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Accessed Dec 19, 2003.



:منابع الکترونیکی

: کتاب  الکترونیکی
است، ماننـد  CDکنید که به شکل اگر از متن کتابی استفاده می

:مثال هاي زیر عمل کنید

• The Oxford English dictionary [book on 
CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford 
University Press; 1998.



APAرفرنس نویسی

American Psychological Associations



تاریخچه
کهدادندپیشنهادAPAÇÑنگارششیوهآمریکا،روانشناسانانجمن•

.استشدهمرسومجهانÑÏاستدههÒÇæÏبیش

•ÑÏAPAخانوادگی،نامخالصهصورتبهشدهنقلمطلبمشخصات
صاتمشخæمی شودنوشتهعبارت هامقابلپرانزÑÏصفحهæانتشارسال

ه،مقالیاکتابنامانتشار،سالنام،خانوادگی،نامشاملمنبعجامع
ÑÏالفباحروفاساسبرچاپشمارهæانتشاراتمترجم،احتماال
.شودمیåÏÑæÂنوشتارانتهاي



:)Referencing(رفرنس دادن

طراحی.)1388(.سعیدهبزازیان،•
-روانی-زیستیفرضیمدل

بتدیابیماريباسازگارياجتماعی
هرشتدکترينامهپایان-یکنوع

.سالمتروانشناسی

تاثیر.)1386(.حمیدپورشریفی،•
اخصشبهبودبرانگیزشیíمصاحبه

بتدیابهمبتالافرادÑÏسالمتهاي
گاهدانشدکترينامهپایان-æÏنوع

.تهران

.)1387(.هاديمنش،جعفري•
نشر:قمدرمان،هايæåÇÑدیابت

والیتفجر
•

نـی  میلیون نفر یع284¡ 2030در سال 
یماري درصد کل مبتالیان به این ب75

ــال   ــورهاي در حـ ــان در کشـ در جهـ
درصد نیز در کشورهاي25توسعه و 

. ردتوسـعه یافتـه زنــدگی خواهنـد کــ   
) 1047: 2004ویلد و همکاران، (

:)Referencing(رفرنس دادن



:مثال•
ÑÏ1373فرهنگی(متنÕ21(åÏÑæÂمی شودæÑÏکتابانتهاي

áæÇ¡جلدانسانی،ارتباطات)1373(اکبرعلیفرهنگی[مقالهیا
.می شودنوشته]áæÇچاپتایمز،تهرانانتشارات



حالتهاي گوناگون منبع نویسی در متن
1373Õفرهنگی(شیوهÒÇنشودبردهمتنÑÏاثرصاحبÒÇنامیاگر-1

.شودمیاستفاده)21
اثردهآورنپدیدنامذکربهلزومیدیگرشودåÏÑæÂمتنÑÏمولفناماگر-2

ÑÏنیستپرانتز.
1373Õ(.تفاهمæتفهیمیعتیارتباط:استمعتقدفرهنگیمثال؛براي

43(.
ÒÇÑæÂäÏباشد،صفحهاستنادبدونقولینقلشدهعنوانمطلباگر-3

.شودمیپرهیزصفحهشماره
.دنامینیزتفاهمæتفهیمäÂÇÑتوانمیارتباطتعریفÑÏمثال؛براي
)1373فرهنگی(



حالتهاي گوناگون منبع نویسی در متن
استداشتهاثرچندینسالیکÑÏکهنویسنده ايآثارهمهÒÇاگر-4

لیسیانگکوچکحروفباæالفباترتیببهÇÑآنهاباشد،شدهاستفاده
نشان دهنده)a1373Õ43فرهنگی(قبلمثالÑÏ.کنندمیمتمایز
.است1373سالÑÏفرهنگیاثراولین

ولقنقلشیوهچندبهنباشداثرصاحببهمربوطکهقول هاينقل-5
ÑÏلیاصقولنقلصاحبخانوادگینامæناماینکهáæÇ.شوندمینویسی

باطارتیککلÒÇاستمعتقدمهرابیانآلبرت:مثال.شودمیذکرمتن
قلنبهمهرابیان(.ÏÑÇÏکالمیغیرارتباطجنبهäÂدرصد93فرديمیان

ÒÇفرهنگیb1373Õ86(.



ماخذ نویسی در انتهاي متن
ناماساسبرæالفباییصورتبهنیزمطالبانتهايماخذنویسی•

.شودمیتنظیمآثارصاحبخانوادگی
عددیکÒÇبیشترسالطولÑÏنویسندهیکشدهاستفادهآثارتعداداگر•

نامæخانوادگینامÒÇبعدæانگلیسیکوچکالفباحروفباÇÑباشد،آنها
.کنندمیمتمایز

[لندبتیرهخطÒÇآثارصاحبنامتکرارمواقعÑÏدرنگارشتسریعبراي•
.ودبخواهندمطلبگویايذیلموارد.شودمیاستفاده]سانتیمتریک
تهرانانتشارات¡áæÇ،جلدانسانیارتباطات)a)1373اکبرعلیفرهنگی§

áæÇ،چاپتایمز
§_____)b1373(مطالعاتی،فصلنامهعمومیافکارمدیریتæاتیتحقیق

18مسلسل،شماره3،شمارهششمسال¡)Õ62-53(رسانه"



ارجاع اینترنتی
موردسایتنامفقطاینترنتیارجاعاتÑÏپژوهشگرانبرخی•

)اشتباه(.می آورندÇÑاستفاده

åنویسنداسمابتداپرانتزداخلæمتنÑÏمکتوبارجاعهمانند•
ÑÏاما.شودمینوشتهصفحهشمارهآخرæÑÏانتشارسالسپس
-3سندعنوان-2نویسندهنام-1عنصرششمکتوبمتنانتهاي
.می شودåÏÑæÂاینترنتینشانی-6صفحه-5تاریخ-4وبیپایگاه

íدیگرموسسهنوعهریاسازمانطرفÒÇسنداگرنویسنده؛-1•
شرکت هايیاæمدافعگروه هايدولت،استممکنکهشدهتولید

.شودمحسوبسندنویسندهمی تواندشدهیادسازمانباشد،تجاري
.ندهستگزارش هاایننویسندهخبريناشریاخبرگزاريهمچنین



ارجاع اینترنتی
میذکرمتفاوتمکانÑÏæÏمعموالوبیسندعنوانسند؛عنوان-2

االيبÑÏدیگريæمرورگرصفحهباالينشانینوارÑÏیکی.شوند
چنانچهکهاستاینموارداینÑÏعملالگوي.سندصفحهخود

نوانعخوداحتماالباشدعنوانشبیهباالمکانÑÏæÏموجودنوشته
ندسصفحهíæÑعنوانکهشودمیتوصیهتفاوتدرصورتæاست

.گیردقرارمالك
میجامانسندبرگیرندهÑÏوبیپایگاهبهäÏÇÏارجاعسند؛پایگاه-3

لیکبافتکنندهبیانæارجاعاصلیاجزاءاطالعاتیÒÇیکی.شود
.گیردمیقرارÑÏäÂسندکهاستتري

یاæشدهنوشتهباراولینبرايسندیکزمانیکهیعنیتاریخ؛-4
گرفتهقرارÑÏÈæبارنخستینبرايسندکهمشابهتاریخنزدیکترین

.است



APAمهم ترین نکات ارجاع درون متن به شیوه

•ÑÏبایدمتننگارشموقعÑÏشودمشخصنوشتهبخشهر¡
ایدهæدعقایکنندهبیان:استنویسندهنگارشیاانشاء:مطلب

یگرÏنویسندهÒÇمستقیمقولنقلاست؛متننویسندههاي
دیگرåنویسندÒÇمستقیمغیرقولنقلº)شدهرونویسی(است
باæشدهخواندهدیگرينویسندهمطلب/سدهاقتباس(است
.)شودمیبیانجدیدانشاء

•ÑÏعمولمطوربه:نموددقتبسیاربایدمستقیمهايقولنقل
معتبردهنویسنیکÒÇتعریفیکبیانبرايمستقیمقولنقل

داشتهÏوجومتنÑÏمستقیمقولنقلتعددنبایدشود؛استفاده
باشد



APAارجاع درون متن به شیوه

)1387محمدي،(-
)1387احمدي،æمحمدي(-
)1387محمودي،æاحمديæمحمدي(نویسندهسهتا-
)1387همکاران،æمحموديæاحمديæمحمدي(نویسندهسهÒÇبیش-

ÑÏصفحهشمارهبایدمستقیمقولنقلåÏÇÏشودæشدهیرونویسکهمتنی
ìگیومهداخلîگیردقرار



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

:نویسندهیکبا:کتاب•
مکان.کتابعنوان.)سال(.نامفردنویسنده،خانوادگینام

ناشر:انتشار
.کاربردهاæمفاهیمها،نظریه:اجتماعیشناسیäÇæÑ.)1375(یوسفکریمی،•

.ارسباراننشر:تهران
:نویسندهæÏبا:کتاب•

علی:ترجمه.کیفیتحقیقÈ.)1995(.ÔæÑگرچنراسمن،æکاترینمارشال،
.فرهنگیهايپژوهشدفترانتشارات:تهران)1377(اعرابیمحمدسیدæپارسائیان

میافهاضìهمکارانìæنویسندهششمینÒÇبعددارندنویسندهششÒÇبیشکهمنابعی
.شود



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه
مجله:مقاله

مجله،صفحهشمارهمجله،åÑæÏ.مقالهعنوان.)سال(.فردنامخانوادگی،نام
مردوديمیزانبررسی.)1372(بهرامسلیمانی،æمحمدیعقوبی،قربانعلی؛اسدالهی،•

لیتحصیسالÑÏاصفهانشهرابتداییمقطعآموزاندانشÑÏتولدرتبهباوقبولی
1æ2.Õ32شماره¡åÑæÏ2شناختی،äÇæÑهايپژوهش67-1366

هاهمایشمقاالتمجموعه:مقاله
کانمکننده،برگزارنهادیامقاله،سازمانعنوان.)سال(.فردنامخانوادگی،نام

برگزاري
مجموعهÑÏ.رخطÈدکتريهايبرنامهایجادهايچالش.)1386(احمدخامسان،•

برنامهæپژوهشمؤسسه)Õ24-35(ایراندکتريهايåæÑÏبرتأملیهمایشمقاالت
.نورپیامدانشگاه¡1386اردیبهشتتهران،عالی،آموزشÑÏریزي



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

)اینترنتی/آنالین(برخط:مقاله
ین،آنالژورنالعنوان.مقالهعنوان.)سال(.فردنامخانوادگی،نام

¡åÑæÏ،شمارهÓÑÏÂسایت
• Bernstein,m.(2002).10 tip on writing the living

web.A List Apart:For people who make
websites,149.retried May2,2006,frome
http://www.alistapart.com/article/writeliving



:استناد به اینترنت

یختار.متنعنوان)انتشارتاریخ(.فردنامخانوادگی،نام•
.سایتاینترنتیÓÑÏÂ.مطلبرسانیÒæÑبهآخرین

• Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of
biomedical journal. BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from:

http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26,
1996

•ÑÏاینترنتیمنابعبهاستناد,ÑÏنیزمنبعهبدسترسیتاریخ,انتها
شودمیقید



پایان نامه ها و گزارش هاي پژوهشی: منابع چاپ نشده

æگاهتحصیلی،دانشمقطع(.نامهپایانعنوان.)اخذسال(.فردنامخانوادگی،نام
.)نامهپایانارائهسال

سالمتæتحولیزمینهÑÏخودíÇßÇÑÏÇمقایسهبررسی.)1374(احمدخامسان،•
چاپ.)1374تهران،دانشگاهتربیتی،شناسیäÇæÑارشدکارشناسینامهپایان(.روانی
.نشده



سالکمنبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در ی

æÒÇوندشمینوشتهمراجعفهرستÑÏاثرعنوانالفباییترتیبحسببرمنابع
.شودمیاستفادهنشرسالپسوندبرايکوچکحروف

.رشد:تهران.اجتماعیشناسیäÇæÑ.)الف1387(یوسفکریمی،•
.آگه:تهران.شخصیتشناسی1387È(.äÇæÑ(یوسفکریمی،•



تمنبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیس

ÑÏبااثرکاملعنواننویسندگان،یانویسندهنامجايبهحالت،این
.شودمینوشتهمایلحروف

روابطجوانان،.)1387(.جوانانملیسازمانتحقیقاتæمطالعاتمعاونت•
.جوانانملیسازمانانتشارات:تهران.نسلیæخانوادگی



Endnoteنرم افزار 

افزارهاينرمترینجامعæبهترینÒÇیکیEndNoteافزارنرم•
äروزافزورشدبا.استپژوهشÑÏهااستنادæاطالعاتمدیریت
پژوهشگرانبراينیزاطالعاتاینمدیریتعلمی،اطالعات

چونابزارهایی.استدغدغهیکمختلفحوزه هاي
EndNoteچشمگیريکمکÑÏاستنادهامدیریتزمینهæ

استانداردهاياساسبرمقالهنشرæعلمیمقاالتنوشتن
.کندمیکمکالمللیبینناشرینمختلف



منابع مورد استفاده
سایت دکتر مهرداد جاللیان•

• (http://www.drmehrdad.com )
مرکزمطالعه و توسعه آموزش پزشکی•

• http://vcheducation.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=9
811&Site=vcheducation.ajums.ac&Lang=fa-IR

• http://www.mums.ac.ir/nurse/fa/ms_help_tez_nm
• www.apa.org
• www.modares.ac.ir/file/endnot.ppt 

http://home.ched.coventry.ac.uk/caw/harvard/harvard04.
htm

انتشارات.زنجان.ISIمقاالتنگارشمبانیæاصول.Íحسنلو•
1382.دانش



1

EndNoteآموزش 

محمد علي نژاد



2
EndNoteست؟یچ

uEndNoteدر لغت به معناي نکته پایانی است.

uمنابع مورد استفاده در یر و سازماندهیجهت ذخیگاهیپا
ان نامه ها و کتابهاینوشتن  مقاالت پا



3
EndNoteاصطالحات رایج در 

u مستندات یاCitation  که به منابع استناد شده در متن مقاله ،
.گفته می شود

u فهرست منابع یاBibliography  که در پایان متن پژوهشی یا ،
.مقاله ذکر می شود

u سبک یاStyle که مجالت مختلف براي نوشتن منابع از آنها ،
.استفاده می کنند



4
ENDNOTاستفاده از نرم افزار 

uید چنانچھ براي اولین بار از این برنامھ استفاده مي کن
.پنجره زیر براي شما نمایش داده مي شود

u با انتخاب گزینھ دوم مي توانید یکLibrary جدید
بسازید

u در صورت داشتنLibraryقبلي، گزینھ سوم را انتخاب
.نمایید



5
ENDNOTاستفاده از نرم افزار 

uام و بعد از انتخاب گزینھ دوم، در پنجره بازشده، ن
خود را انتخاب نموده و Libraryمحل ذخیره شدن 

.کلیک کنیدSAVEبر روي دکمھ 

u شما ھمچنین مي توانید براي ایجادLibrary جدید
واقع در نوار ابزار باالي File/ Newاز منوي 

.ھم استفاده نماییدEndNoteبرنامھ 



6
روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

uتایپ دستي بخش ھاي منابع: روش اول
uدر پنجره بازشده بر روي عالمت اضافھ کردن

منبع کھ در شکل نشان داده شده است کلیک 
.نمایید

u ھمچنین می توانید با انتخاب گزینھ ھای
References/ New reference از

ی نوار منوی باالی صفحھ وارد صفحھ ورود دست
منابع شوید 



7
روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

uتدا باید اب. در پنجره بازشده، بخش ھا منابع باید بھ صورت دستي وارد شوند
یعني . نوع منبع خود را مشخص نماییدReference Typeدر قسمت 

.منبع شما کتاب مجلھ و یا غیره است

uھ ب. در قسمت اسامي مولفان، رعایت فاصلھ پس از ویرگول الزامي است
ھمین ترتیب، سال، عنوان مقالھ، نام مجلھ، جلد و شماره مجلھ و شماره 

.صفحات پر مي شود

uضافھ ھمچنین مي توانید فایل کامل مقالھ و یا فایل ھاي تصویري را بھ آن ا
نتخاب این کار را مي توان با انجام کلیک راست بر روي صفحھ و ا. نمایید

و یا انتخاب گزینھ File Attachment/ Attach Fileگزینھ 
Figure/ Attach Figureانجام داد.



8
روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

uوارد کردن مستقیم منابع از طریق : روش دوم
EndNoteبرنامھ 

u در گوشھ سمت چپ پنجرهEndNote سھ گزینھ مشاھده
، گزینھ گزینھ اول ترکیبي از حالت آفالین و آنالین: مي شود

براي. دوم حالت آفالین و گزینھ سوم حالت آنالین است
.ویدوارد کردن منابع از این طریق باید بھ حالت آنالین بر

u در بخشOnline Search فھرستي از پایگاه ھا را
کلیک Moreبراي مشاھده کامل روي .مشاھده مي نمایید

.کنید
uن آنھا برخي مقاالت این پایگاه ھا رایگان ھستند کھ مھمتری

PubMed (NLM) وWeb of Scienceھستند.



9
روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

uھا مورد نیاز پرکردن تمام فیلد. براي وارد کردن منابع از این طریق باید قسمت ھاي مورد نیاز پنجره نشان داده در شکل زیر را تکمیل نمایید
در باال ۶برنامھ در پایین و در نسخھ ۵و ۴این پنجره در نسخھ . مي توانید فقط کلمات کلیدي را وارد کرده و اقدام بھ جستجو نمایید. نیست

.قرار دارد

نام مولف

سال انتشار

عنوان مقالھ
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روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

uمات پس از اتصال بھ پایگاه و با استفاده از کل
.کلیدي خود شروع بھ جستجو نمایید

u ھمانطور کھ در شکل زیر نشان داده شده است
.نتایج جستجو بھ صورت زیر ظاھر مي شود
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روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

uا شما مي توانید منابع غیر ضروري را ب
روی Deleteانتخاب و فشرد دکمھ 

منابع کیبورد و یا با کلیک راست بر روي
 Moveانتخابي و انتخاب گزینھ 

Reference to trash آن را حذف
.نمایید
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روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

u از طریق منابع وارد کردن : سومروش
Google Scholar

u وارد صفحھ اصلی سایت گوگل و از
، وارد بخش Moreمنوی 

Google Scholarشوید.

u سپس روی گزینھSetting کلیک
.کنید تا وارد صفحھ تنظیمات شوید

u در پایین صفحھ تنظیمات و در قسمت
Bibliography Manager/ 

Show links to import 
citation into/ endnote را

انتخاب کرده و سپس بر روی دکمھ 
Saveکلیک کنید
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روش ھاي ورود منابع بھ برنامھ

uوارد کردن منابع از : روش سوم
Google Scholarطریق 

u سپس وارد صفحھ اصلی
Google Scholar شوید و

.  عنوان خود را جستجو کنید
ھمانطور کھ در شکل می بینید 
بھ ھر یک از رکوردھا، گرینھ 

Import to EndNote
.اضافھ شده است

u با کلیک کردن بر روی این
ر لینک می توانید منبع مورد نظ
را ذخیره یا باز نمایید کھ در 

صورت بازکردن، وارد برنامھ 
.می شود
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Wordبھ EndNoteنحوه ورود منابع از طریق 

u براي وارد کردن منابع بھ
Wordان ، ابتدا باید مقالھ یا پاب

دنامھ نوشتھ شده خود را باز نمایی

uمکان نما را درجایي قرار دھید کھ
یان منبع باید ذکر شود، مثال در پا

.جملھ یا پاراگراف
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Wordبھ EndNoteنحوه ورود منابع از طریق 

uب منبع یا منابع مورد نظر را انتخا
نمایید و سپس بھ برنامھ ورد 

برگردید
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Wordبھ EndNoteنحوه ورود منابع از طریق 

u در برنامھWord وارد تب ،EndNoteشوید و مراحل زیر را دنبال نمایید تا منبع مورد نظر وارد متن شود.
uInsert Citation/ Insert Selected Citation (s)
u در قسمتStyleر داخل البتھ این کار را د. ، سبک ھاي مختلفي وجود دارند کھ متناسب با مجلھ و یا پایان نامھ خود باید آنھا را انتخاب نمایید

.انتخاب نکنید، تغییرات اعمال نخواھند شدWordھم مي توانید انجام دھید ولي تا زماني کھ سبک مورد نظر را در EndNoteبرنامھ 
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Wordبھ EndNoteنحوه ورود منابع از طریق 
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Styleایجاد یا ویرایش 

u براي ایجادStyle جدید باید منويEdit
و Output Styleو سپس گزینھ ھاي 

New Styleر این کا. را انتخاب نمایید
بھ لحاظ زمانبر بودن و مشکالت ھمراه 

ي ان توصیھ نمي شود و بھتر است کھ یک
ھاي موجود کھ با سبک مورد Styleاز 

و نظر مطابقت بیشتري دارد را انتخاب
براي این کار از منوي. ویرایش نمایید

Edit ،Output Style ،Style مورد
نظر خود را انتخاب و اقدام بھ ویرایش 

.آن نمایید
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Styleایجاد یا ویرایش 

u بخش ھای اصلی پنجره نشان داده شده
و Citationsدر شکل قبل، 

Bibliography ھستند کھ در این
قسمت بھ تنظیمات مھم این دو بخش 

.می پردازیم

u بستھ بھ فرمت مجلھ، در قسمت
Templatesد کھ می توانید تعیین کنی

در آیا مانند کادر آبی رنگ، شماره منابع
مز متن آورده شود یا اینکھ مثل کادر قر

بھ صورت مولف، سال وارد شود 
).APAگزینھ پیش فرض سبک (
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Styleایجاد یا ویرایش 

u در قسمتAuthor Lists می توانید
تعیین کنید کھ بعد از آوردن نام چند

.مولف کلمھ ھمکاران آورده شود
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Styleایجاد یا ویرایش 

u در قسمتSort Orderن می توانید تعیی
کنید کھ فھرست منابع بر چھ اساسی

.مرتب شوند

uتب گزینھ اول بھ ترتیب ظھور در متن مر
می کند و بقیھ گزینھ ھا ھمانطور کھ 
تصویر مشاھده می کنید بھ وضوح 

.مشخص شده است
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منبع

uمحمد علي نژاد

uپروپوزال، پایان نامھ و متاب با برنامھ . آموزش جامع مدیریت منابع علمي، مقالھEndNote ؛ مھندس ولي الھ
مھدیزاده، مھندس سعید برمکي؛ سازمان انتشارات جھاد دانشگاھي
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محمد علي نژاد



Endnote X7آشنایی مقدماتی با نرم افزار 

افزارهاينرمترینجامعÒÇیکیEndnoteافزارنرم
æباشدمیپژوهشÑÏاستنادæاطالعاتمدیریت

.استشدهارائهThomsonشرکتتوسط
نگارشمستندات،مدیریتزمینهÑÏافزارنرماین

هاياستاندارداساسبرمقاالتانتشارæعلمیمقاالت
.کندمیکمکپژوهشگرانبهمختلفناشرین



اجراي برنامه  
  æ

دایجاد  کتابخانه جدی

ذخیره در محل دلخواه



نمونه صفحه باز شده از کتابخانه اي که تشکیل دادید

گزینه براي سازماندهی منابع در کتابخانه شخصی خود می توانید از
My Groupاستفاده نمایید



وارد کردن منابع جدید به صورت دستی
، گزینه Referencesبراي این کار روي نشانه     کلیک کنید یا از منوي 

New Referenceرا انتخاب نمایید

از این طریق می توانید 
رد منابع کتابشناختی مو

نظر خود را بھ صورت 
دستی وارد نمایید

انتخاب 
نوع 
منبع



براي اطالع از چگونگی وارد کردن اطالعات در هر فیلد،  
ت، زمانی که صفحه مربوط به ورود اطالعات دستی باز اس

:راهنماي آن را باز کنیدF1با فشردن کلید 

ØEntering and Editing References را در قسمت
Content  کلیک کنید؛

ØEntering Referencesرا کلیک کنید؛
Ø  هریک از فیلدهاي مورد نظر را انتخاب کرده و راهنماي

آن را مشاهده نمایید؛



این صفحھ F1کلید 
را باز می کند



ظور، به این من. در روش دستی امکان افزودن متن کامل یا تصویر وجود دارد
File Attachmentsکلیک راست کرده و New Referencesروي صفحه 

را انتخاب کنید و فایل متنی یا تصویري مربوط را بیفزایید



وانید پس از اتمام کار و بستن پنجره، منابع ذخیره می شوند و می ت
آن ها را در کتابخانه خود مشاهده نمایید



راي  جستجو در پایگاه هاي مختلف اطالعاتی و خروجی گرفتن ب
Endnote

اکثر پایگاه هاي اطالعاتی این قابلیت را دارند که کاربران،
رکوردهاي مورد نظر خود را جهت انتقال به کتابخانه شخصی و

.نرم افزارهاي مدیریت اطالعات ذخیره نمایند
رد نیاز،  به این منظور پس از جستجو در پایگاه و انتخاب عناوین مو

، فایل مورد نظر Endnoteو انتخاب Exportبا استفاده از کلید 
.ذخیره شده و می توان از طریق نرم افزار، آن را فراخوانی کرد

در اسالیدهاي بعد نمونه هایی از پایگاه هاي اطالعاتی قابل  
دسترس در دانشگاه تربیت مدرس را مشاهده نمایید



و ذخیره رکوردها براي Proquestجستجو در پایگاه 
Endnoteانتقال به 



مراحل ذخیره



Endnoteذخیره رکوردها براي انتقال به Sciencedirectæجستجو در پایگاه 

مراحل کار



Endnoteذخیره رکوردها براي انتقال به Oxfordæجستجو در پایگاه 
ابتدا مقاله مورد نظر را باز کرده، 

را کلیک کنیدDownload Citationسپس 



را انتخاب کنید  Endnoteدر صفحه بعد 
و فایل مورد نظر را ذخیره نمایید



به Google Scholarانتقال اطالعات از 
Endnoteنرم افزار 





باز کردن یا 
ذخیره فایل در 

Endnote





Endnoteفراخوانی فایل هایی که قبالً از طریق پایگاهها ذخیره کرده اید در 



اهده پس از وارد کردن رکوردها، می توانید آنها را در کتابخانه شخصی خود مش
بالً روي هر رکورد می توانید آن را به گروه هایی که قکلیکراستبا . نمایید

.کنیداعمالتغییرات دیگر کنید و یا طبق نمونه زیر منتقلتشکیل دادید 

پاک کردن
رکورد

ویرایش منبع
یا وارد کردن 
منبع جدید 

امکان نمایش 
رکوردھا یا 

پنھان کردن آن

انتقال رکورد 
بھ گروه مورد 

نظر

ضمیمھ کردن
فایل یا 
تصویر



Endnoteجستجو در پایگاه هاي آنالین از طریق 



more

، moreبا انتخاب 

í  پایگاه هاي بیشتر
نمایش داده می شوند  

که برخی از آنها  
رایگان هستند مانند 

Pubmed (NLM)



وارد کردن 
کلیدواژه

تعیین تعداد 
رکوردھا برای 

ذخیره

تعداد 
رکوردھای 
یافت شده



Endnoteرکورد اول به 10انتقال



wordبه endnoteانتقال منابع از 

بر روي سیستم، ابزار مربوط به برنامه،Endnoteبا نصب نرم افزار 
.اضافه می شودwordخود به خود در واژه پرداز 

و نوشتن مقاله یا پایان نامه، زمانی که wordبنابراین هنگام کار با 
ه  ، برنامبعد از زدن یک فاصلهمی خواهید به منبعی ارجاع دهید، 

Endnote را باز کنید و منبع مورد نظر را انتخاب کرده و روي
.کلیک کنیدInsert Citationعالمت 



endnoteبعد از نصب wordنمونه صفحه 



مراحل زیر را انجام دهیدEndnoteپس از باز کردن 

د انتخاب منبع مور-۱
نظر

روی این عالمت -۲
کلیک نمایید



، ارجاع درون متنی و فهرست  wordبا انجام این کار بالفاصله در فایل 
.  منابع اضافه خواهد شد



نیز استفاده کنید  Endnoteهمچنین براي افزودن منابع می توانید از ابزار 
عمل Insert Citation äÏÒ æFind Citationبراي این کار با استفاده از 

.نمایید



د و پس در پنجره اي که باز شده می توانید منبع مورد نظر را جستجو کنی
را کلیک نماییدInsertاز انتخاب آن در نتایج   به دست آمده، کلید 

انتخاب منبع

جستجو



Endnote ÑÏWordقابلیت ابزارهاي 

Insert Citation :همانطور که در اسالیدهاي قبل ذکر شد، براي ارجاع دهی استفاده می شود؛
Go to Endnote : ارتباط بینword æEndnoteرا برقرار می کند؛

Edit & Manage Citations : را انجام) پاك کردن، اضافه کردن، روزآمدي(مدیریت و ویرایش منابع
می دهد؛

Edit Library References : براي اتصال بهEndnoteو ویرایش منابع به کار می رود؛
Style :براي انتخاب فرمت مجالت مختلف به کار می رود؛

Update Citations and Bibliography :تغییرات انجام شده را به روز می کند؛
Convert Citations and Bibliography : تبدیل ) بدون فرمت، متنی(منابع را به شکل هاي دیگر

می کند؛
Export to Endnote :ک با استفاده از آن می توانید منابع کتابخانه خود را به کتابخانه مد نظر یا ی

کتابخانه جدید وارد نمایید؛
Preferences :با استفاده از آن می توانید تنظیماتی را که می خواهید انجام دهید؛



Wordانتخاب قالب بندي در 
تلف، براي تنظیم فهرست منابع مقاله خود مطابق با فرمت مجالت مخ

، فرمت دلخواه را انتخاب نمایید یا با Styleمی توانید در قسمت 
، استایل هاي دیگري را …Select Another Styleاستفاده از 

.انتخاب کرده و مقاله خود را طبق آن تغییر دهید



افزودن مجلھ 
مورد نظر از 

فھرست موجود 
، Endnoteدر 

برای انتخاب 
فرمت آن مجلھ

کتابخانه مرکزي
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