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 EndNoteآموزش نرم افزار 

2 



3 

 EndNoteست؟يچ 

EndNote دس لغت بِ هؼٌاي ًکتِ پاياًي است. 

هٌابغ هَسد استفادُ دس  يش ٍ ساصهاًذّيجْت رخ يگاّيپا
 اى ًاهِ ّا ٍ كتابْايًَضتي  هقاالت پا
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 ٍایه ورم افسار تًسط مًسسThomson Reuters ٍتُیٍ ي عرض
 .استشذٌ 

 افسار ورمEndnote   گاٌ را در  یر شذٌ در پایقادر است مذارک رخ
 .ذیومايارد   wordپردازاز در ياشٌ یفرمُاي مختلف ي مًرد و

 

4 



5 

 EndNoteاصطالحات رايج در 

 مستىذات یاCitation  ٍکٍ بٍ مىابع استىاد شذٌ در مته مقال ،
 .گفتٍ مي شًد

 فُرست مىابع یاBibliography  کٍ در پایان مته پصيَشي یا ،
 .مقالٍ رکر مي شًد

 سبک یاStyle کٍ مجالت مختلف براي وًشته مىابع از آوُا ،
 .استفادٌ مي کىىذ
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         library   ست؟يچ 

 در)كشو درهر. باشد يم وتريکامپ ويدرا كي كشودر كي مانند Endnote دربرنامه LIBRARY كي

 داراي رفرنس هر .ديينما رهيذخ را  reference  اي   file ياديز تعداد ديتوان يم (LIBRARY نجايا

 ريسا و خيسند،عنوان،تارينو نام مانند ارجاع مورد مدرک کي در ازين مورد کتابشناختي مشخصات

 .باشد مي موارد

 .ندارد وجود ديکن جاديا ديتوانيم که LIBRARY تعداد در يتيمحدود
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  Endnote كار در يمراحل كل

Endnote Library 

 گاه ها يجستجو از پا

ONLINE 

 اطالعات يدست يورود

 

   (References)منابع 

 ....در مقاله،کتاب،و

 يورود

 يخروج
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 ENDNOTاستفاده از نرم افزار 

 چنانچه براي اولين بار از اين برنامه استفاده مي کنيد

 .پنجره زير براي شما نمايش داده مي شود

 با انتخاب گزينه دوم مي توانيد يکLibrary  جديد

 بسازيد

 در صورت داشتنLibrary  قبلي، گزينه سوم را انتخاب

 .نماييد
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 ENDNOTاستفاده از نرم افزار 

 بعد از انتخاب گزينه دوم، در پنجره بازشده، نام و

خود را انتخاب نموده و  Libraryمحل ذخيره شدن 

 .کليک کنيد SAVEبر روي دکمه 

 شما همچنين مي توانيد براي ايجادLibrary  جديد

واقع در نوار ابزار باالي  File/ Newاز منوي 

 .هم استفاده نماييد EndNoteبرنامه 
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 روش هاي ورود منابع به برنامه 10

تايپ دستي بخش هاي منابع: روش اول 

 در پنجره بازشده بر روي عالمت اضافه کردن منبع

 .که در شکل نشان داده شده است کليک نماييد

 همچنين می توانيد با انتخاب گزينه های

References/ New reference  از نوار

منوی باالی صفحه وارد صفحه ورود دستی منابع 

 شويد 
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11 
 روش هاي ورود منابع به برنامه

ابتدا بايد . در پنجره بازشده، بخش ها منابع بايد به صورت دستي وارد شوند

يعني . نوع منبع خود را مشخص نماييد Reference Typeدر قسمت 

 .منبع شما کتاب مجله و يا غيره است

به . در قسمت اسامي مولفان، رعايت فاصله پس از ويرگول الزامي است

همين ترتيب، سال، عنوان مقاله، نام مجله، جلد و شماره مجله و شماره 

 .صفحات پر مي شود

 همچنين مي توانيد فايل کامل مقاله و يا فايل هاي تصويري را به آن اضافه

اين کار را مي توان با انجام کليک راست بر روي صفحه و انتخاب . نماييد

و يا انتخاب گزينه  File Attachment/ Attach Fileگزينه 

Figure/ Attach Figure انجام داد. 
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   Endnote  گاهاي اطالعاتي را جهت جستجى و ورود رفروس ها به يبا  سه روش امکان ارتباط با پاlibrary    بطىرOnline را داراست: 

1- Connection file  ره رفروس ها را در يافت  و ذخيگاه ها،جستجى،باز يامکان اتصال به پاlibrary  ديم فراهم مي همايبطىر مستق . 

2- Filter file  ن روش اطالعاتي که بطىر معمىل از پايگاه ها بازيافت گرديده است به يدر ا library در   ماendnote   به واسطهtag 

 .مي گردد  filterف صده يهاي تعر 

3- Direct Export  افتي به يم اطالعات باز يد ارسال مستقيگاه ها تمهيدر بعض ي از پاEndNote library وجىد دارد. 

 

 ONLINEهای گاه يجستجو از پا
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13 
 Connection filesاستفاده از 

را اهتخاب مي  (project)مىرد هظر براي مثال file-open ،libraryاز مىىي 
 .ديرا اهتخاب کى  connectتم يآ  fileاز ظاهر صدن پىجره ،از مىىي پس . ميکى

 کىن يآ  روي اي

(Connect)  

 ميکى مي کيکل
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 گاهيپا  نجايا در که نظر، مورد گاهيپا انتخاب از پس

pubmed دکمه روي  باشد مي                             

 .ميکن مي  کيکل

connect 

 Connection files 14استفاده از 



15 

  .ديمتصل شده ا  pubmed  گاهيحال شما به پا

د واژه خود يو ساير موارد کل   Any field، Author،title: مورد نظرمانند field تعيينبا 

 .ديرا وارد و جستجو را آغاز کن

 Connection filesاستفاده از 
15 



 Connection filesاستفاده از  16

 .جستجى را آغاز مي كىيم                     پس از ورود همىدن كليد واژه هاي مىرد هظر با كليك روي دكمه                     ■ 

 .تعداد مقاالت بازيافتي را وضان مي دهدكه . در پايان كار جستجى پىجره ا ي صبيه صفحه زير را مضاهده خىاهيد همىد ■

 .با كليك روي دكمه                           پىجره ا ي صبيه پىجره اساليد بعدي را مضاهده خىاهيد همىد ■
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 .خواهيد نمودمشاهده نتايج جستچو را به شكل زير 

 Connection filesاستفاده از 
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 Connection filesاستفاده از  18

        كضىي  گسيىه بازيافتي اطالعات ذخيره جهت

                                

 مي اهتخاب را choose library مىرد  و  گضىده را
 را بعدي اساليد در  صده ظاهر  پىجره صبيه ي ا پىجره كىيم

 .همىد خىاهيد مضاهده
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 Connection filesاستفاده از  19

Library اينجا در كه را نظر مورد 

project  رفرنس ، كنيم مي ،انتخاب ميباشد 

 در گردد، مي منتقل Library به بازيافتي هاي

 در شما  اطالعات       پنجره بستن صورت

 .گردد مي ذخيره شده تعين محل

 :تىجه

مختص فايلهاي  enlپسىهد 

endnote ميباصد.   
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 روش هاي ورود منابع به برنامه 20

وارد کردن مستقيم منابع از طريق برنامه : روش دومEndNote 

 در گوشه سمت چپ پنجرهEndNote گزينه : سه گزينه مشاهده مي شود

اول ترکيبي از حالت آفالين و آنالين، گزينه دوم حالت آفالين و گزينه سوم 

براي وارد کردن منابع از اين طريق بايد به حالت آنالين . حالت آنالين است

 .برويد

 در بخشOnline Search  فهرستي از پايگاه ها را مشاهده

 .کليک کنيد Moreبراي مشاهده کامل روي .مي نماييد

 برخي مقاالت اين پايگاه ها رايگان هستند که مهمترين آنهاPubMed 

(NLM)  وWeb of Science هستند. 
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DOI یا وشاوٍ دیجیتال چیست؟ 
21 

Digital Object ايي كذ ّواًٌذ باسكذ بشاي ضٌاسايي . يک كذ ػذدي است كِ ّواًٌذ اثش اًگطت بشاي ّش هقالِ بي ّوتاست

بطَس بي ّوتا ٍ اًحصاسي هختص ّش هقالِ هيباضذ ٍ كليذ اصلي استباط ايي   DOI بطَس خالصِ . هحصَالت آًاليي بکاس بشدُ هيطَد

  ..[...] هحصَل آًاليي با سايش

Identifier يا ضٌاسِ ديجيتال. 

http://www.iran-moshaver.ir/1393/06/02/doi/
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 PUBMEDتائيذ ضذُ اص طشيق سيستن  يک پايگاُ دادُ سايگاى است كِ هجات ٍ هقاالتMEDLINE، 

NLM  يا ٍPMC دس ايي پايگاُ بِ صَست  ًوايص هقاالت. دّذ سادس اختياس هحققاى ٍ پژٍّطگشاى قشاس هي 

Abstract ٍب سايت هجلِ ٍ يا  بَدُ ٍ اص طشيق ليٌکPMC ايي  . باضذ هي هتي كاهل هقاالت دس دستشس

 .باضذ ٍ دس هَسسِ هلي بْذاضت هي NLMهتحذُ  پايگاُ هتؼلق بِ كتابخاًِ هلي پضضکي اياالت

MEDLINE 
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 با اسسال ًسخِ   هجالتي كِ هتقاضي ًوايِ ضذى دس ايي پايگاُ ّستٌذ. ّستٌذ هجلِ پضضکي دس ايي پايگاُ ًوايِ 5500بيص اص

ػلوي  پس اص تائيذ LSTRC  (Literature Selection Technical Review Committee)  چاپ ضذُ بِ كويتِ 

 .هيتَاًٌذ دس ايي پايگاُ ًوايِ ضًَذ

كيفيت كاس تحشيشيِ، كيفيت چاپ، هخاطباى، ًَع  كويتِ ّش دٍ سال يکباس اص ًظش داهٌِ هَضَػي، هحتَا، هجالت دس ايي

گزضت دٍ سال هَسد   ٍ دسصَست ػذم پزيشش پس اص اًتطاس هَسد اسصيابي قشاس هيگيشًذ چاپ ضذُ، داهٌِ تَصيغ ٍ صباى هقاالت

 چکيذُ ٍ ليٌک هقاالت بِ ايي پايگاُ، اهکاى XMLًيض پس اص اسسال فايل  دس صَست تائيذ. قشاس خَاٌّذ گشفت اسصيابي هجذد

 .هيسش خَاّذ ضذPubMedًوايِ ضذى هقاالت دس 
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 روش هاي ورود منابع به برنامه 24

پرکردن تمام فيلدها مورد نياز . براي وارد کردن منابع از اين طريق بايد قسمت هاي مورد نياز پنجره نشان داده در شکل زير را تکميل نماييد

در باال  6برنامه در پايين و در نسخه  5و  4اين پنجره در نسخه . مي توانيد فقط کلمات کليدي را وارد کرده و اقدام به جستجو نماييد. نيست

 .قرار دارد

 نام مولف

 سال انتشار

 عنوان مقاله
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 روش هاي ورود منابع به برنامه 25

 پس از اتصال به پايگاه و با استفاده از کلمات

 .کليدي خود شروع به جستجو نماييد

 همانطور که در شکل زير نشان داده شده است

 .نتايج جستجو به صورت زير ظاهر مي شود
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 روش هاي ورود منابع به برنامه 26

 شما مي توانيد منابع غير ضروري را با

روی  Deleteانتخاب و فشرد دکمه 

کيبورد و يا با کليک راست بر روي منابع 

 Moveانتخابي و انتخاب گزينه 

Reference to trash  آن را حذف

 .نماييد
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 روش هاي ورود منابع به برنامه 27

 از طريق منابع وارد کردن : سومروش

Google Scholar 

 وارد صفحه اصلی سايت گوگل و از

 Google، وارد بخش Moreمنوی 

Scholar شويد. 

 سپس روی گزينهSetting  کليک

 .کنيد تا وارد صفحه تنظيمات شويد

 در پايين صفحه تنظيمات و در قسمت

Bibliography Manager/ 

Show links to import 
citation into/ endnote  را

انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه 

Save کليک کنيد 
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 روش هاي ورود منابع به برنامه

وارد کردن منابع از طريق : روش سوم

Google Scholar 

 سپس وارد صفحه اصلیGoogle 

Scholar  شويد و عنوان خود را

همانطور که در شکل . جستجو کنيد

می بينيد به هر يک از رکوردها، گرينه 

Import to EndNote  اضافه شده

 .است

 با کليک کردن بر روی اين لينک می

توانيد منبع مورد نظر را ذخيره يا باز 

نماييد که در صورت بازکردن، وارد 

 .برنامه می شود
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 Wordبه  EndNoteنحوه ورود منابع از طريق 

 براي وارد کردن منابع به

Word ابتدا بايد مقاله يا پابان ،

 نامه نوشته شده خود را باز نماييد

 مکان نما را درجايي قرار دهيد که

منبع بايد ذکر شود، مثال در پايان 

 .جمله يا پاراگراف
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 Wordبه  EndNoteنحوه ورود منابع از طريق 

 منبع يا منابع مورد نظر را انتخاب

نماييد و سپس به برنامه ورد 

 برگرديد
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 Wordبه  EndNoteنحوه ورود منابع از طريق 

 در برنامهWord وارد تب ،EndNote  شويد و مراحل زير را دنبال نماييد تا منبع مورد نظر وارد متن شود. 

Insert Citation/ Insert Selected Citation (s) 

 در قسمتStyleالبته اين کار را در داخل برنامه . ، سبک هاي مختلفي وجود دارند که متناسب با مجله و يا پايان نامه خود بايد آنها را انتخاب نماييدEndNote  هم مي توانيد انجام

 .انتخاب نکنيد، تغييرات اعمال نخواهند شد Wordدهيد ولي تا زماني که سبک مورد نظر را در 
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 Wordبه  EndNoteنحوه ورود منابع از طريق 

32 



 Styleايجاد يا ويرايش  33

 براي ايجادStyle  جديد بايد منويEdit  و سپس

را  New Styleو  Output Styleگزينه هاي 

اين کار به لحاظ زمانبر بودن و . انتخاب نماييد

مشکالت همراه ان توصيه نمي شود و بهتر است که 

هاي موجود که با سبک مورد نظر Styleيکي از 

.  مطابقت بيشتري دارد را انتخاب و ويرايش نماييد

، Edit ،Output Styleبراي اين کار از منوي 

Style  مورد نظر خود را انتخاب و اقدام به ويرايش

 .آن نماييد
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 Styleايجاد يا ويرايش 

 بخش های اصلی پنجره نشان داده شده

و  Citationsدر شکل قبل، 

Bibliography  هستند که در اين

قسمت به تنظيمات مهم اين دو بخش 

 .می پردازيم

 بسته به فرمت مجله، در قسمت

Templates  می توانيد تعيين کنيد که

آيا مانند کادر آبی رنگ، شماره منابع در 

متن آورده شود يا اينکه مثل کادر قرمز 

به صورت مولف، سال وارد شود 

 (.APAگزينه پيش فرض سبک )
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 Styleايجاد يا ويرايش  35

 در قسمتAuthor Lists  می توانيد

تعيين کنيد که بعد از آوردن نام چند 

 .مولف کلمه همکاران آورده شود
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 Styleايجاد يا ويرايش 

 در قسمتSort Order  می توانيد تعيين

کنيد که فهرست منابع بر چه اساسی 

 .مرتب شوند

 گزينه اول به ترتيب ظهور در متن مرتب

می کند و بقيه گزينه ها همانطور که 

تصوير مشاهده می کنيد به وضوح 

 .مشخص شده است
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