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  مقدمه 

ه شركت يكي از بهترين و جامع ترين نرم افزارهاي مديريت اطالعات و استناد در روند پژوهش است ك EndNote نرم افزار

Thomson Reuters با توجه به اينكه امروزه مديريت . جهت سهولت كار پژوهشگران، به كاربران خود عرضه كرده است

 كمك بسيار موثر و چشمگيري به  EndNoteهاي مختلف يك دغدغه شده است،اطالعات علمي براي پژوهشگران حوزه

مستندات، نوشتن مقاالت علمي، نشر مقاله بر اساس استانداردهاي پژوهشگران و نويسندگان مقاالت علمي در زمينه مديريت 

هاي  استاندارد نشر مقاله و انواع فرمت16000تواند با ارائه بيش از اين نرم افزار مي. مختلف ناشرين بين المللي مي نمايد

ت تحريريه مجالت علمي براي پذيرفته شده بين المللي استناد نويسي، كمك شاياني هم به پژوهشگران و هم به اعضاي هيا

  .پذيرش مقاالت كند
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  :به آن خواهيم پرداخت شامل آنچه كه در اين راهنما

  EndNote ابزارها و امكانات الزم براي استفاده از نرم افزار 

   ايجاد و باز كردن كتابخانه هاي شخصي؛

   EndNote استنادها به نرم افزار/  وارد كردن مراجع

   و حذف مراجع در كتابخانه شخصي؛ ايجاد، ويرايش

  word در نرم افزار EndNoteنرم افزار  "cite while you write" استفاده از ويژگي 

  

  EndNoteابزارها و امكانات الزم براي استفاده از نرم افزار  

  ؛XP يا ويندوز 2000   ويندور  -1

  ؛MS-Word  واژه پردازنصب نرم افزار -2

  ؛Endnoteنصب نرم افزار  -3

  آنالين اطالعاتي هايپايگاه از استفاده صورت در اينترنت يشبكه به اتصال -4

  ..كنيدكنيد  نصبنصب  خودخود  واژه پردازواژه پرداز  افزارافزار  نرمنرم  ازاز  بعدبعد  راراEEnnddnnoottee    افزارافزار  نرمنرم  كهكه  كنيدكنيد  توجهتوجه
  

  
  :توضيحات 

 گيرد كه به صورت كتاب الكترونيكيدر مسير نصب قرار مي 2پس از نصب برنامه، يك فايل راهنماي استفاده از برنامه 

)PDF (باشدها و موضوعات زير ميشامل فصل. باشدمي:  
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  هاي شخصي ايجاد و باز كردن كتابخانه 

  !بسازيم شخصي هايكتابخانه است الزم اطالعات كردن وارد از پيش

  .يك كتابخانه جديد معرفي مي كنيم . را انتخاب مي كنيمNew گزينه Fileاز منوي 

 شود چون فايل هاي  هيچ گاه نبايد حذفfolderاين .  به همان اسم هم درست مي شود folderيك. آيد ميdesktopروي 

  . ضميمه آنجا نگهداري مي شوند

 دارد كه عنوان كتابخانه اي كه باز است را  Title bar نصب مي شوند يكwindowsهمانند تمامي نرم افزارهايي كه در محيط 

  . هم دارد Tool bar وMeno barنشان مي دهد و يك 
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  صفحه اصلي نرم افزار
 

 
  

  :از سه پنل اصلي تشكيل شده است
  Shortcutپنل سمت چپ  -1
 پنل اصلي كتابخانه -2

 پنل مشاهده پيش فرض ها -3
 

   EndNote استنادها به نرم افزار/ وارد كردن مراجع  

  :رسدمي منابع اطالعات كردن وارد به نوبت ساختيد، را خود شخصي يكتابخانه كه اين از بعد
  

  :به سه روش رفرنس ها را بايد وارد كتابخانه كنيم
  دستي صورت به اطالعات ورود: اول ي شيوه-
   انتقال/ ذخيره/ اطالعاتي پايگاه در جستجو :دوم يشيوه -

  . ترين و دقيق ترين روش استراحتاين روش :  صفحات وب به داخل نرم افزارانتقال اطالعات مربوط به رفرنس ها از طريق
  افزار نرم طريق از اطالعاتي هايپايگاه در جستجو: سوم ي شيوه-
 

  دستيدستي  صورتصورت  بهبه  اطالعاتاطالعات  ورودورود: : شيوه اولشيوه اول

  .كنيد كليك را New Referenceي گزينه Reference منوي از يا دهيد فشار را Ctrl+Nكليد  صفحه روي از .1
 Journal Article ،bookمثال  براي(مأخذ  نوع Reference Type قسمت در ابتدا اطالعات، ورود فرم شدن باز از بعد. 2
 .كندمي تغيير انتخابي مأخذ نوع با مطابق فرم، درخواستي اطالعات .نماييد را انتخاب)  ..و

 .كنيد تايپ را اطالعات خانه هر روي بر كليك با فرم از قسمت هر در. 3

  .شودمي ذخيره شما هي كتابخان در مأخذ اين فرم، يپنجره بستن با. 4
  

 : نكته چند

 .بگذاريد را كوچك نام مخفف آن از بعد و كاما يك سپس مؤلف، خانوادگي نام ابتدا

 .بنويسيد خط يك در را مؤلف هر اند، سهيم يكديگر با مؤلف چند كه صورتي در

 .دارد وجود هم فارسي صورت به اطالعات درج امكان
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  هغوط از را شما و سودمندند بسيار مدت دراز در باشيد مطمئن اما باشند، گير وقت كمي كار ابتداي است ممكن كارها اين

  .دهندمي نجات يادداشت هايبرگه در بيهوده خوردن
  

  

  
  انتقالانتقال/ / ذخيرهذخيره/ / اطالعاتياطالعاتي  پايگاهپايگاه  دردر  جستجوجستجو: : دومدوم  ييشيوهشيوه

  ):Exportنحوه (  Ebscoجستجوي اطالعات در پايگاه اطالعاتي: مثال

  .انجام دهيد در ابتدا جستجوي خود را در پايگاه. 1

 اضافه Folderمنتقل نماييد يا تمام نتايج را عالمتگذاري و به  Folder به Addتوانيد با كمك دكمه هر يك از نتايج را مي. 2

  نماييد

  .كليك نماييد Folder has itemsبراي مشاهده كل مقاالت عالمتگذاري شده، روي گزينه . 3

  .كليك نماييد Export ر روي منوي، ابتدا مقاالت را عالمتگذاري و بEndNote به نرم افزار Folder براي فرستادن  .4

 Direct گزينه :Save citations to a file formatted forدر قسمت . شودباز مي Export Managerسپس صفحه . 5

export to EndNote ,…را انتخاب و روي  Save كليك نماييد.  

  .شده اند Import ذاري شده به كتابخانه ارسال ونماييد، مشاهده مي نماييد كه تمام مقاالت عالمتگ openكتابخانه خود را  .6

  .. را انتخاب نماييد را انتخاب نماييدFFiinndd  DDuupplliiccaatteess و سپس گزينه  و سپس گزينه RReeffeerreennccee منويمنوي: : جهت حذف ركوردهاي تكراريجهت حذف ركوردهاي تكراري  ::توجهتوجه

  
  افزارافزار  نرمنرم  طريقطريق  ازاز  اطالعاتياطالعاتي  هايهايپايگاهپايگاه  دردر  جستجوجستجو: : سومسوم  ييشيوهشيوه

  :مراحل زير را انجام دهيد: EndNoteجستجو از طريق نرم افزار 

Tools ----Online Search----New Search----Select Database   

  .ركوردهاي بازيابي شده در كتابخانه شخصي شما ذخيره مي شود. صفحه جستجو ظاهر مي شود
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  EndNoteنرم افزار  هايامكانات و قابليت 

ر يك از ركورد ها كليك نماييد، يا فرمت مĤخذ، بر روي ه Citaiton styleبراي مشاهده : Citation stylesمشاهده . الف

  .فرمت مĤخذ را مشاهده خواهيد نمود.  را كليك نماييدShow Previewسپس در سمت راست پايين صفحه 

   Citation Styleانتخاب و تغيير . ب

  . را كليك نماييدOpen Style manager را انتخاب نموده و سپس Output Styles گزينه ،Editدر منوي  

را انتخاب و سپس مجالت آن حوزه ظاهر ) Engineeringبراي مثال (كليك نموده و موضوع خود را  Find by روي دكمه 

  .مي شود

  . مجله مورد نظر خود را انتخاب نماييد و پنجره را ببنديد

  . به كتابخانه برگرديد

نظر شما ماخذ به  مت مجله موردبا انتخاب فر.  ظاهر مي شودstyle drop down  جديد در منويCitation Style حال 

  .شكل استاندارد چاپ مقاله در آن مجله در مي آيد

را انتخاب نماييد، در صورت  Annotation Styleفرمت  Citation styleدر : Annotated styleنمايش ماخذ به شكل . ج

  .وجود چكيده، چكيده مقاالت را هم مشاهده مي نماييد

  Word و نرم افزار EndNoteار ايجاد ارتباط ميان نرم افز. 4

  
  :دو روش براي ورود ماخذ به مقاله وجود دارد

   cite while you write  (CWYW)  استفاده از گزينه. ب

  :به سه روش مي تواند قابل دسترس باشد   EndNote’s cite while you write (CWYW(  ويژگي

I . از طريقEndNote Toolbar در نرم افزار:Word  مشاهده براي Toolbarنرم افزار  EndNote  در نرم افزارword، 

بهتر است خاطر نشان شود كه نوار تولبار (را فعال نماييد  EndNote نوار ابزار كليك كرده و در قسمت   راViewمنوي 

  ). فعال خواهد شدWord مذكور با باز كردن برنامه 

.IIاز طريق منوي  Tools  در نرم افزارEndNoteتوان از طريق انتخاب  نيز ميcite) while you write (CWYWو  

   بازگشت،wordبه متن مقاله در  Return to wordكليك بر روي 

 در نرم افزار ورد، ابتدا محل كرسر را دقيقا در جائيكه ماخذ بايد درج شود مشخص نماييد ابزاربعد از فعال شدن نوار  

  ،كليك نماييد find citationسپس روي آيكن 
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اي انجام دهيد يا اينكه مĤخذ براي جستجو و درج يك مĤخذ يك جستجوي كليد واژه. شوديك صفحه جستجوي جدا باز مي 

  .سپس مĤخذ مورد نظر خود را با دبل كليك درج نماييد. پيدا نماييد scroll مورد نظر خود را با باال و پايين كردن 

  . اطالعات كامل كتابشناختي مقاله در پايان مقاله ظاهر مي شودمĤخذ در محل پيش بيني شده درج خواهد شد و 

.IIIخذ ميĤطور مستقيم درهتواند ب م Endnote libraryانتخاب شوند :  

  . درج شودToolbarدر  Insert selected citation  با استفاده از آيكون)word( در مقاله 

  . در تولبار كليك نماييدFormat bibliography مĤخذ خود روي دكمه style براي تغيير فرمت يا 

ها استفاده گذاري يا تورفتگي براي ويرايش فونت، عنوان، شمارهLayout Tab ازFormat Bibliographyدر قسمت  

  .نماييد

  

  ):Groupاستفاده از آيكون ( گروه بندي نتايج جستجو

  .انتخاب نماييد را Creat New Group و سپس Groups آيكون reference در منوي 

را كليك و به پوشه مورد نظر انتقال  add reference to نموده و right click ركوردهاي هم موضوع را انتخاب و 

  .دهيد

  


