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EndNoteاصطالحات رايج در 

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

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

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



ENDNOTاستفاده از نرم افزار 

ه چنانچه براي اولين بار از اين برنامه استفاد

.ودمي کنيد پنجره زير براي شما نمايش داده مي ش

 با انتخاب گزينه دوم مي توانيد يکLibrary

جديد بسازيد

 در صورت داشتنLibraryقبلي، گزينه سوم را

.انتخاب نماييد



ENDNOTاستفاده از نرم افزار 

م و بعد از انتخاب گزينه دوم، در پنجره بازشده، نا

خود را انتخاب نموده و Libraryمحل ذخيره شدن 

.کليک کنيدSAVEبر روي دکمه 

 شما همچنين مي توانيد براي ايجادLibrary جديد از

واقع در نوار ابزار باالي برنامه File/ Newمنوي 

EndNoteهم استفاده نماييد.



How To create new library?
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روش هاي ورود منابع به برنامه

تايپ دستي : روش اول

بخش هاي منابع

 در پنجره بازشده بر روي عالمت

ان اضافه کردن منبع که در شکل نش

.داده شده است کليک نماييد

 همچنين می توانيد با انتخاب گزينه های

References/ New reference از

ه نوار منوی باالی صفحه وارد صفح

ورود دستی منابع شويد 





روش هاي ورود منابع به برنامه

ونددر پنجره بازشده، بخش ها منابع بايد به صورت دستي وارد ش  .

نوع منبع خود را مشخص Reference Typeابتدا بايد در قسمت 

.يعني منبع شما کتاب مجله و يا غيره است. نماييد

در قسمت اسامي مولفان، رعايت فاصله پس از ويرگول الزامي

به همين ترتيب، سال، عنوان مقاله، نام مجله، جلد و شماره. است

.مجله و شماره صفحات پر مي شود

ه آن همچنين مي توانيد فايل کامل مقاله و يا فايل هاي تصويري را ب

ي اين کار را مي توان با انجام کليک راست بر رو. اضافه نماييد

و يا File Attachment/ Attach Fileصفحه و انتخاب گزينه 

.انجام دادFigure/ Attach Figureانتخاب گزينه 







File Attachments:







روش هاي ورود منابع به برنامه

وارد کردن مستقيم منابع از طريق : روش دوم

EndNoteبرنامه 

 در گوشه سمت چپ پنجرهEndNote سه گزينه مشاهده

، گزينه اول ترکيبي از حالت آفالين و آنالين: مي شود

.  تگزينه دوم حالت آفالين و گزينه سوم حالت آنالين اس

ين براي وارد کردن منابع از اين طريق بايد به حالت آنال

.برويد

 در بخشOnline Search فهرستي از پايگاه ها را

کليک Moreبراي مشاهده کامل روي .مشاهده مي نماييد

.کنيد

ن آنها برخي مقاالت اين پايگاه ها رايگان هستند که مهمتري

PubMed (NLM) وWeb of Scienceهستند.



روش هاي ورود منابع به برنامه

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

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

.در باال قرار دارد6در نسخه 

نام مولف

سال انتشار

عنوان مقاله



روش هاي ورود منابع به برنامه

لمات پس از اتصال به پايگاه و با استفاده از ک

.کليدي خود شروع به جستجو نماييد

 همانطور که در شکل زير نشان داده شده

است نتايج جستجو به صورت زير ظاهر 

.مي شود



شيوه حذف يک منبع

 شما مي توانيد منابع غير

د ضروري را با انتخاب و فشر

روی کيبورد و ياDeleteدکمه 

ع با کليک راست بر روي مناب

انتخابي و انتخاب گزينه 

Move Reference to trash

.آن را حذف نماييد



How To Put Reference 

From Database?



Put Reference From Google

Scholar



:جستجو در پایگاه های اطالعاتی
Google Scholar



:جستجو در پایگاه های اطالعاتی
Google Scholar



:جستجو در پایگاه های اطالعاتی
Google Scholar



Put Reference From Science 

Direct
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Open your library



Put Reference From PubMed





Put Reference From Scopus
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Put Reference From ISI Web Of 

Knowledge









EndNoteنحوه ورود منابع از طريق 

Wordبه 

ه براي وارد کردن منابع ب

Wordا ، ابتدا بايد مقاله ي

ود پابان نامه نوشته شده خ

را باز نماييد

 مکان نما را درجايي قرار

دهيد که منبع بايد ذکر 

شود، مثال در پايان جمله 

.يا پاراگراف



Wordبه EndNoteنحوه ورود منابع از طريق 

ا منبع يا منابع مورد نظر ر

ه انتخاب نماييد و سپس ب

برنامه ورد برگرديد



Wordبه EndNoteنحوه ورود منابع از طريق 
 در برنامهWord وارد تب ،EndNoteشويد و مراحل زير را دنبال نماييد تا منبع مورد نظر وارد متن شود.

Insert Citation/ Insert Selected Citation (s)

 در قسمتStyleييد، سبک هاي مختلفي وجود دارند که متناسب با مجله و يا پايان نامه خود بايد آنها را انتخاب نما  .
Wordهم مي توانيد انجام دهيد ولي تا زماني که سبک مورد نظر را در EndNoteالبته اين کار را در داخل برنامه 

.انتخاب نکنيد، تغييرات اعمال نخواهند شد





به EndNoteنحوه ورود منابع از طريق  Word





Change Reference Style



Create New Style
 براي ايجادStyle جديد بايد منوي

Edit و سپس گزينه هايOutput 

Style وNew Style را انتخاب

ودن اين کار به لحاظ زمانبر ب. نماييد

و مشکالت همراه ان توصيه نمي شود

هاي Styleو بهتر است که يکي از 

موجود که با سبک مورد نظر 

مطابقت بيشتري دارد را انتخاب و

.  ويرايش نماييد

 براي اين کار از منويEdit ،

Output Style ،Style مورد نظر

خود را انتخاب و اقدام به ويرايش آن

.نماييد



Create New Style
 بخش های اصلی پنجره نشان داده

و Citationsشده در شکل قبل، 

Bibliography هستند که در اين

قسمت به تنظيمات مهم اين دو بخش

.می پردازيم

 بسته به فرمت مجله، در قسمت

Templatesد که می توانيد تعيين کني

آيا مانند کادر آبی رنگ، شماره 

ثل منابع در متن آورده شود يا اينکه م

کادر قرمز به صورت مولف، سال 

ک گزينه پيش فرض سب)وارد شود 

APA.)



Create New Style

 در قسمتAuthor Lists

عد از می توانيد تعيين کنيد که ب

آوردن نام چند مولف کلمه 

.همکاران آورده شود



Create New Style

ر قسمت دSort Order

هرست می توانيد تعيين کنيد که ف

منابع بر چه اساسی مرتب 

.شوند

ر گزينه اول به ترتيب ظهور د

متن مرتب می کند و بقيه 

گزينه ها همانطور که تصوير 

مشاهده می کنيد به وضوح 

.مشخص شده است



Remove Citations:
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