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و در اغلب  پژوهشگران بارها برای رفع نیازهای تحقیقاتی خویش به پایگاه های اطالعاتی مراجعه می کنند

پتنت و ... سر در  اوقات در میان پایگاه ها برای یافتن تمام متن مقاله ای یا بخشی از کتاب یا گزارشی از یک

 صرف می کنند.گم می شوند. در واقع وقت و انرژی زیادی برای دسترسی به منابع 

1شرکت کالریویت آنالتیکس 2صاحب امتیاز پایگاه وب آو ساینس  را برای   Kopernioبه تازگی امکانی به نام  

 دسترسی سریعتر و بهتر به تولیدات علمی فراهم کرده است.

ا ن امکان بباشد یا به اصطالح سابسکرایب نباشد، ایمقاله  اگر کاربری فاقد اشتراک به دسترسی مدرک یا

 معرفی جایگزین یا نسخه رایگان در صورت وجود ، کاربر را به منبع مورد نیازش می رساند.

Kopernio  در سایت هایOpen access پایگاه های اطالعاتی مثل ،Web of science ، Pubmed ،

Google Scholar  و بسیاری دیگر ، در سایت هایPre-printماعی مثل ، شبکه های اجت

Researchgate .و ... فعال است 

Kopernio تم های یک پالگین بر روی مرورگر است که شما می توانید با نصب آن بر روی مرورگرهای سیس

 کامپیوتر خود ، از این امکان بهره مند شوید.

ر روی ب Web of scienceمراجعه کنید. یا در صفحه اول پایگاه    kopernio.comبرای اینکار به سایت 

 کلیک کرده و وارد صفحه زیر شوید:  Kopernioگزینه 

 

                                                           
1 Clarivate analytics 
2 Web of Science 



 

همانطور که ذکر شد این یک امکان بر اساس مرورگر شماست بنابراین در مرورگرهای مختلف ، می توان آن 

 را اضافه کرد.

 

سپس نام دانشگاه خود را وارد کرده و بعد از آن اطالعات حساب کاربری خود را وارد نمایید و در نهایت کاربری 

  Kopernioبرای خود برای  -Chromeبرای مثال -ا ایجاد کنید. ) شما در واقع یک اکانت در مرورگرخود ر

 باز کردید که همه جا با این اکانت می توانید از آن بر  روی همین مرورگر استفاده کنید.(



، مورد نظر)بر روی همان مرورگر( ، بعد از دیدن مدرک  حال شما در هر پایگاهی که مشغول جستجو باشید

)در صورت وجود تمام متن آن مدرک در حوزه قابل  در صفحه آن مدرک می آید  "PDFدیدن "یک دگمه 

 یا تمام متن آن دسترسی خواهید داشت. PDFکه شما با کلیک بر روی آن به نسخه  (Kopernioجستجوی 

مجبور بودید چندین پایگاه  دیدن مدرک و دسترسی نداشتن به تمام متن آنبنابراین این مشکل که سابقا با 

 دیگر را هم جستجو کنید تا حدود زیادی مرتفع شده است.
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