
يواجه الدارسين وناشري األبحاث مشكالت التأليف بشكل يومي. أنت تحارب 
للحفاظ على دقة قواعد بيانات التأليف، والتي تحتاجها لفهم تاريخ المؤلف، 
إجراء أبحاث دقيقة بناء على االسم، والعثور على المراجعين وإدارتهم. عند 
غياب معرفات المؤلف، تضطر إلى إزالة اللبس يدويا من الميتاداتا الخاصة بك 

لكي تتم مطابقة المؤلفين بمقاالتهم بشكل صحيح.

كمحور  أوركيد  يعمل  بمساهماتهم،  واألكاديميين  الباحثين  ربط  طريق  عن 
بكفاءة  البجث  نتائج  تعميم  إدارة  والناشرين  للباحثين  ويتيح  للمعلومات، 
غموض  وبال  بالثقة  جدير  بشكل  مؤلفيك  ربط  أوركيد  لك  يتيح  وفاعلية. 
تعقب  في  يساعدك  مما  والكاملة،  الصحيحة  الحالية  الدراسية  بمخرجاتهم 

مساهماتهم الفريدة.

يساعد أوركيد الناشرين:
 التعريف والتمييز بوضوح بين المؤلفين.	 
 تبسيط عمليات تقديم المخطوطة.	 
 اعثر على القراء والمراجهين سريعا.	 
 تحسين سرعة ودقة بحث المؤلف.	 
 الحفاظ على التوافق مع اإليداع المقرر لمخرجات ومقاالت البحث.	 

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.

أدر مؤلفيك

بنا؟  الخاصة  المخطوطات  تقديم  عملية  بتبسيط  نقوم  كيف 
بيانات  قواعد  غموض  وإزالة  إدارة  تكلفة  تقليل  يمكننا  هل 
بحث  دقة  تحسين  يمكننا  كيف  بنا؟  الخاصة  والمراجع  المؤلف 
المؤلف  تسجيالت  من  العديد  لدينا  يوجد  لماذا  بنا؟  الخاص  المؤلف 

تأهيال؟ المراجعين  أفضل  نجد  أين  المكررة؟ 

كل شيء نقوم به تتحكم 
به البيانات، لذا نحتاج 

إلى معرفات مؤلف جديرة 
بالثقة. لكن ال توجد أي 
معرفات مؤلف جديرة 

بالثقة بدون أوركيد.
بول بيترز، المدير االستراتيجي 

التنفيذي في هنداوي للنشر

ال يقوم نظام أوركيد فقط 
من تحسين عمليات النشر، 

لكن مساهمة الناشرين أيضا 
تقوم بتحسين العمليات 

للشركاء مثل الوكاالت 
الممولة والجامعات.

كريغ فان دايك، نائب رئيس، إدارة 
المحتوى العالمية، البحث العالمي 

، وايلي

قم بزيارة  orcid.org للتعرف على المزيد.  
انضم ألوركيد اليوم وكن جزءا من الحل.

ماهو 

أوركيد/ منظمة مستقلة غير ربحية 
مصممة لفائدة جميع حاملي األسهم، 

وتنفرد بقدرتها على البحث عبر المجاالت، 
قطاعات البحث، والحدود القومية. إن القدرة 
على ربط البحث والباحثين تحسن من عملية 

االستكشاف العلمي وتحسن من كفاءة التمويل 
والتعاون البحثي. يرتبط أوركيد بجميع 

القطاعات للمجتمع البحثي إلدراك رؤيته.


