Araştırmacılarınızı Katkıları ile Birleştirin
ORCID açık, özel mülke ait olmayan, şeffaf, taşınabilir ve
topluluk esaslı olan, benzersiz tanımlayıcıların kaydedildiği
bir ortamdır. ORCID sizi diğer katılımcılardan ayırt edecek
sabit bir dijital tanımlayıcı sunar ve bütün profesyonel

NEDİR
“Bizler ORCID’i Oxford’daki
araştırmacıların kurumsal
sistemler ve yayıncıların
sistemlerinde yaşadıkları
zorlukları, mevcut bilgiyi
yayın veri yönetimi ve
raporlamada tekrar
kullanarak basitleştirmek
istiyoruz. İlkemiz şu: “Bir
kere gir – bir çok kere
kullan.”
Wolfram Horstmann, Müdür
Yardımcısı, Bodleian
Kütüphaneleri, Oxford Üniversitesi

Araştırma

aktiviteleriniz arasında otomatik bağlantı kurmanızı sağlar.
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Fakültemiz tarafından üretilen fikri

çıktıları sistematik olarak nasıl

tanımlayabiliriz?

Bizim

uzmanlarımız kimdir? Fon sağlayıcılar ve yetkilendiricilerimizden
gelen çok sayıda kayıt tutma taleplerine nasıl etkili bir şekilde yanıt
verebiliriz? Zorunlu makale depolarını nasıl güncel
tutacağız?
Araştırma organizasyonları, fakülte elemanlarınızı, lisansüstü öğrencilerinizi,
araştırmacılarınızı ve bilim insanlarınızı tam profesyonel aktiviteleri ile
eşleştirmeye ve kolayca tanımlamaya çabalamaktadır. Yerel fakülte araştırmacı
profiliizi veya bilgi sistemlerinizi oluştursanız bile, bunlar sürekli (ve sıklıkla elle)
güncelleme gerektirecektir, ve bilgi sıklıkla, araştırmacı organizasyonlar arasında
hareket ederken veya aynı kurumda farklı bölümler arasında geçişlerde bile
araştırmacı ile birlikte hareket etmeyecektir.
ORCID güvenilir ve şaşmaz bir şekilde bilim adamlarınızın tam, doğru ve en son
bilimsel çıktılarını eşleştirmenize izin verir. ORCID tanımlayıcılarını araştırma
akışı içinde entegre ederek bilim dünyası kişilerin yazar, araştırmacı, bursiyer,
fakülte elemanı ve buluş sahibi olarak benzersiz katkılarını birbirinden ayırmak ve
takip etme yeteneğine sahip olacaktır.

ORCID şunları geliştirebilir:
•
ORCID, özgür, kâr amacı
gütmeyen bir kuruluş olarak bütün
paydaşlarına fayda sağlamayı amaçlar
ve disiplinler, araştırma sektörleri
ve ulusal sınırları aşma yeteneği ile
benzersizdir. Araştırma ile araştırmacıları
birleştirme yeteneği bilimsel keşif sürecini
artırır ve araştırmaya fon sağlama ile işbirliği
olanaklarını geliştirir. ORCID bu vizyonu
gerçekleştirmek için araştırma camiasının
bütün sektörleri ile iletişim içindedir.
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Fakülte kadrosu ve elemanların araştırma aktivite bilgilerinin organizasyon içindeki yönetimi.
• Bilimsel çıktının takip edilmesi ve değerlendirilmesi.
• Kurumunuzun içinde ve dışında diğer araştırma bilgi sistemleri
ile çalışabilirlik.
• Topluluk kayıtlarınızın doğruluğu.
• Araştırma çıktılarının ve makalelerin zorunlu
depolanması ile uyumlu veri değişimi.

Daha fazlası için orcid.org
adresini ziyaret edin.
ORCID’e şimdi katılın ve çözümün parçası olun.

