Ωφελείστε Τα Νέα Μέλη Σας
Το ORCID μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα τους
συγγραφείς και τους αξιολογητές με το να τους παρέχει ένα μητρώο
μοναδικών, μόνιμων αναγνωριστικών αριθμών για τους ερευνητές
και τους ακαδημαϊκούς, που είναι ανοιχτό, δεν είναι ιδιόκτητο, είναι
διαφανές, είναι κινητό και βασίζεται στην κοινότητα. Το ORCID σας
επιτρέπει να ενώσετε αξιόπιστα και με σαφήνεια τους συγγραφείς με το
ολοκληρωμένο, σωστό, και τρέχων ακαδημαϊκό αποτέλεσμα, το οποίο
σας βοηθάει να παρακολουθείτε και να ξεχωρίζετε τις μοναδικές τους
συμμετοχές.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ

Οι ανακαλύψεις και οι αποδόσεις
συμμετοχών είναι σημαντικά
στοιχεία σε ένα καλό σύστημα
επικοινωνίας των επιστημόνων.
Το ORCID έρχεται για να γίνει ένα
σημαντικό ερευνητικό βοήθημα για
τους χρήστες και τους συγγραφείς.
Μπάρμπαρα Τσεν,
Όμιλος Μοντέρνων Γλωσσών

Η Αμερικάνικη Γεωφυσική Ένωση
παρέχει τους αριθμούς ORCID
κατά τις εγγραφές νέων μελών, στις
βάσεις δεδομένων των συντακτών,
και στα άρθρα. Η ικανότητα να
προσδιορίζονται οι επιστήμονες
με μοναδικό τρόπο βοηθάει
την κοινότητα, τους συντάκτες,
τους συγγραφείς και τα μέλη
με πολλούς τρόπους, από την
βελτίωση της αποτελεσματικότητας
ως την παροχή υπηρεσιών και
υποστήριξης.
Μπρούκς Χάνσον,
Αμερικάνικη Γεωφυσική Ένωση

Πώς μπορώ να διατηρήσω τον έλεγχο των αναφορών μου;
Πώς μπορώ να εξασφαλίσω αναγνώριση για το σύνολο
των έργων μου; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να
μειώσουμε το χρόνο που περνάμε σε διοικητικές απαιτήσεις
και την υποβολή αιτήσεων; Γιατί πρέπει να εισάγουμε τα ίδια
δεδομένα κάθε φορά που κάνουμε αίτηση για μια επιδότηση;
Τα μέλη σας πρέπει να αναγνωρίζονται για τις επαγγελματικές και δημιουργικές
τους συμμετοχές. Αναζητούν αυξημένες ευκαιρίες για την εξασφάλιση των
χρηματοδοτήσεων που υποστηρίζουν την έρευνά τους, για τη συγγραφή και
αξιολόγηση των επιστημονικών άρθρων, και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και
διαπιστευτηρίων για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους.

Την ίδια στιγμή, σαν Ένωση, διερωτάστε:
•
•
•
•
•

Μπορούμε να υποστηρίξουμε τα μέλη μας με το να κάνουμε ευκολότερη την
αναγνώριση των συμμετοχών τους;
Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος διαχείρισης και αποσαφήνισης των
βάσεων δεδομένων των συγγραφέων και των αξιολογητών;
Πώς μπορούμε να ενώσουμε τους συγγραφείς μας, τα μέλη μας, τους
αξιολογητές και αυτούς που συμμετέχουν σε ημερίδες;
Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τη διαδικασία προσδιορισμού των
συγγραφέων, των μελών, και των συνεδρίων;
Πού μπορούμε να βρούμε τους καλύτερους αξιολογητές;

Το ORCID βοηθάει τα μέλη σας να διαφοροποιήσουν τους εαυτούς τους από
κάθε άλλον ερευνητή ή ακαδημαϊκό και να δημιουργήσουν αυτόματες
Το ORCID είναι ένας ανεξάρτητος, μη
συνδέσεις στις επαγγελματικές και δημιουργικές τους δραστηριότητες. Το
κερδοσκοπικός οργανισμός που σχεδιάστηκε για
ORCID τους επιτρέπει να διατηρούν και να ελέγχουν όλες τις
να ωφελήσει όλους τους ενδιαφερομένους, είναι
σημαντικές πληροφορίες σε ένα μέρος. Η συμμετοχή
μοναδικός στην ικανότητά του να εκτείνεται σε όλες
είναι δωρεάν για όλους τους μεμονωμένους
τις ειδικότητες, τους ερευνητικούς τομείς και τα εθνικά
ακαδημαϊκούς και ερευνητές.
σύνορα. Η δυνατότητα να συνδέεται η έρευνα με τους
ερευνητές εμπλουτίζει τη διαδικασία των επιστημονικών
ανακαλύψεων και βελτιώνει την αποδοτικότητα των
ερευνητικών χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών. Το
ORCID συνδέεται με όλους τους τομείς της ερευνητικής
κοινότητας για την υλοποίηση αυτού του οράματος.
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Επισκεφτείτε το orcid.org
για να μάθετε περισσότερα.
Εγγραφείτε στο ORCID σήμερα και γίνετε μέρος της λύσης.

