
   
 

 

 

 

 ها مقاله پژوهشی با یک کلیککوپرنیو: دسترسی سریع به میلیون

web of science  ستفاده از یکی از مهمترین دهد تا اپژوهشگران سراسر جهان پیشنهاد میه ب

را از « کوپرنیو»گوگل کروم یعنی های افزونه

  .دست ندهند

موضوعی ویژه و ها، موضوع افزونهامروزه 

کاربردی برای پژوهشگران است که غفلت از 

ها زمان و انرژی ایشان را هدر خواهد داد و آن

ها تا بدانجا گسترده و حیاتی شده که اهمیّت آن

نیز از کاربرد یکی   Web of Scienceسایت 

رداری از بها غافل نشده و به بهرهاز این افزونه

به  Web of Scienceآن اقدام کرده است. 

 های گوگل کرومستفاده از یکی از مهمترین افزونهدهد تا اپژوهشگران سراسر جهان پیشنهاد می

  را از دست ندهند.« کوپرنیو»یعنی 

تواند با ایجاد ای که مینترنت؛ افزونهستاره در فضای ای ۵ستاره از  ۸،۴ای ارزشمند، با رتبه افزونه

و بیست ر ، گوگل اسکوالهایی همچون پاب مدی در اطالعات علمی موجود در سایتیکپارچگ

، یک توربو شارژ Springerو  JSTORو  Science Directهزار سایت علمی دیگر همچون 

سب در کمان را جویی در زای پژوهشگرانی باشد که ارزش صرفهنظیر در جستجوی اطالعات بربی

 کنند. اطالعات کامل علمی درک می

« اف پی دی»افزونه مرورگری است که در هنگام جستجو و مرور اطالعات، بهترین فایل « کوپرنیو»

ه های اطالعاتی باز را ککلیه پایگاه« کوپرنیو». در واقع کنداز مقاالت علمی را فوراً پیدا میموجود 

با  ر مسیر و صرف زماندسترسی دارد، در یک صفحه و بدون تغییها پژوهشگر یا کتابداری به آن



   
 

-( حاصل میLibrary Integrationای )وع از طریق ادغام کتابخانهین موضیابد؛ ایک کلیک می

« نیوکوپر»آکادمیک( در سایت  شود. کافیست تا هر شخصی با هر نوع ایمیلی )آکادمیک یا غیر

ند تا به است را ذکر کنی که در آن مشغول به تحصیل یا فعالیت نام کند و نام دانشگاه یا سازماثبت

( در Pre-print Serversپذیر و کلیه سرورهای پیش از چاپ )های اطالعاتی دسترسهمه پایگاه

 یک صفحه اینترنتی واحد دست یابد. 

لیک )بدون ورود یکجا و با یک ک« پی دی اف»های افزونه راهی است تا به همه فایل در واقع این

 رهای دسترسی اطالعات، بدون تغییر مسیر در جستجوی اینترنتی، بدون تکرابه هر یک از سایت

وهشگران ژهایی که دسترسی دارید( دسترسی یابید. به بیانی دیگر پدر ورود نام کاربری و رمز سایت

طالعاتِ سایتِ دانشگاه یا سازمانی که اشتراک توانند به طور خودکار به او به ویژه کتابداران می

نند ی اطالعات کلیک کدارند در همان صفحه اینترنتی که هستند، بدون انتخاب لینک جدید، بر رو

است را از مخازن اطالعاتی مشاهده و دانلود « پی دی اف»نظر که معموالً یک فایل و فایل مورد

 کنند. 

در هر مکان و زمانی قابل استفاده است: در منزل، محل کار،  قابلیت دیگر این افزونه این است که

اهی خود انشگتوانید کتابخانه دو یا حتّی در ساحل. بنابراین می داخل دانشکده، در سالن کنفرانس

 روید به همراه داشته باشید.را در هر جایی که می

و ها خراب هستند روبرهای آنن است که دیگر با صفحاتی که لینکقابلیت دیگر این افزونه ای

ای بی مورد در گوگل نیز نیست؛ در ضمن از جستجوه  VPNنخواهید شد و نیازی به استفاده از 

 یابید. رهایی می

 های دانلود شده شما را در فضایی قابل جستجو ) فضای ابری(به طور اتوماتیک کلیّه فایل« نیوکوپر»

انه شخصی در مکان و یا زمانی دیگر و بدون رایکند تا چنانچه )قفسه( ذخیره می Lockerبه نام 

 های دانلود شده خود را بیابید و مطالعه کنید.ودید بتوانید فایلخود ب

است  Clarivate Analyticsبخشی از سایت تجزیه و تحلیل اطالعات علمی یعنی « کوپرنیو»

کند. نی میرا پشتیبا EndNoteو  Web of Science که منابع و برندهای معتبری همچون 

مگابایت به زبان انگلیسی  ۹۲/۷با حجم  ۹۱۷۲ژانویه  ۷۱رسانی این افزونه در تاریخ آخرین به روز

 انجام گرفته است. 

ان سط محققان سراسر جهتوانند نسبت به نصب این افزونۀ ارزشمند که توقشار علمی کشور میا

ای مورد هطور باورنکردنی و فوراً به فایل شود اقدام کنند. چرا که با نصب این افزونه، بهاستفاده می



   
 

الین و آنالین توانید به طور آفیابید و مید دسترسی داشته باشید، دسترسی میکنینیازی که فکر نمی

 ها استفاده کنید. از آن

 ای نزدیک به بازار خواهد آمد. ابل پرداخت( این افزونه در آیندهای و پریمیوم )قنسخه جدید، حرفه
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