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 از جامع ترین نرم افزارهای مدیریت اطالعات و یکی

-تامسونتوسط شرکت که استناد در پژوهش می باشد 

استارائه شده رویترز 

EndNote ت جهمجازیاطالعاتی به شکل کتابخانه بانک

منابع استو تهيه فهرست از ، يو سازماندهره يذخ

 است قادر و كتابها ها، ان نامه یپامقاالت، نوشتن هنگام

در واژه را مختلف در فرمت هاي ر شده يذخرفرانس های 

دیوارد نما wordپرداز 



ورود دستی

ورود انالین

ورود افالین

جستجو

تنظیمات

استفاده در فایل
MS Word



LIBRARYدرEndnote وتر يو كامپيك درايك كشو در يمانند
باشديم

 درهرLIBRARYياديد تعداد زيتوانيمreference ره يرا ذخ
ديينما

ک ك مدرياز در يهر رفرانس داراي مشخصات كتابشناختي مورد ن
در موارد مي باشيخ، و سايسند، عنوان، تاريمورد ارجاع مانند نام نو

در تعداد يتيمحدودLIBRARYد وجود يجاد كنيد ايتوانيكه م
ندارد



 مستندات ياCitationه ، كه به منابع استناد شده در متن مقال
مي شودگفته 

 فهرست منابع ياBibliography كه در پايان متن پژوهشي يا ،
مي شودمقاله ذكر 

 سبك ياStyleا ، كه مجالت مختلف براي نوشتن منابع از آنه
مي كننداستفاده 



.کلیک نمایید+در پنجره بازشده بر روي عالمت 1.

از References/ New referenceهمچنین می توانید با انتخاب گزینه های 2.

نوار منوی باالی صفحه وارد صفحه ورود دستی منابع شوید 

 ابتدا باید در قسمتReference Typeنوع منبع خود را مشخص نمایید

کتاب، مجله و غیره

در قسمت اسامي مولفان، رعایت فاصله پس از ویرگول الزامي است

در صورت وجود چند نویسنده نام هر نویسنده را در یک خط وارد کنید

 می تواند تکمیل  شود..... به همین ترتیب، سال، عنوان مقاله، نام مجله، جلد، شماره مجله و

مي توانید فایل کامل مقاله و یا فایل هاي تصویري را به آن اضافه نمایید

 این کار را مي توان با انجام کلیک راست بر روي صفحه و انتخاب گزینهFile Attachment/ Attach 
File و یا انتخاب گزینهFigure/ Attach Figureانجام داد



.1EndNoteرا در حالت آنالین قرار دهید

فهرستي از پایگاه ها را مشاهده Online Searchدر بخش 2.

کلیک کنیدMoreبراي مشاهده کامل روي . مي نمایید

ها برخي مقاالت این پایگاه ها رایگان هستند که مهمترین آن3.
PubMed (NLM) وWeb of Scienceهستند

ا با انتخاب کلید واژه ها در قسمت جستجو مقاالت مربوطه ر4.

پیدا نمایید

در صورت تمایل رفرانس های یافته شده را ذخیره نمایید5.



کليک کنيد تا Settingدر سایت گوگل اسکالر روی گزینه 1.
وارد صفحه تنظيمات شوید

 در پایين صفحه تنظيمات و در قسمتBibliography 
Manager/ Show links to import citation into/ 

endnote را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمهSave کليک
کنيد

بعد از انجام جستجو Google Scholarدر صفحه اصلی 2.
وجود داردImport to EndNoteگرینه 

ظر را با کليک کردن بر روی این لينک می توانيد منبع مورد ن
ذخيره یا باز نمایيد که در صورت بازکردن، وارد برنامه 

می شود



 وارد پایگاهScience Directشوید

کلیدواژه مورد نظر را جستجو نمایید

مقاالت مورد نظر را انتخاب نمایید

بروید بهExport citation 

 از سه فرمت موجودIRSرا انتخاب نمایید

Exportبه کتابخانه مجازی مورد نظر



 وارد پایگاهScopusشوید

جستجوی خود را انجام دهید

مقاالت مورد نظرتان را عالمت بزنید

RSI Exportرا انتخاب نمایید

ارسال به فایل مورد نظر



براي اطالع از چگونگي وارد كردن اطالعات در هر فيلد، زماني
دن كه صفحه مربوط به ورود اطالعات دستي باز است، با فشر

راهنماي آن را باز كنيدF1كليد 
 راهنمايEndnoteبسيار كامل و كاربردي است














