
 دکتر هْعا خَؼٌام راد، دکترای ظالهت تارٍری
 داًؽکذُ پسؼکی ػلَم پسؼکی الثرز

      (ENDNOTE)اًذًَت  ًرم افسار



 پصٍّػ در اظتٌاد ٍ اطالػات هذیریت ًرم افسارّای
   Thomson ؼرکت

 هعتٌذات هذیریت
 ػلوی هقاالت ًگارغ 

 هختلف ًاؼریي اظتاًذاردّای اظاض تر هقاالت اًتؽار

ِ ّا تِ تخؽی اػتثار  ًَؼت
 داری اهاًت

 ارجاػات ٍ هٌاتغ تِ دظترظی
 خَاًٌذُ ّذایت

    ضرٍرت ًگارغ هٌاتغ

 در هَرد ًرم افسار 



 
 افسارٍ اجرای ًرم ًصة 

 
 

:  ٍرٍد اطالػات تِ ًرم افسار
 اظتفادُ از خرٍجی ٍ اظتٌادّا

 اظتفادُ از ًرم افسار



 هحیط ًرم افسار





  
 ایجاد کتاتخاًِ جذیذ



.enl 



 ایجاد گرٍُ



 افسٍدى هٌثغ ٍ فایل ضویوِ



Help F1 



پط از اتوام کار ٍ تعتي پٌجرُ، هٌاتغ رخیرُ هی ؼًَذ ٍ هی تَاًیذ آى ّا را در کتاتخاًِ         
 .خَد هؽاّذُ ًواییذ



  

 

خرٍجی گرفتي  
 از ترًاهِ

EXPORT 



 ٍرٍد اطالػات تِ اًذًَت از طریق پایگاّْای دادُ* 
 

 ٍرٍد اطالػات تِ اًذًَت تِ صَرت دظتی* 

 

 اظتفادُ از اًذًَت در ٍاشُ پرداز  * 

 

 



 کتاتخاًِ دیجیتال  





 ENDNOTEٍ رخیرُ رکَردّا ترای اًتقال تِ  PROQUESTجعتجَ در پایگاُ 



 هراحل رخیرُ

  ,  citeگسیٌِ 



 ENDNOTEرخیرُ رکَردّا ترای اًتقال تِ  ٍ SCIENCEDIRECTجعتجَ در پایگاُ 

 مراحل کار



 ENDNOTEرخیرُ رکَردّا ترای اًتقال تِ  ٍ OXFORDجعتجَ در پایگاُ     
 اتتذا هقالِ هَرد ًظر را تاز کردُ،               

 را کلیک کٌیذ DOWNLOAD CITATIONظپط                



 به  GOOGLE SCHOLARانتقال اطالعات از  
 ENDNOTEنرم افسار  

 باز کردن یا ذخیره فایل در 

Endnote 



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



  رکَرد ّر رٍی کلیک راظت تا .ًواییذ هشاّذُ خَد شخصی کتاتخاًِ در را آًْا هی تَاًیذ رکَردّا، کردى ٍارد از پس
 .کٌیذ اػوال دیگر تغییرات زیر ًوًَِ طثق یا ٍ کٌیذ هٌتقل دادیذ تشکیل قثالً کِ گرٍُ ّایی تِ را آى تَاًیذ هی

 پاک کردن رکورد

ویرایش منبع یا 

وارد کردن منبع 

 جدید 

امکان نمایش 

رکوردها یا پنهان 

 کردن آن

انتقال رکورد به 

 گروه مورد نظر

ضمیمه کردن 

 فایل یا تصویر



 ENDNOTEجستجو در پایگاه های آنالین از طریق 



تیشتری پایگاُ ّای  moreاًتخاب تا 
کِ ترخی هی شًَذ ًوایش دادُ 

از آًْا رایگاى ّستٌذ هاًٌذ 
Pubmed (NLM)   



 وارد کردن کلیدواژه

تؼییي تؼذاد رکَردّا  
 ترای رخیرُ

تؼذاد رکَردّای یافت 
 ؼذُ



 ENDNOTEرکَرد اٍل تِ  10اًتقال



 WORDتِ  ENDNOTEاًتقال هٌاتغ از 

تر رٍی سیستن، اتسار هرتَط تِ ترًاهِ، خَد تِ خَد در  Endnoteتا ًصة ًرم افسار       
 .اضافِ هی شَد wordٍاشُ پرداز 

 

ٍ ًَشتي هقالِ یا پایاى ًاهِ، زهاًی کِ هی خَاّیذ تِ   wordتٌاترایي ٌّگام کار تا       
را تاز کٌیذ ٍ هٌثغ هَرد  Endnote، ترًاهِ تؼذ از زدى یک فاصلِهٌثؼی ارجاع دّیذ، 

 .کلیک کٌیذ Insert Citationػالهت ًظر را اًتخاب کردُ ٍ رٍی 
 



 ENDNOTEتؼذ از ًصة  WORDًوًَِ صفحِ 



 هراحل زیر را اًجام دّیذ ENDNOTEپس از تاز کردى 

 انتخاب منبع مورد نظر -1

 روی این عالمت کلیک نمایید -2



، ارجاع درٍى هتٌی ٍ فْرست هٌاتغ اضافِ خَاّذ  WORDتا اًجام ایي کار تالفاصلِ در فایل 
 .  شذ
 



 
 
  
 

 
 ًیس استفادُ کٌیذ   Endnoteّوچٌیي ترای افسٍدى هٌاتغ هی تَاًیذ از اتسار 

 .ػول ًواییذ Find Citationٍ زدى  Insert Citationترای ایي کار تا استفادُ از 



کِ تاز شذُ هی تَاًیذ هٌثغ هَرد ًظر را جستجَ کٌیذ ٍ پس از اًتخاب پٌجرُ ای در 
 .ًواییذرا کلیک  INSERTتِ دست آهذُ، کلیذ ًتایج آى در 

 انتخاب منبع

 جستجو



 WORDدر  ENDNOTEقاتلیت اتسارّای 

Insert Citation :ّواًطَر کِ در اظالیذّای قثل رکر ؼذ، ترای ارجاع دّی اظتفادُ هی ؼَد؛ 
Go to Endnote : ارتثاط تیيword  ٍEndnote را ترقرار هی کٌذ؛ 

Edit & Manage Citations : را اًجام( پاک کردى، اضافِ کردى، رٍزآهذی)هذیریت ٍ ٍیرایػ هٌاتغ 
 هی دّذ؛ 

Edit Library References : ِترای اتصال تEndnote ٍیرایػ هٌاتغ تِ کار هی رٍد؛ ٍ 
Style :ترای اًتخاب فرهت هجالت هختلف تِ کار هی رٍد؛ 

Update Citations and Bibliography :تغییرات اًجام ؼذُ را تِ رٍز هی کٌذ؛ 
Convert Citations and Bibliography : تثذیل ( تذٍى فرهت، هتٌی)هٌاتغ را تِ ؼکل ّای دیگر 

 هی کٌذ؛

Export to Endnote :تا اظتفادُ از آى هی تَاًیذ هٌاتغ کتاتخاًِ خَد را تِ کتاتخاًِ هذ ًظر یا یک کتاتخاًِ جذیذ ٍارد ًواییذ؛ 
Preferences :تا اظتفادُ از آى هی تَاًیذ تٌظیواتی را کِ هی خَاّیذ اًجام دّیذ؛ 

 
 
 



 WORDدر قالة تٌذی اًتخاب 
  تَاًیذ هی هختلف، هجالت فرهت تا هطاتق خَد هقالِ هٌاتغ فْرظت تٌظین ترای       

 Select از اظتفادُ تا یا ًواییذ اًتخاب را دلخَاُ فرهت ،Style قعوت در

Another Style، آى طثق را خَد هقالِ ٍ کردُ اًتخاب را دیگری ّای اظتایل  
 .دّیذ تغییر



افزودن مجله مورد 

نظر از فهرست 

موجود در 

Endnote برای ،

انتخاب فرمت آن 

 مجله




