تنظیم ارجاعات متن بر اساس شیوه های استاندارد استنادی چند زبانه داخلی و

درباره نرم افزار
«پژوهیار» اولین نرمافزار مدیریت استناددهی متن با زبان فارسی است که بر پایه

بین المللی

نرم افزار زوترو طراحی شده است .این نرم افزار محققان و پژوهشگران را در امر

ارتقاء نسخۀ نرم افزار از طریق وب

پژوهش و مستندسازی نتایج پژوهشی یاری میکند .پژوهیار ،ابزاری پژوهشی و

امکان استناد به انواع آیتم های اطالعاتی ماننـد :قرآن ،مقـاله ،کتاب،پایان نامه،

قدرتمند است که به کاربران کمک میکند تا گردآوری ،سازماندهی و تجزیه و

سایت و...

تحلیل منابع علمی خود رابه آسانی انجام دهند و سپس با تکیه بر آن بتوانند به

امکان افزودن یادداشت و برچسب به منابع ذخیره شده

نحو مناسبی و بر اساس شیوهنامۀ استناددهی مورد نظر خود ،به مستندسازی

امکان جستجوی آسان و سریع در میان انبوه اطالعات پژوهشی کاربر
همزمان سازی (

حاصل پژوهش خود در قالب کتاب ،پایاننامه و مقاله بپردازند.
این نرم افزار دارای قابلیتهای بسیاری از جمله ذخیره و طبقه بندی اطالعات،
یادداشت گذاری ،استفاده از برچسبهای مختلف ،جستجوی اطالعات ذخیره شده
و ...است .همچنین پژوهیارپیوند محکمی با منابع برخط (

) دارد ،به گونهای

که هنگام جستجو و بازیابی اطالعات از کتاب ،مقاله ،صفحات وب ،تصاویر و دهها
قلم دیداری و شنیداری دیگر ،پژوهشگر به طور خودکار میتواند منابع خود را در
نرم افزار ذخیره کند و سپس برای استناددهی از این منابع با شیوههای مختلف
استناددهی به این اقالم متنوع اطالعاتی در متن در حال نگارش خود اقدام نماید.
این نرمافزار بر اساس نیاز سه زبانه و تلفیقی کاربران منابع پژوهشی فارسی ،عربی
و انگلیسی طراحی و ارائه شده است.
برخی امکانات و قابلیت ها
مجموعه سازی ،سازمان دهی ،استناددهی و تنظیم کتابنامه به صورت ماشینی
قابلیت نصب و استفاده مستقل از مرورگر
نصب همزمان نـرم افزار به همراه افـزونه

و حساب کاربری «ابر پژوهیار»

) اطالعات و سوابق کاربری مستقل از یک رایانه در «ابر

پژوهیار»
ذخیــرۀ برخط داده و فراداده به صورت انفرادی و جمعی از پایگاههای علمی
داخلی و خـارجی بـا مرورگرهای کروم  ،فایرفاکس و اپرا با یک کلیک

