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مقدمه
این مستند روش اضافه کردن صحیح مقاله را به پروفایل  ResearcherIDنشان میدهد .بدیعی است قبل از هر کار ،عضو
محرتم باید از فیل پروفایل  ResearcherIDرا ساخته باشند.

روش اکر
پروفایل  ResearcherIDبه شما اجازه میدهد هر مقاله را مستقل از این که جزء  WoS Core Collectionباشد یا خری به
فهرست مقاالت خود اضافه نمایید .به عنوان مثال شما می توانید حتی مقاله ای که در  ISIنمایه نشده است را نیز اضافه نمایید.
لیکن آنچه برای خود  ISIو همچننی سامانه علم سنجی مهم است فقط مقاالتی هستند که جزء  WoS Core Collectionهستند
و پیشنهاد می شود که شما نیز فقط همنی مقاالت را به پروفایل  ResearcherIDخود اضافه نمایید.
مقاالتی که جز  WoS Core Collectionنباشند اطالعات استننادی ندارد و نه در محاسبه  H-Indexلحاظ می شوند و نه در
سامانه علم سنجی نشان داده می شوند.
به عنوان مثال در پروفایل نوعی زیر ،عضو محرتم  15مقاله وارد پروفایل خود نموده اند ویل در عمل فقط  8تا متعلق به WoS
 Core Collectionهستند و باقی هیچ تاثریی در تعداد استنادات و  H-Indexنداشته اند:
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به طور خاص مقاالتی که جزء  WoS Core Collectionنیستند فیلد " "Times Citedرا ندارند .مثال در تصویر مقاله اول
جزء  WoS Core Collectionاست و دومی خری.

برای اینکه مطمئن باشید مقاالت صحیح را اضافه نموده اید به روش زیر عمل نمایید.

در صفحه ظاهر شده شما سه گزینه اصلی دارید .لطفا گزینه اول انتخاب شود:
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سپس نام خود یا عنوان مقاله مورد نظر را جستجو فرمایید:

مقاالتی که متعلق به شما می باشند تیک زده و دکمه  Addرا بزنید:
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عملیات فوق را برای همه مقاالت خود تکرار نمایید.
بدین ترتیب اطمینان حاصل می نمایید که همه مقاالت به روش صحیح وارد شده و دارای اطالعات استنادی هستند و هم در
 ResearcherIDو هم سامانه علم سنجی در محاسبات لحاظ خواهند شد.
 ---پایان ---
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