فوائد ٔاوركيد لالعضاء الجدد
ماهو

يمكن ألوركيد مساعدتك لتحسين إدارة مساهماتك لباحثيك ودارسيك

عن طريق توفير سجل بمعرفات فريدة وثابتة للباحثين والدارسين تكون

مفتوحة ،بدون حقوق ملكية ،شفافة ،متنقلة ،وترتكز على المجتمع .يتيح
لك أوركيد ربط أعضائك بشكل موثوق وال لبس فيه بسجالتهم الحالية

الصحيحة والكاملة ألنشطتهم المهنية واإلبداعية ،مما يساعدك في تمييز
وتعقب مساهماتهم الفريدة.

لسهولة اإليجاد واإلعزاء أهمية
كبرى في التواصل الدراسي
الجيد .أوركيد في طريقه ليصبح
وسيلة بحث مساعدة أساسية
لمستخدمينا ومؤلفينا.
باربرا تشن
جمعية اللغات الحديثة

 AGUهو تنفيذ أوركيد في
تسجيالت أعضائنا ،قواعد
بياناتنا التحريرية ،وأوراقنا .إن
القدرة على تعريف العلماء بشكل
فريد تساعد المجتمع ،المحررين،
المؤلفين ،واألعضاء بأكثر من
طريقة ،من تحسين الكفاءة إلى
توفير الخدمات والدعم.
بروكس هانسون
االتحاد الجيوفيزيائي األمريكي

كيف يمكنني االستمرار في التحكم
كيف يمكنني ضمان إعزاء الفضل لي في كل مساهماتي؟ أال توجد طريقة
لتقليل الوقت المستغرق في المتطلبات اإلدارية والتقريرية؟ لماذا يجب
علي إدخال نفس البيانات في كل مرة أتقدم فيها لطلب ضمان؟
في تسجيلة المساهمات الخاصة بي؟

يحتاج أعضاؤك إلى التعرف عليهم لمساهماتهم المهنية واإلبداعية.
فهم يبحثون عن فرص متزايدة لتأمين ضمانات لدعم بحثهم ،لتأليف
ومراجعة المقاالت األكاديمية ،ولتطوير المهارات واالعتمادات لتعزيز
حياتهم المهنية.
في نفس الوقت ،كجمعية ،لديك أسئلة:
• هل يمكننا دعم أعضاءنا عن طريق تسهيل التعرف على مساهماتهم؟
• هل يمكننا تقليل تكلفة إدارة وإزالة غموض قواعد بيانات المؤلف والمراجع
الخاصة بنا؟
• كيف يمكننا ربط المؤلفين ،األعضاء ،المشاركين في االجتماعات والمراجعين
الخاصين بنا؟
• كيف نقوم بتصميم وتبسيط عمليات التأليف ،العضوية والمؤتمرات
الخاصة بنا؟
• أين نجد أفضل المراجعين تأهيال؟

يساعد أوركيد أعضاءك على تمييز أنفسهم عن كل الباحثين والدارسين
اآلخرين وإنشاء طرق ربط تلقائية بينهم وبين أنشطتهم المهنية
أوركيد /منظمة مستقلة غير ربحية
واإلبداعية .يتيح أوركيد لهم الحفاظ على كل معلوماتهم
مصممة لفائدة جميع حاملي األسهم،
الهامة والتحكم بها بشكل آمن وفي مكان واحد.
وتنفرد بقدرتها على البحث عبر المجاالت،
والمشاركة مجانية لكل األفراد سواء كانوا
قطاعات البحث ،والحدود القومية .إن القدرة
باحثين أم دارسين.
على ربط البحث والباحثين تحسن من عملية
االستكشاف العلمي وتحسن من كفاءة التمويل
والتعاون البحثي .يرتبط أوركيد بجميع
للتعرف على المزيد.
قم بزيارة
القطاعات للمجتمع البحثي إلدراك رؤيته.
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انضم ألوركيد اليوم وكن جزءا من الحل.

