
              כניסה לפורטל האקדמי  

                אוניברסיטת בר אילן של 

אישי   ORCIDחשבון לפתיחת 

 המוסדי ORCID-לולשיוכו 



  על הקליקו ,אילן בר אוניברסיטת של לאתר היכנסו
 האקדמי הסגל פורטל-ּבְ  ובחרו ,מהירים קישורים

https://www1.biu.ac.il/


 המשתמש שם את הקלידו האקדמי הסגל לפורטל בכניסה

הכרוכית  לפני , שימו לב
שם  יש להקליד את 

ולא שם פרטי  , המשתמש
 שם משפחה+ 

 
את שם המשתמש תוכלו  

 בר-אינבמערכת למצוא 

אם כבר הזדהיתם לפני כן  
בשל  , בפורטל האקדמי

לא , ביצוע פעולה אחרת
 תצטרכו להזדהות שוב  

באמצעות שם משתמש  
 וסיסמה



 הסיסמההקלידו את , במסך הזה, ובהמשך



 ORCID-ּבְ בחרו , בפורטל הסגל האקדמיהכלים שלי  מבין



 ID על הקליקו ORCID של ההזדהות במסך



                        ,משפחה שם :האלה הפרטים אוטומטית יופיעו ORCID למיזם הרישום במסך
 אילן בר אוניברסיטת של הארגונית ל"הדוא וכתובת פרטי שם

                 התקינו ,HR-ה ממערכת אוטומטית שהועברו הנתונים שלושת לאחר
 אותה ואשרו ORCID למיזם לכניסה אישית סיסמה



 Visibility Settings  תחת בחרו ,הרישום מסך בהמשך
                  תחת √ נוסמ כך ואחר ,Everyone – הירוק במסלול

Terms of Use על והקליקו Register 



 ORCID-ה חשבון את ושייכּו ,Authorize על הקליקו
 המוסדי ORCID-ה למיזם כעת שפתחתם



 ID על הקליקו ORCID של ההזדהות במסך



 שפתחתם ORCID-ה חשבון את ששייכתם אישור הוא זה מסך
 המוסדי ORCID-ה למיזם כעת

 הסימן ,ID-ה על הקליקו המוסדי ORCID-ה ברשומת לצפייה
 ORCID-ב שלכם האישי המזהה



                        ,האקדמי הסגל חבר של המלא שמו מופיעים ברשומה
 המוסדי והשיוך ORCID-ב שלו המזהה הסימן

 אליה קשור שהוא ולמחלקה אילן בר לאוניברסיטת



המוסדי   ORCID-מהרשומה האישית שלכם ב ליציאה
והקליקו על                 , פתחו את סרגל הגלילה שמימין לשמכם המלא

Sign Out 



 באפשרות בחרו ,עת בכל ORCID במיזם האישי לחשבונכם לכניסה
Personal Account, של הארגונית ל"הדוא כתובת את הקלידו  

              הרישום בעת שהתקנתכם הסיסמה ואת אילן בר אוניברסיטת
 Sign into ORCID על והקליקו ,ORCID-ל



של חבר הסגל השם המלא ובו , הפרופיל האישילפניכם המסך של 
 המוסדי והמחלקתי והשיוך ORCID-המזהה ב הסימן, האקדמי



  , הפרופיל האישיבמסך , בהמשך התפריט שמצד ששמאל
 ככתובת ראשיתל הארגונית "כתובת הדוא Emailתופיע בקטגוריה 



תודה רבה על שיתוף  
 !הפעולה ובהצלחה
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