بودجه مالی مورد نیازتان را از طریق  Mendeleyپیدا کنید.

یک مقاله درباره  Mendeley Careersشرح می دهد که این سیستم چگونه به شما در سروسامان دادن به کار تحقیقاتی
تان کمک می کند تا از این طریق بتوانید یک تیم تحقیقاتی عالی بسازید .اما هیچ کار و یا تیم تحقیقاتی بدون بودجه نمی
تواند به اهداف پژوهشی خود برسد .همان طور که بدون شک می دانید ،چشم انداز بودجه های پژوهشی متغیر است.
درحالیکه سرمایهگذاری محلی همچنان غالب است ،سرمایهگذاری های جهانی ،به ویژه در منطقه اروپا ،درحال شروع به دست
آوردن موفقیتهایی هستند .عالوه بر این ،درصد بزرگتری از سرمایه گذاریها ،به سمت بازارهای درحال ظهور متمایل هستند
و در حال اضافه شدن به عرصه رقابتی .شما و سازمانتان ناچار به تالشی بیشتر از همیشه هستید تا فرصت های مالی را
شناسایی کرده و آنها را به پشتیبانی از خود راغب کنید .آیا می دانستید که الزویر ابزاری با ارزش برای کمک به شما در این
زمینه دارد؟  Mendeley Fundingکه بخشی از اکوسیستم یکپارچهی  Mendeleyاست ،می تواند موفقیت شما را در
یافتن و تامین منابع مورد نیازتان ،افزایش دهد.

احتماالت ،سرمایه گذاری را به اندازه کار پژوهشی پر چالش می کنند.

هر فرضیه پژوهشی پتانسیل ایجاد تغییرات اساسی در علم ،تکنولوژی ،مهندسی و پزشکی را دارد .از بخت بد ،خیلی از آنها
طول عمری ندارند .همان طور که احتماال می دانید ،از هر پنج پیشنهاد پژوهشی ،تنها یکی از آنها فرصت بهره مندی از
سرمایه گذاری را پیدا می کند .اکثر قماربازها ،قاعدتا نباید احتماالت را جدی بگیرند .از همین رو ،شما هم باید با وجود این
فشار در سیر کار پژوهشیتان ،در جستجوی بودجه باشید .همچنین ،زمانی که این بودجه را به دست آوردید ،باید تالش کنید
تا آن را در طول حیات کار پژوهشیتان ،نگه دارید .با وجود دانستن احتماالتی که با آن روبرو هستید ،چرا نخواهید که از یک
ابزار رایگان برای به دست آوردن یک امتیاز رقابتی استفاده کنید و زندگی حرفه ای خود را ساده تر کنید؟

بخش  Mendeley Fundingهزاران گزینه را به منظور ساده سازی کارتان در خود تجمیع کرده
است.

پژوهش بطور کلی ،درحال گسترش ماهیت مبتنی بر همکاری ،حیطه ها و دامنه پوششدهی خود است .به منظور بهبود
عملکرد شغلی و علمی خود ،الزم است که شما در یک فضای همکاری قرار گرفته و در آن موفق شوید .به خصوص پژوهشگران
باتجربه ،از این تغییر به منظور ارتقای خود از یک فضای کاری به تیمهای پیشرو استفاده می کنندMendeley Funding .
هم به افراد و هم به رهبران تیمها کمک می کند تا آسانتر بودجه های ضروری خود را به دست آورند و به شما نیز کمک می
کند تا تمرکز بیشتری برروی خود پژوهش داشته باشید.

بنابراین به  Mendeley Fundingبروید و کار خود را با درست کردن یک حساب کاربری رایگان آغاز کنید .در اینجا می
توانید مجموعه ای از اطالعات مرتبط و مناسب را از بیش از  0222سازمان در سرتاسر دنیا ،از جمله آژانس های دولتی
آمریکایی ،اتحادیه اروپا و مراکز پژوهشی بریتانیایی پیدا کنید .هرکدام از سازمان های ارائه دهنده کمک های مالی ،صفحه
 Mendeley Fundingمربوط به خود را دارد که شما به راحتی ،با جستجو می توانید آنها را بیابید و جدیدترین فرصت ها
را در آنها مشاهده کنید که چه زمانی پست شده اند ،مهلت درخواست ها تا چه زمانی است ،نوع و مقدار کمک های مالی به
چه صورت است و چه محدودیت هایی برای پذیرش وجود دارد .چنانچه این صفحات مورد پسند شما واقع شد ،نشانه گذاری
آنها ساده است .با کلیک بر روی ستاره صفحات می توانید آنها را برای جستجوهای آینده خود ذخیره کنید.

با کمک  Mendeley Fundingشما نیازی ندارید برای به دست آوردن پول ،پول خرج کنید.

بخش  Mendeley Fundingبه شما امکان دسترسی به دیدگاهی جلوتر از زمان حال را در زمینه فرصت های مالی می
دهد .تیم  Mendeleyالزویر که متشکل از پژوهشگران پیشین ،دانشمندان اطالعات و مهندسین پردازش است ،به صورت
مداوم درحال جمع آوری جدیدترین اطالعات از سرمایه گذاران هستند تا از این طریق مجموعه ای منحصر به فرد از امکانات
مناسب برای تامین مالی پژوهشتان را در اختیار شما قرار دهند .آنها از خواسته های شما مطلع هستند و از همین رو،
 Mendeley Fundingرا سیستمی کارا و نیرومند طراحی کرده اند .می دانید که هیچ کار پژوهشی بدون تامین مالی
درست کار نخواهد کرد ،بنابراین اجازه دهید که این ابزار الزویر به شما در تحقق رویاهایتان کمک کند.

همین امروز نگاهی به  Mendeley Fundingبیندازید و به جستجوی همان سرمایه ای بپردازید
که پژوهشتان را به جلو می برد.
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