
 לתלמידי.ות הדוקטורט והפוסט דוקטורט שלום רב,

 

 ORCID -הודעה חשובה: חובת רישום להנדון: 

 

מניעת זיהוי מחברים וומטרתו  ,אקדמיים  .ות מספק אמצעי זיהוי קבוע וייחודי לחוקרים ORCID -המזהה 

הנגרם בשל שמות זהים, החלפת שמות משפחה כתוצאה מנישואים, הבדלים  ,שיוך מוטעה בפרסומים 

  ( וכיו"ב.תרבותיים המקשים על הבנת השמות )למשל סדר השמות פרטי ומשפחה, שימוש בקיצורים 

כתבי עת רבים כבר משתמשים במזהה זה כדי לזהות את החוקרים הנמצאים עימם בקשר. חשוב 

 שי וימשיך ללוות אתכם במהלך הקריירה האקדמית שלכם. הוא אי  ORCID-לשים לב כי מזהה ה

 

  האוניברסיטאית שמיועדת  PURE-נדרש גם לטובת רישום במערכת ה ORCIDלתשומת ליבכם, מזהה 

לכל   ,במערכת זו המחקר. .ות לניהול תוצרי המחקר והפעילות האקדמית של הסגל האקדמי ותלמידי

, רשימת פרסומים ומידע נוסף על הפעילות ת נפתח פרופיל אישי עם הפרטים האישיים .חוקר

 האקדמית והמחקרית.

 

אישי ולאחר מכן   ORCIDלפתוח חשבון  ומשתלם.ת פוסט דוקטורט , על כל תלמיד.ת מחקר לצורך כך

הקישור בין שני החשבונות מאפשר קציר אוטומטי של מידע על תוצרי  המוסדי.  ORCID-ל לקשרו

 ORCID-האישי ל ORCID-במידה ובעתיד תעברו למוסד אחר תוכלו לקשר את מזהה ה המחקר שלך.

 ., ובכך לשמור על רציפות המידע הנוגע לתוצרי המחקר שלכם מוסד אליו תעברוהשל 

 

 להלן השלבים הנדרשים בתהליך: 

 ORCIDפתיחת חשבון  .א

 . אתר הרשמי שלהם ב ORCIDעליך לפתוח חשבון 

 

 גוריון בנגב -של אונ' בן ORCIDשיוך לחשבון    . ב

של האוניברסיטה, באמצעות הקישור  ORCID -אותו לחשבון ה לשייךעליך  ORCIDלאחר קבלת מספר 

 https://apps4cloud.bgu.ac.il/orcidProd/loginשלהלן: 

 

 . במדריך הספריההנחיות לשיוך החשבון מפורטות 

 

 . 31.12.2022 - כמפורט מעלה לא יאוחר מ ORCID  -נא לסיים את שיוך חשבון ה

https://orcid.org/
https://apps4cloud.bgu.ac.il/orcidProd/login
https://libguides.bgu.ac.il/c.php?g=1049353&p=8367750


 לאחר מועד זה תחסם הגישה למערכת קרייטמן לדוקטורנטים שטרם השלימו את השיוך.

 

   פוסט דוקטורנטים

 לטופס ההרשמה להשתלמות.  על ביצוע השיוך המוסדי מתבקשים לצרף אישור חדשים משתלמים 

 limoraz@bgu.ac.ilגוונס: -מתבקשים לשלוח אישור זה אל גב' לימור אזולאי ותיקים משתלמים 

 

להקליק על  –האישי שלך   ORCID-לחשבון העליך להיכנס  קבלת אישור על ביצוע השיוך המוסדיל

Printable version  - לשמור את המסמך כ ו-PDF .   

 אישור על ההשתלמות ללא הצגת אישור על השיוך. ים טנ דוקטור לפוסטלצערנו, לא נוכל לספק 

 

 Orcid@bgu.ac.il צוות הספרייה במייל  לא  לפנות, ניתן ORCIDחשבון   בכל שאלה או בעיה בנושא

 תודה על שיתוף הפעולה. 
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