبت  وام السامی   Affiliationدر فیلذ  (Guilan University of Medical Sciences= داوشگايوام )صحیحدرج َابطتگی ضازماوی  -

 اضت.

  ، ایمیل خُد را با کلیک رَی لیىک ارضالی تاییذ وماییذ.آکادمیک با مراجعً بً ایمیلالزم اضت  بعذ از ثبت وام در گُگل اضکالر  -

 

5- http://ris.gums.ac.ir لیىک برای دریافتCV  پژوهشیاردر ساماوه 

6- https://www.researchgate.net/  )برای دریافت لیىک پروفایل ریسرچ گیت( 

 

 

 

  علن سٌجی ٍاحذ

 هذیریت اطالع رساًی پسشکی ٍ هٌابع علوی

  sci.gums.ac.ir :ٍب سایت،  Sci@gums.ac.ir: پست الکترًٍیک ،  33333333 : تلفي

 رشت، خیابان نامجو، روبروی ورزشگاه شهید عضدی، کوچه الدن، ساختمان مدیریت اطالع رسانی پسشکی و منابع علمی ًشاًی:

جهت دریافت اطالعات بیشتر و یا راهنمایی در زمینه ایجاد پروفایل ها، واحذ علم سنجی مذیریت اطالع رسانی پسشکی و 

 سنجی در کتابخانه دانشکذه یا کارشناس مرکس تحقیقاتی آماده پاسخگویی می باشنذ. رابط علم ،منابع علمی دانشگاه
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