Реєстрація на ResearcherID
Щоб зареєструватись на ResearcherID:
1. Зайдіть на сайт ResearcherID: http://www.researcherid.com
2. Виберіть пункт Join Now It's Free (Приєднуйтесь до нас зараз, це безкоштовно)

3. У вікні, що відкрилося, заповніть наступні поля:
- First Name (ім’я латиницею)
- Last Name (прізвище латиницею)
- e-mail: має бути актуальним, на нього надійде лист з підтвердженням реєстрації
- How did you hear about us? (Звідки Ви дізнались про сайт) - Після заповнення всіх полів натисніть кнопку
Submit (відправити)

4. Через кілька хвилин на вказаний під час реєстрації e-mail повинен надійти лист з проханням підтвердити
реєстрацію. Для підтвердження реєстрації необхідно натиснути на активне посилання, після чого Ви
перейдете на сторінку з реєстраційною формою.
5. На сторінці з реєстраційною формою необхідно заповнити всі поля, позначені зірочками:

- First/Given Name (ім’я)
- Last/Family Name (прізвище)
- E-mail Address
- Institution (організація)
- Sub-organization (підрозділ)
- Address Line 1(адреса організації)
- City (місто)
- -Country/Territory (країна)
-Zip/Postal Code(індекс)
-Password (пароль) повинен містити від 8
символів, з яких як мінімум 1 повинен бути
буквою, цифрою і спецсимволом(зверніть, будь
ласка, увагу на те, що крапка і дефіс не є
спецсимволами)
-Retype Password (підтвердження паролю)
-Security Question (секретне питання, якщо
забудете пароль)
-Security Answer (секретна відповідь)
-Verification Number (введіть будь-які 4 цифри,
цей код Вам знадобиться, якщо Ви забудете
пароль)
-Select a Role (Ваш статус)
-Other names used by you (слід ввести різні
варіанти транслітерації Вашого прізвища та
імені, після кожного варіанта слід натискати
кнопку Add)

6. Після заповнення всіх обов'язкових полів форми потрібно натиснути кнопку Submit Registration. Якщо
якісь поля були заповнені неправильно, у верхній частині сторінки з'явиться повідомлення про помилки.
7. Якщо всі поля були заповнені правильно, на наступній сторінці з'явиться текст ліцензійної угоди про
використання ResearcherID.com.

8. Після натискання кнопки Accept, на вказаний e-mail має прийти лист «ResearcherID - Registration
Complete». У тексті листа буде посилання для роботи з профілем і створення списку публікацій.

ВКЛЮЧЕННЯ СВОЇХ ПУБЛІКАЦІЙ ДО ПРОФІЛЮ ResearcherID
Для відбору статей та встановлення зв'язку між ними і профілем ResearcherID є кілька
способів.
І спосіб. Об’єднання с ORCID.
1.Зайти в профіль ResearcherID

2.Знаходимо на сторінці профілю підпункт
ORCID і тиснемо Get or associate an ORCID

3.Обираємо пункт I already have an ORCID record.

4. Потрібно ввести логін на пароль від Вашого профілю в ORCID.

5.Зайшовши до профілю,підтвердити об’єднання .

ІІ спосіб. Додання публікацій.
1.Зайти в профіль ResearcherID.

•

Тиснемо Add Publication

Ми можемо додати публікації з

Web of Science
• EndNote
• Або завантжити файли з комп’ютера.
•

