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 ؟آنچه كه مي خواهيم درباره آن صحبت كنيم

اندنوت برنامه از استفاده و يادگيري اهميت  

آن ابزارهاي نوار و منوها شامل اندنوت برنامه محيط با آشنايي  

شخصي ديجيتال هاي كتابخانه ساماندهي و ايجاد   

برنامه در علمي منابع شناختي كتاب اطالعات نمودن وارد رويكردهاي 
  اندنوت

مجالت استناددهي و ارجاع الگوي براساس منابع فهرست تنظيم 
 پژوهشي علمي

 



 :1سوال 

منتشر وكتابهاي مقاالت تمامي مستندات دارد قصد پژوهشگر يك 
 تهيه الكترونيك صورت به Clear book يك همانند را خود شده
 به اندنوت افزار نرم از استفاده با توان مي چگونه شما نظر به .كند
 كرد؟ كمك ايشان

 



شده منتشر كتابهاي و مقاالت مستندات دارد قصد پژوهشگر يك 
 گروه و ها كتاب گروه دو به است كرده وارد اندنوت در كه را خود

 به را مقاالت خواهد مي وي براين عالوه .كند بندي گروه مقاالت
 چگونه شما نظر به .كند تقسيم ISI، Pubmed، Scopus زيرگروه
 كرد؟ كمك ايشان به اندنوت افزار نرم از استفاده با توان مي

 

 :2سوال 



مواجه سوال اين با خود مقاله نويس پيش تدوين براي پژوهشگري 
 براي .بنويسد (غيره و ونكور)سبكي چه به را ها رفرنس كه است شده

 پژوهشي علمي مجله يك مدنظر فرمت با ها رفرنس تطابق از اطمينان
 كنيد؟ مي راهنمايي را وي چگونه

 

 :3سوال 



براي اخيرا كه را اش مقاله پذيرش عدم به مربوط نامه پژوهشگري 
 خود ايميل در است، هاروارد آن نويسي رفرنس سبك كه ژورنالي
 ارسال را مقاله ديگري ژورنال به گيرد مي تصميم وي .كند مي مشاهده
 اخير مجله اين مقاالت نگارش راهنماي مطالعه از پس وجود اين با كند

 با هست ونكوور آن نظر مد نويسي رفرنس سبك كه شود مي متوجه
 در بايد و شود نوشته ايتاليك بايد كتاب و ژورنال نام كه تفاوت اين
 .شوند آورده و عددي صورت به استنادها Superscript  مقاله متن
 ايشان به اندنوت افزار نرم از استفاده با توان مي چگونه شما نظر به

 كرد كمك

 :4سوال 



 ENDNOTEست؟يچ 

 مقاالت  درنوشتن استفاده مورد منابع سازماندهي و ذخيره جهت پايگاهي
 مدارک است قادر  EndNoteافزار نرم .باشد مي  كتابها و ها نامه پايان
 پرداز واژه در نياز مورد و مختلف فرمهاي در را پايگاه در شده ذخيره

word  نمايد وارد. 

 

http://www.citavi.com/
http://www.endnote.com/
http://www.refworks.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/


ENDNOTE 
WEB 

 از EndNote Web عنوان با EndNote افزار نرم وب تحت نسخه
 قرار كاربران دسترس در رايگان بطور ISI اطالعاتي پايگاه طريق
 و مقاله نشر استاندارد 2300 از بيش ارائه با افزار نرم اين .است گرفته
 يكپارچه با نويسي، رفرنس المللي بين شده پذيرفته فرمتهاي انواع
 كاربردي و مهم ابزارهاي از يكي عنوان به ،word پرداز واژه با شدن
  .شود مي محسوب دانشجويان و پژوهشگران براي مقاله نوشتن در

 



 ENDNOTE كاربرد موارد

 مديريت در مستندات مقاله 

 تغيير و تبديل مقاله به فرمت انتشار مورد نظر در محيطWord   و
   Endnote webدر محيط 

 تدوين و نوشتن مقاله به صورتOnline 

 ذخيره نتايج جستجو در پايگاهISI  درEndNote 

 ويرايش و به اشتراک گذاري حوزه كاري با ساير كاربران 

 

 



LIBRARY   ست؟يچ 

 ويدرا كي در كشو كي مانند EndNote دربرنامه LIBRARY يك
 تعداد ديتوان يم (LIBRARY نجايا در) كشو درهر .باشد يم وتريكامپ
 داراي رفرنس هر .ديينما رهيذخ را Reference اي  file ياديز

 نام مانند ارجاع مورد مدرک كي در ازين مورد شناختي كتاب مشخصات
 .باشد مي موارد ريسا و خيتار عنوان، سنده،ينو

 .ندارد وجود ديكن جاديا ديتوان يم كه LIBRARY تعداد در يتيمحدود

 



  ENDNOTEمراحل كلي كار در 

 گاه ها يجستجو از پا
ONLINE 

 اطالعات يدست يورود
 يورود

   (References)منابع 
 ...مقاله،كتاب و در 

 يخروج

Import 

Export 



5 STEPS TO IMPORT CITATIONS 

INTO YOUR RESEARCH PAPER 

 Install EndNote on your PC/Laptop 

 Create an EndNote Library 

 Collect References and Import into EndNote 

 Insert (Cite) the References in Microsoft Word 

 Change Reference (Citation) Style 

 



 STEP 1 افزار نرم نصبENDNOT 



 مينير را مي بيپنجره ز EndNote كون        يآ يك رويپس از نصب برنامه با كل
 

 STEP 2استفاده از نرم افزار  يرابENDNOT   ميآماده شو. 

 جديد  library يك است ممكن شما
   شده ايجاد هاي library از يا ايجاد
 .كنيد استفاده قبلي



 Create a نهيگز شده باز پنجره در

new Library كنيد انتخاب را. 



 ENDNOTEد در يجد  LIBRARYك يجاد يا

  يا پنجره  okك يو كل  create new library تم يپس از انتخاب  آ
 :د كرديخواه ر را مشاهده يه  پنجره زيشب



 New Endnote library رهيذخ جهت خود وتريدركامپ را يجائ
   :مثال يبرا د،يبده نام كي خود   LIBRARY به .دينمائ انتخاب

Cryopreservation Project 

  saveبا كليك روي گزينه

new Endnote library  

 .شما ايجاد شده است 
 



 

 خواهيد روبرو Project شده داده اختصاص  نام با اينجا، در لي، خا صفحه يك با شما
 .است آماده شما يها Reference كردن وارد يبرا برنامه حاال .بود

 
 



Drive C------Program Data------EndNote-----Examples ----?







STEP 3 : COLLECT 

REFERENCES/CITATIONS 

Method 1 : Manually enter a Reference 

Method 2: Search PubMed directly in EndNote 

Method 3: Search in databases and export 

citations (PubMed) 

 



 .ك نماببديكون            كليآ يرو

 .ديورود منابع انتخاب كن يبرا را New Reference تم يآ Reference يا از منوي

METHOD 1:  

MANUALLY CREATE A REFERENCE 

IN ENDNOTE 



 LIBRARYبه ( REFERENCES)آوردن منابع  

 رفرنس نوع ديشو مطمئن References ازورود قبل گردد يم ظاهر New Reference پنجره
(Reference Type) برنامه در فرض شيپ بطور رفرنس نوع .ديا كرده انتخاب حيصح را خود Journal 

Article تميآ يروبرو در شده داده قرار يكشو نمودن باز با .باشد يم Reference Types مشاهده و 
 .دينمائ انتخاب را خود نظر مورد رفرنس نوع شده ظاهر ستيل

 .داشت خواهيد رفرنس يك جزئيات ورود براي مختلفي  هاي جزئيات شده انتخاب رفرنس نوع اساس بر

 



 به مربوط اطالعات ورود هنگام
 را ريز يفرمتها از يكي سندهينو

 :ديكن استفاده

Peter William Hamilton 

Hamilton, Peter William 

Hamilton, P. W. 

 در بايست مي نويسنده چند نام
 با .گردد وارد جدا خطهاي
 وارد  Enter كليد از استفاده
 .شويد بعدي  هاي خط



 ک رفرنسيمختلف در هنگام وارد کردن اطالعات  يحرکت در جزء ها

 (field) يها جزء به  Tab دكمه از استفاده با
  يها دكمه از استفاده با و ديكن حركت يبعد

Shift-Tab يها جزء به(field)  بر يقبل 
 كيكل نظر مورد محل در را mouse اي ديگرد
 ديكن

 شود نوشته درشت حروف با عنوان است بهتر
 .آن انيپا در يعالمت  نوع هر اي نقطه بدون

 از يكي به راReference  يها صفحه شماره
   :ديكن وارد فوق يها فرمت

547-592 

547-92 

 بعدا ديخواه يم كه همانگونه را رفرنس خيتار
  Endnote . ديكن وارد شود ظاهر مقاله در
 .باشد ينم خيتار رييتغ به قادر

 



 فقط نه ديكن وارد كامل بطور را رفرنس كتاب  كي از يبخش اي كتاب  كي شيرايو به مربوط اطالعات
 .را شيرايو شماره

 راست سمت گوشه در x عالمت يرو كيكل با افتي انيپا شما رفرنس مشخصات  نمودن وارد كه يزمان
 .گردد يم رهيذخ خودكار بطور شما رفرنس  پنجره

 

 

 

 ک رفرنسيمختلف در هنگام وارد کردن اطالعات  يحرکت در جزء ها



  ديگو يم شما به  Endnote ، پنجره نييپا در است دهيگرد رهيذخ تان library در شما رفرنس
   .باشد يم موجود شما library در حاضر درحال رفرنس تعداد چه كه

 يم شما  نظر، مورد  Reference typeانتخاب وnew reference  كونيآ يرو كيكل با حاال
   library به  يقبل يدهاياسال در شده گفته  دستي روش همان با را يشتريب يها رفرنس  ديتوان
 .دينمائ اضافه خود،



    Referenceک يش  يرايو

 انتخاب را نظر مورد رفرنس
 كردن كيكل دوبار با دينمائ
 اتيجزئ با رفرنس آن يرو
 يم شما و شود يم دهيد
 يرو را الزم راتيتغ ديتوان
 .ديده انجام آن

 گوشه در x عالمت انتخاب با 
 بسته پنجره راست سمت
 راتييتغ با رفرنس و شده
 .گردد يم رهيذخ شده داده





  DISPLAY MODE  نمایش های شیوه انتخاب

Integrated Library & Online Search Mode 

Local Library Mode 

Online Search Mode 



 .اتصال به پايگاه پيوسته، اولين گام جستجو در آن پايگاه است

را براي  Online Search رفته و Tools به منويPubMed براي اتصال به پايگاه
شما همچنين مي توانيد در كادر گروهها . ديدن ليست پايگاههاي پيوسته انتخاب كنيد

 .ليست پايگاهها را مشاهده كنيد Online Search زير گزينه

 

 

METHOD 2:  

SEARCH PUBMED DIRECTLY IN 

ENDNOTE 



 Connection filesاستفاده از 



 
  .ديمتصل شده ا  pubmed  گاهيحال شما به پا

د واژه خود را يو ساير موارد كل Any field ،  Author،Title:  مورد نظرمانند field با تعيين
 .ديوارد و جستجو را آغاز كن

 

 Connection filesاستفاده از 



 را جستجو                         دكمه روي كليك با نظر مورد هاي واژه كليد نمودن ورود از پس Connection filesاستفاده از 
 .كنيم مي آغاز

 مقاالت تعداد كه نمود خواهيد مشاهده را زير صفحه شبيه ي ا پنجره جستجو كار پايان در
 .دهد مي نشان را بازيافتي

 خواهيد مشاهده را بعدي اساليد پنجره شبيه ي ا پنجره                           دكمه روي كليك با
 .نمود



 منابعي تا كنيد پااليش را خود جستجوي توانيد مي شما باشد، زياد خيلي نتايج تعداد اگر
   .باشد نزديك خود نظر مورد موضوع به بيشتر هرچه كه شود بازيابي



.نتايج جستجو را به شكل زير مشاهد ه خواهيد نمود  

 Connection filesاستفاده از 



 Connection filesاستفاده از 

   و گشوده را copy refrences to  كشويRefrences  گزينه بازيافتي اطالعات ذخيره جهت
  را اساليد در شده ظاهر پنجره شبيه اي پنجره .كنيم مي انتخاب را choose library مورد

 .نمود خواهيد مشاهده

   .ميباشد endnote فايلهاي مختص enl پسوند:توجه



METHOD 3: 

SEARCH IN DATABASES AND 

EXPORT CITATIONS 





















 WORDوارد نمودن رفرنس ها در  

 .نمائيد تايپ word پرداز واژه در معمول طبق را خود مقاله متن

 حرف آخرين بين صله فا يك ابتدا متن در رفرنس كردن وارد براي
 .دهيد قرار نقطه  و كلمه ازآخرين

 























 .جهت ادامه كار مي بايست  ابتدا فرمت رفرنس ها ي مقاله خود را تعيين نمائيد

مي   scienceمي بينيد كه در صفحه آموزشي فرمت رفرنس هاي جاري  vancover:  براي مثال
 .را داريم Numberedباشد كه تصميم به تغيير آن به فرمت 

در صورتي كه فرمت مورد نظر خود را مشاهده نمي كنيد 
را انتخاب نمايد تا ليستي   Select Another Styleآيتم 

(اساليد صفحه بعد)از فرمت هاي قابل دسترسي را ببينيد   



 referencing styleتغيير 
   Choose دكمه  بروي و انتخاب را آن نظر مورد فرمت مشاهده از پس و كنيد حركت پنجره طول در

 .كنيد كليك



referencing style 

     

 .باز گرديد wordبا كليك بروي آيكون        به واژه پرداز 

 .تغيير نموده است Numberedبه  Vancover مشاهد مي كنيد كه  فرمت رفرنس هاي شما  از 
 



 ENDNOTEروشهاي دسترسي به ابزار 
WEB

 

 دسترسي مستقيم از طريق آدرس 

www.myendnoteweb.com 

 

 ISIدسترسي از طريق سايت 

http://isiknowledge.com 



  ENDNOTEثبت نام در نرم افزار 

 
آدرس الكترونيكي معتبر خود را  

.وارد نمائيد   

تكميل فرم طبق دستور  
 العمل تعيين شده 



ميديريت بير   . در اين صفحه، تمام ركوردهايي كه ذخيره شده اند را مشاهده ميي كنييد  
روي اطالعات ذخيره شده از قبيل گروه بندي اطالعات، جستجو در اطالعيات ذخييره   

 .در اين قسمت انجام مي شود... شده، حذف ركوردها، مرتب كردن و 

جستجو در اطالعات و ركوردهاي  
ذخيره شده    



در صورت اشتراک پايگاه ارائه كننده  مقاله  
متن كامل      Full textبا كليك بر روي 

 .مي گرددقابل دسترس 



افزودن منابع و ركوردهاي جديد به 
 كتابخانه از طريق روشهاي زير :

وارد نمودن نتايج حاصله از جستجوي  
وارد نمودن ركورد اطالعاتي جديد به روش    پيوسته در پايگاه هاي قابل دسترسي

 دستي

 فايل نمودن وارد
 ركورد  شده ذخيره
 كه اطالعاتي هاي
 روشهاي به  قبال

 ها پايگاه از مختلف
  است شده بازيابي



 مستقيم از طريق پايگاه هاي موجودجستجوي 

 درج كليدواژه

انتخاب فيلد 
 جستجو  

براي جستجو از فهرست زير  پايگاه يا كتابخانه 
مووورد نظوور را انتخوواب نمائيوود و بوور روي    

Connect       جهت اتصال بوه پايگواه منتخو
 .كليك نمائيد 



 درج كليدواژه

انتخاب فيلد 
 جستجو  



نتيجه جستجو و تعيين تعداد ركوردها  
 جهت نمايش اطالعات  

انتخاب ركوردها و انتقال به 
 پوشه يا كتابخانه  مورد نظر 





 امكان وارد نمودن منابع فارسي 

انتخاب گروه يا پوشه مورد  
 نظر جهت ذخيره اطالعات  





 نمودن فايل ذخيره شده از پايگاه هاوارد 

 مناس  سازي فرمتهاي مورد نياز  

انتخاب فرمت مناس   با پايگواهي كوه   
 فايل ذخيره شده  از آن وارد مي گردد













ENDNOTE VS ENDNOTE WEB 

Features EndNote EndNote Web 

Advantages Work on references and 

cite independent of Web – 

less processing time 

Web-based : longer 

processing & connection 

time   

Full install on computer. 

No expiry. 

Account expires if you 

leave NUS 

Stores unlimited no. of 

references 

Max. 10,000 references 

only 

Store full-text (eg. PDF, 

sound files) 

Unable to store full-text 

Disadvantages References stored on local 

computer. Needs to save and 

move references to another 

computer. 

Can work on references 

anywhere with Internet 

(renew account every 12 

months via NUSNET) 




