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چند نمونه از نرم افزارهای مدیریت اطالعات و اسناد



Clarivate):انگلیسیبه)آنالیتیکسکالریویتشرکتمالکیتتحتحاضردر(EndNote:انگلیسیبه)اندنوت• Analytics
.داردقرار

.دمی گیرقراراستفادهموردپژوهشرونددراستناددهیومرتب سازیذخیره سازی،جهتکامپیوتریبرنامه اینرم افزاراین•
 طوربهمجلهآنمطابقراخودمقالهمنابعفهرستمی توانیدآنکمکبابنابرایناست،مختلفمجالتفرمتدارایاندنوت•

.دادتغییریاایجادسریعوخودکار
.باشدمیاطالعاتمدیریتوسازماندهیاندنوتاصلیکاربرد•
رامنابعوکردهوجستجراپیوستهکتابشناختیهایپایگاهتوانمیآنازاستفادهباکهاستپیوستهجستجویابزارآن،برعالوه•

.کردواردآنکتابخانهبهمستقیما
.کردذخیرهآندرهمیشهبرایراجستجوهانتایجوساختهشخصیکتابخانهتوانمیابزاراینازاستفادهبا•
.کرداستفادههاکتابشناسیتهیهبرایتوانمیاندنوتاز•
.کندمیفراهمنیزرامقالهیاکتابنگارشحیندردهیاستنادامکان•



وب سایت نرم افزار اندنوت

https://endnote.com/

https://endnote.com/


اصطالحات رایج در اندنوت

مستندات یا . 1Citation ،که به منابع استناد شده در متن مقاله گفته می شود.

فهرست منابع یا . 2Bibliography ،که در پایان متن پژوهشی یا مقاله ذکر می شود.

سبک یا . 3Style ،مانند . که مجالت مختلف برای نوشتن منابع از آنها استفاده می کنندVancouver, APA,…



EndNoteشروع کار با -1



.شودمیبازاشمبرایشکلاینبهایصفحهکنید،میاستفادهبرنامهاینازکهاستباراولیناگر
قبالکهرایاکتابخانهیاوپرداختهجدیدکتابخانهیکایجادبهصفحهاینطریقازتوانیدمیشما

.کنیدبازایدکردهتعریف



در پنجره باز شده . را انتخاب نماییدendnoteواقع در نوار ابزار باالی برنامه  file/newجدید منوی  libraryبرای ایجاد 
.کلیک کنید saveرا انتخاب نموده و بر روی دکمه libraryنام و محل ذخیره سازی 

در نرم افزارlibraryایجاد بانک اطالعاتی یا 





مراحل کلی کار با اندنوت



EndNoteاجزای پنجره کتابخانه در -2



1.Reference list panel









EndNoteایجاد منبع در -3

:سه روش براي ورود اطالعات به نرم افزار اندنوت وجود دارد

تایپ دستی رفرنس های مورد نظر. 1

انتقال مستقیم با استفاده از جستجوی آنالین درون خود نرم افزار. 2

انتقال غیرمستقیم از پایگاه هایی مانند اسکوپوس، وب او ساینس، پابمد، گوگل اسکالر و . 3...









ال  صفحه جستجو، کلیدواژه هاي جستجوي شمارا به پایگاه پیوسته مورد نظر ارس
کرده و نتایج را دریافت می نماید





ابتدا وارد . 1googlescholar.comشوید.

جستجوی خود را انجام دهید . 2.

وارد اکانت شخصی خود شوید . (.در صورت نداشتن آن ، اکانت جدید برای خود ایجاد نمایید) 3

1

2 3



بر سپس مقاالت مورد نیاز خود را با کلیک
انتخاب   (save)روي عالمت ستاره

ي نمایید با اینکار مقاالت مورد نیاز برا
می My libraryرفرنس دهی وارد  

.گردد

نس همچنین می توانید در صفحه نتیجه جستجو، رفر
هاي مورد نظر خود را با استفاده از گزینه

cite وارد نرم افزار کنید.

cite





خروجی اندنوت دانلود شده را باز کنید
.رفرنس ها وارد اندنوت شما می شوند



را انتخاب نموده و در بخش  Settingدر این صورت گزینه . را نبینید citeممکن است در صفحه نتایج گوگل اسکالر گزینه 
:تنظیمات در قسمت 

Bibliography Manager/Show links to import citation into/endnote 

.این گزینه اضافه خواهد شد. کلیک کنید Saveرا انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه 

!توجه



سرچ می نماییم hypospadiasبراي مثال کلیدواژه 

ر سپس مقاالت مورد نظ
را براي انتقال به اندنوت
انتخاب می نماییم

2

1





در صورتی که مایل به انتخاب
تمامی مقاالت به عنوان رفرنس

هستید بر روي کشوي  
selection  کلیک نمایید و

را انتخاب  all resultsگزینه 
را  create fileنمایید سپس 

.کلیک نمایید



در قسمت دانلودها رفته و فایل دانلود شده را باز نمایید،
.مانند این تصویر رفرنس ها به نرم افزار اندنوت شما منتقل می شود







ی که توجه داشته باشید که حتما برنامه اندنوت خود مربوط به پژوهش
.در حال کار بر روي آن هستید باید باز باشد



ISIبارگیری منبع از 







به اندنوتISIانتقال منبع بارگیری شده از







انتخاب 
مقاالت مورد 

نظر













هررااهرفرنسکاملمتنتوانمیروشدوبه.نماییدپیوستآنمربوطهرفرنسبهرامقاالتکاملمتنتوانیدمیاندنوتافزارنرمبا
.نموداضافهرفرنس

:مستقیمروش.1
نظرموردهایرفرنسانتخاب•
FindFullTextگزینهانتخابوشدهانتخابهایرفرنسرویکلیکراستیاReferenceتبازFindFullTextگزینهانتخاب•
سرفرنهربهوشدهدانلودداریم،راآنهااشتراكیاهستندآزاددسترسیصورتبهکهمقاالتیکاملمتنمراحل،اینانجامازپس•

.شودمیپیوست
:شوددادهنمایششمابهزیرهایگزینهازیکیاستممکنجستجونتایجاساسبر•

Found PDF

Found URL

Not Found

وتپیوست متن کامل هر رفرنس در نرم افزار اندن





ن مقاالتی که مت
کامل آنها پیدا  

شده است



در صورتی که مقاله اي پیدا نشود این  
پیغام نمایش داده می شود



:غیرمستقیمروش.2

کامپیوتررویآنهاذخیرهوجداگانهصورتبهمقاالتکاملمتندانلود•
AttachFileگزینهانتخابونظرموردهایرفرنسرویکلیکراستیاReferenceتبازAttachFileگزینهانتخاب•

Openدکمهرویبرکلیکومقالهکاملمتنفایلذخیرهمحلیافتن•
نظروردمرفرنسبهکاملمتنفایلکردندرگبا.شودمیپیوستنظرموردرفرنسبهمقالهکاملمتنمراحل،اینانجامازپس•

.شودمیپیوستمقالهکاملمتنفایلافزارنرمدر







نمایش متن کامل مقاله



شمااتیاطالعبانکواردتکراریهایرفرنساستممکنهاپایگاهاینهمپوشانیدلیلبهمختلفهایپایگاهدرجستجوهنگام
مراحلتکراریموارداینحذفبرای.کندمیپیداراتکراریهایرفرنسطوراتوماتیکبهافزارنرماینموارد،اینحذفبرای.شود
:دهیدانجامرازیر

انتخاب. Findگزینه1 DuplicateتبازReference

در. شمااز.استرفرنسشمارههمراهبهتکراریهایرفرنسمشخصاتستونهردرکهداردوجودستوندوشده،بازکادر2
کراری،تهایرفرنسرسیدناتمامبهتاکاراین.شودمیحذفدیگریوداشتهنگهراهارفرنسازیکیتاشودمیخواسته

.شودمیتکرار

حذف رفرنس های تکراری













ازکدامهرجستجوینتایجخواهیدمیوکنیدجستجوموضوعیحوزهچندیندرزمانیکدرشمااستممکن
بهمربوطایهرفرنسبهایگونهبهبتوانیدداریدنیازجهتبدین.دهیدقرارمشتركاطالعاتیبانکیکدرراموضوعات

نظرموردهایرفرنسکهباشدمهمشمابرایاستممکنحتی.باشیدداشتهدسترسیجداگانهصورتبهموضوعهر
میماشبهراامکانایناندنوتافزارنرم.نماییدتفکیکاید،دادهراانجامجستجوآندرکهپایگاهیاساسبرراخود
.برسیداهدافاینبهگروهساختباتادهد

ساخت گروه در نرم افزار اندنوت



کلیک راست روي گزینه . 1my group در سمت چپ صفحه

انتخاب گزینه . 2Create Group از کادر باز شده

درج نام مورد نظر براي گروه با کلیک راست روي نام گروه می توانید گروه را حذف یا نام آ. ن را 3
.تغییر دهید



wordوارد کردن رفرنس ها درفایل 

راه اول







فایل اندنوت خود را باز نموده و رفرنس مورد نظر را در حالت انتخاب قرار دهید. 1.

بازکردن فایل ورد. 2

قرار دادن کرسر در محل مورد نظر برای وارد کردن رفرنس. 3

کلیک بر روی . 4Insert Citationداخل نرم افزار اندنوت

راه دوم





رفرنس درون متنی

رفرنس برون متنی



:نماییدطیرازیرمراحلحذفبرایکردید،واردخودمقالهدراشتباهبهرارفرنسیاگر

در. .نماییدانتخابراخودنظرموردرفرنسWordفایل1

از. .نماییدانتخابراEditandManageCitationگزینهاندنوتتب2

در. راRemoveCitationگزینهوکردهکلیککشوییپنجرهروی.شودمیدادهنشانشمابهرفرنسشدهبازپنجره3
.شودمیحذفنظرموردرفرنس.نماییدانتخاب

حذف رفرنس های گذاشته در مقاله





رازیرلمراحبایدمنظوربدین.شودخارجاندنوتحالتازنظرموردفایلکهاستنیازنظرموردمجلهبهمقالهارسالبرای
.دهیدانجام

انتخاب. Convertگزینه1 citation and Bibliographyاندنوتتباز

انتخاب. Convertگزینه2 to Plain Textشدهبازکادراز.

در. شمابرایجدیدیفایلOkگزینهانتخابباهستید،کاراینانجامبهمطمئنکهپرسدمیشماازشدهبازکادر3
.نماییدذخیرهخودنظرموردنامباراآنبایدکهشودمیایجاد

بینرایرفرنساگرحالتایندرکهباشیدداشتهتوجه.شودمیخارجاندنوتحالتازمقالهفایلمراحل،اینانجامازپس
رفرنسهایشمارهرفرنس،یکحذفبهنیازصورتدریاوشدخواهدشروع1شمارهازنمایید،اضافهقبلیهایرفرنس

طرخابهبنابراین.هستیددستیصورتبهخودهایرفرنسکردنروزآمدبهمجبورشماوشودنمیعوضخودبخودها
یااضافهفحذبهنیازصورتدرتاداریدنگهاندنوتحالتدرخودمقالهنهاییفایلازنسخهیکهمیشهکهباشیدداشته
.نخوردهمبهشماهایرفرنسترتیبتانماییداستفادهآنازبتوانیدرفرنس،کردن

آماده سازی مقاله برای ارسال به مجله





شمابا سپاس از توهج


