
eLIBRARY  және Science Index жүйесіне тіркелу

1. eLIBRARY  сайтына кіріңіз: https://elibrary.ru
2. Басты бетте, КІРУ терезесінде, Тіркелу түймесін басыңыз.

3. Тіркеу сауалнамасын толтырыңыз
Сауалнаманың барлық жолдарын толтырыңыз, жолдар қысқартусыз толтырылады, аты-
жөніңіз толық жазылады. Ұйымның және бөлімшенің атауы тізімнен Таңдау түймесін 
басу арқылы таңдалады.



Тіркелу  кезінде  қосымша  электронды  пошта  мекен-жайын  көрсетуді  ұсынамыз,
және  оның  басқа  Интернет-провайдерден  болғаны  жөн.  Бұл  негізгі  мекен-жай  қол
жетімсіз болған жағдайда, мысалы, пошта серверінің SPAM сүзгісі жүйеден хабарламаны
бұғаттаған  жағдайда,  сізбен  байланысуға  мүмкіндік  береді.  Бұл  мекен-жайдың  бірегей
болуы міндетті емес. Алайда, барлық құпия ақпарат, мысалы, құпиясөзді қалпына келтіру
кезінде  сіздің  тіркеу  деректеріңіз  тек  негізгі  электронды  пошта  мекен-жайына
жіберілетінін есте ұстаған жөн. Сондықтан, егер болашақта бұл мекен-жай қандай да бір
себептермен  қол  жетімсіз  болса,  тіркеу  карточкаңызға  кіріп,  оны  жаңасымен
ауыстырыңыз.

Science  Index  жүйесінде  тіркелу  үшін  сауалнамадағы  «Мені  Science  Index
жүйесінде автор ретінде тіркеу» пунктіне белгі қою қажет.

Егер  тіркеу  сауалнамасын  толтырған  кезде,  жүйе  сіздің  бұрын  тіркелгеніңізді
анықтаса,  бірақ  сіз  өзіңіздің  логин  және/немесе  құпиясөзіңізді  еске  түсіре  алмасаңыз,
кіруді  қалпына  келтіру  тәртібін  қолдануға  тырысуыңыз  керек.  Сонымен  бірге  тіркеу
кезінде көрсетілген электронды пошта мекен-жайына сіздің тіркеу мәліметтеріңіз бар хат
жіберіледі. Егер бұл мекен-жай бұдан былай қол жетімді болмаса, кіруді қалпына келтіру
үшін РИНЦ қолдау қызметіне хабарласуыңыз керек.

Science  Index  жүйесінде  тіркелуге  ниет  білдіретін  белгі  қойғаннан  кейін,
сауалнамада толтыруға арналған қосымша жолдар пайда болады, бұл жүйеге белгілі бір
автордың  мақалаларын  нақтырақ  анықтауға  және  жарияланымдар  мен  сілтемелерді
байланыстыру  кезінде  мүмкін болатын қателіктердің  санын азайтуға  мүмкіндік  береді,
сондықтан барлық жолдарды толығымен толтырған жөн.



Егер сіз бұрын бірнеше ұйымдарда жұмыс істеген немесе жұмыс істеп жатқан
болсаңыз  және  өз  жарияланымдарыңызда  осы  ұйымдарды  көрсетсеңіз,  тіркеу
сауалнамасының соңындағы ұйымдардың  қосымша тізімі бар жолды толтырыңыз. Егер
сіз негізгі жұмыс орныңызды өзгерткен болсаңыз, алдыңғы ұйымды осы қосымша тізімге
қосуды ұмытпаңыз.

Тіркеу  нысанында  тегіңізді  ағылшын  тілінде  енгізу  жолы  бар.  Осы  жолда
шетелдік  жарияланымдарда  қолданған  емле  бойынша  тегіңізді  көрсетіңіз.  Сіз  үтірлер
арқылы бірнеше нұсқаны  көрсете  аласыз.  Бұл сіздің  шетелдік  жарияланымдарыңызды
анықтауға көмектеседі.

Автордың сәйкестендіруші кодтары жолына ResearcherID, ORCID-қа тіркеу туралы
мәліметтері және Scopus AuthorID автор идентификаторы (егер бар болса) енгізіледі, ол
сонымен қатар,  мәліметтері  үнемі  РИНЦ-қа жүктеліп  отыратын  Scopus секілді сыртқы



сілтемелер  индекстерінен  алынған  мақалалар  мен  сілтемелердің  дәлдігін  жақсартады.
Тіркеу сауалнамасын толтырғаннан кейін, Сақтау түймесін басыңыз. 

4. Тіркелуді растаңыз. 

Сіздің электронды поштаңызға сілтемесі бар хат жіберіледі, оны басу арқылы сіз жүйеде
тіркелуге ниетіңізді растайсыз, олай болмаған жағдайда тіркеу аяқталмайды және SPIN
коды авторға берілмейді.

 5. Бейне нұсқаулық бар - https://www.elibrary.ru/project_author_tools.asp

https://www.elibrary.ru/project_author_tools.asp

