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فناوری دانشگاهتحقیقات و معاونت 
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:اهداف آموزشی 

:بتوانندکنندگانمی رود در پایان کارگاه شرکت انتظار 
.را بیان کند X8طرز ایجاد بانک اطالعاتی در نرم افزار اندنوت -1

ارد از منابع و مجالت مختلف، مقاالت را به بانک اطالعاتی نرم افزار و-2

.کند

.دطرز رفرانس گذاری در مقاله را حداقل به سه روش موجود تشریح کن-3

.هدانواع فرمت رفرانس مقاله و شیوه تغییر آن را در نرم افزار شرح د-4

ذف های گذاشته و حرفرنس ها از قبیل حذف رفرنس شیوه های ویرایش -5

.  کدهای نرم افزار از فایل مقاله را تشریح کند



سخه آیا سیستم شما حداقل سخت افزار موردنیاز برای نصب ن

ENDNOTE)اندنوت ایکس  X7 / X8)  دارد؟ را

Windows compatibility and system requirements (X8)

• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10

• 1 gigahertz (GHz) or faster x86-bit or x64-bit procesor

• 600 MB hard disk space available

• Minimum 2 GB of available RAM

• Microsoft Word [Cite While You Write] for Windows: 

2007, 2010*, 2013*, and 2016*

• Microsoft PowerPoint® for Windows 2007, 2010*, 

2013*, 2016*





مراحل
آزمایش



:اجرای سناریوی

اطالعاتیایجاد بانک -1

منابعوارد کردن اطالعات -2

گذاری در مقالهرفرنس طرز -۳



اطالعاتیایجاد بانک -1



منابع و سازماندهی آنهاوارد کردن اطالعات -2
از پاب مد به اندنوتها رفرنسارسال مستقیم 



گذاری در مقالهرفرنس طرز -۳



استناد؟( 2)



مطلبنقلازپسمآخذازكوتاهيمشخصاتشیوهایندر

يروانشناسانجمناستنادهايشیوه.شودميارائهمتن،در

الام)آمریكامدرنزبانانجمنشیوهو(ايپياي)آمریكا

.گیرندميقراردستهاینجزء(اي

: استناد درون متنی 



:متنیبروناستناد

ازاعممتنازخارججایيدرارجاعموردسندشیوهایندر

دروشودميدرجمتنانتهايیافصلپایانصفحه،پایین

رنظموردسنداستعددمعموالكهنماديونشانهتنهامتن

ردونكوروشیكاگواستنادهايشیوه.كندميمشخصرا

.گیرندميقرارگروهاین



لینک دانلود راهنماهای سبک استنادی 

• APA 6th Referencing Types for EndNote X8

• Chicago 16th B Referencing Types for EndNote X8

• Vancouver reference types for EndNote X8

http://libguides.library.curtin.edu.au/ld.php?content_id=27146609
http://libguides.library.curtin.edu.au/ld.php?content_id=27146611
http://libguides.library.curtin.edu.au/ld.php?content_id=32351141


تنادی آشنایی با نحوه تغییر سبک اس

APA6ونکوور و 
اندنوتدر 



:نکات اضافه
(فیلم)برای اینکار باید تنظیماتی در استایل ایجاد نمود

یکاجزایبعضیدرتغییرایجادقصدکهمواردیدر•

باشیمداشتهراخاصاستایل

دوابرفرنسشمارهازبعدنقطهجایگزینیمثالبرای)•

(شمارهطرفدوکروشه

•Edit / Output Styles



:نکات اضافه
(فیلم)

نحوه ایجاد سریع بیبلیوگرافی•

بهتر است استایل موردنظر انتخاب و در•

را برنامه اندنوت انتخاب و دستور ذیل را اج

:نمایید

•Edit / Copy Formatted



1. Manually

2. Import

1. Directly

2. Indirectly



رد باز مطابق سبک رفرنس نویسی باید فیلدهای رکو

:شده تکمیل شود

دستور:

References / New Reference

روی دنوت برنامه انعدم رویت فیلدهای خالی رفرنسها ابتدا در پنل اصلی برای : نکته

Show Emptyگزینه یک رفرنس دابل کلیک کرده سپس 



2. Import

1. Directly

2. Indirectly

ورود منابع از پایگاه های اطالعاتی و وب سایت مجالت 

.اردبه نرم افزار اندنوت شیوه های تقریباْ مشابه وجود د



:نکات اضافه
References / Find Reference Updates

وت در مواردی که نیاز به آپددیت رفرنسدی در انددن•

دارید 

تی زمانی که مدی خواهیدد مشخصدات کتابشدناخمثل •

کنیدد مدی را بدروز بدوده  In Pressکدهمقالده ای 

:از دستور ذیل استفاده نماییدتوانید 



:نکات اضافه
References / Find Full Text

نمدددددددودن Attachنحدددددددوه پیدددددددداکردن و •

Fulltextرفرنس ها



:نکات اضافه
Groups & …

وو یا پنهدان نمدودن پندل جسدتجو مشاهده •

اندنوتبرنامه ستون گروه در 

صفحه نمایش :اضافهنکات 



در برنامده وجدود بداز  libraryکده بدیش از یدک هنگدامی 

برنامده  Windowداشته باشد می تدوان از طریدق مندوی 

.اندنوت آنها را مرتب نمود

نگددارش یددک مددتن یددا مقالدده مددی تددوان از بددیش از یددک در 

library  یه برای رفرنس دهی استفاده نمود امدا توصدباز

.ادغام نمود ها را libraryمی شود قبل از نگارش مقاله 

صفحه نمایش :اضافهنکات 



به هر دلیلی به اندنوت دسترسی ندارید و می 
رفرنس ها را استخراج نماییدورد خواهید از فایل 

خروجی از ورد به اندنوت ؟: نکته



:  نکات اضافه
مشکالت نرم افزاری

گددداهی اوقدددات بدددا وجدددود نصدددب صدددحیح برنامددده •

مشدداهده نمددی  Wordاندددنوت تددب ایددن برنامدده در 

. شود

کنار از علل این وضعیت برداشته شدن تیکیکی •

. است Wordتب اندنوت در تنظیمات برنامه 

.ماییدبه پوشه فیلم مراجعه نرفع این مشکل برای •



:  نکات اضافه
مشکالت نرم افزاری

کگگگگگگگگگگردن نرم افگگگگگگگگگگزار ورد در حگگگگگگگگگگی  وارد کگگگگگگگگگگردن مرجگگگگگگگگگگع جدیگگگگگگگگگگدهنگگگگگگگگگگ  •

ظداهر ( منبدع۱۰۰مثال در حدود )مشکل در مواقعی که تعداد منابع شما زیاد باشد این 

در . یدمی شود خصوصا زمانی که منابع یک کتاب یا پایان نامه فارسی را وارد می نمای

ت واقددع در هنگددام رد دادن ایددن مشددکل، بددا توجدده بدده سددرعت کامپیوترتددان، ممکددن اسدد

.طددول بکشددد تددا یددک منبددع را اضددافه یددا کددم نماییددد( دقیقدده۱۰گدداهی تددا )مدددت زمددانی 

ایددن مشددکل ایددن اسددت کدده هنگددام اضددافه یددا حددذف کددردن یددک منبددع، نرم افددزار دلیددل 

Endnote  کند( آپدیت)می خواهد همه منابع را به روز .

غیرفعدال را  Instant Formattingجلدوگیری از ایدن اتفدام شدما بایدد قابلیدت جهدت •

:بددددددددددددرای انجددددددددددددام اینکددددددددددددار مسددددددددددددیر زیددددددددددددر را دنبددددددددددددال نماییددددددددددددد. کنیددددددددددددد

.کنیددددددددددددددددددددمراجعددددددددددددددددددده Endnoteنرم افدددددددددددددددددددزار ورد بددددددددددددددددددده تدددددددددددددددددددب در 

.را انتخاب کنید Instant Formatting is offدر این حالت کافیست گزینه 



:  نکات اضافه
مشکالت نرم افزاری

گددداهی اوقدددات بدددا وجدددود نصدددب صدددحیح برنامددده •

مشدداهده نمددی  Wordاندددنوت تددب ایددن برنامدده در 

. شود

کنار از علل این وضعیت برداشته شدن تیکیکی •

. است Wordتب اندنوت در تنظیمات برنامه 

.ماییدبه پوشه فیلم مراجعه نرفع این مشکل برای •



:نکات اضافه
File / Compressed Library 

مقالهاندنوتفایلبخواهدشماازایمجلهاگر•

اریکچهشمانماییدارسالمجلهدفتربراینیز

دهید؟میانجام

Compressedتولیدنحوه• Libraryبرنامهدر

اندنوت



:نکات اضافه
File / Compressed Library 

مقالهاندنوتفایلبخواهدشماازایمجلهاگر•

اریکچهشمانماییدارسالمجلهدفتربراینیز

دهید؟میانجام

Compressedتولیدنحوه• Libraryبرنامهدر

اندنوت



:نکات اضافه
Tools/Manuscript Templet

برنامهدرموجودوردهایتمپلتازاستفاده•

نویسیمقالهآمادههایقالبعنوانبهاندنوت

میمقالهنگارشوقتدرجوییصرفهباعث

.شود

ت ؟در اندنواستفاده از این قابلیت تجربه نحوه •



:نکات اضافه
فیلم

کدده رفددرنس  Wordنحددوه ادغددام چنددد فایددل •

.انجدام شدده اسدت EndNoteنویسدی آنهدا بدا 



نکات اضافه

پیشتاسممکننویسیمقالهدراندنوتازاستفادههنگامکهمشکالتیازیکی•

نظیرمختلفطرمبهکهاستduplicateیکسانیرفرنسهاییوجودآید

libraryوارداستممکن...ومتفاوتاطالعاتیپایگاههایدرجستجو

.باشندشدهاندنوت

شمارهیکخیریاباشدduplicateاینکهازفارغرفرنسهربهاندنوتدر•

نویسیرفرنسهنگامو(#عالمتبا)شودمیدادهاختصاصانحصاری

ومقالهمتندررفرنسمشخصاتورودبرایشمارهاینبهاندنوتمقاله،

.کندمیرجوعرفرنسهافهرست

چندایدوبعنوانواحدرفرنسیککهاستآنآیدپیشاستممکنکهاشکالی•

توصیهتوضعیاینازپیشگیریبرای.شودثبتمقالهدروشناساییرفرنس

Findگزینهازاستفادهباحتمامقالهمتنبهرفرنسهاورودازقبلشودمی

Duplicate،شوندحذفتکراریرفرنسهایاندنوت.



:نکات اضافه

؟اندنوتlibraryهایفونتتغییرشیوه•

د؟چرا از این قابلیت در اندنوت استفاده می شو•



(فیلم):نکات اضافه

:یک قابلیت کاربردی اندنوت•

اگددر مددتن کامددل مقدداالت مددورد نظددر خددود را در فولدددر •

مشددداهده خاصدددی ذخیدددره کنیدددد پدددس از انجدددام تنظیمددداتی 

خواهیددد کددرد بددا هددر بددار بدداز نمددودن برنامدده اندددنوت ایددن 

فایلهدددای پدددی دی اف ذخیدددره شددددده بطدددور خودکدددار بدددده 

library شما اضافه خواهند شد.



سرفرنبه یک ضمیمه کردن تصویر نحوه 1.

ه اسگگتداده از تصگگویر هگگمیمه شگگده بگگنحگگوه 2.

Wordیک رفرنس در مت  برنامه 

ه بده خودکار همه تصاویر مورد استفادانتقال 3.

مقالهانتهای متن 

:نکات اضافه
(فیلم)باید تنظیماتی در استایل ایجاد نمودمورد سوم برای 



:نکات اضافه
Tools /Library Summery

بدددرای مشددداهده خالصددده اطالعدددات هدددر •

library  شددامل تعددداد رفرنسددها، تعددداد

...کلمات کلیدی، تعداد مجالت و 



فیلم

 Googleبرای ارسال گروهی رفرنسها از •

Scholar  به اندنوت ابتدا آنها را درMy 

Library ذخیره سپس به اندنوت ارسال کنید.



گیالندرمانیبهداشتیوخدماتدانشگاه علوم پزشكی 

دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 
لنگرود-شرق گیالن 



.  X7راهنماي كاربرد نرم افزار اندنوت (. 1394. )تبری، رسول«
/   ت۲رZ   ۱۰۰۱۲:  محل قرارگیری در قفسه. بلور: رشت

۱۳۹۴

مدیریت مآخذ (1390) .ابوذر, رمضاني & ,ابوالفضل, رمضانی«
:  محل قرارگیری در قفسه .کتابدار :تهران.  X4فارسی با اندنوت 

Z۱۰۰۱۴۱۳۹۰/ر۸م

:اندنوتکامال کاربردی در باره برنامه مطالب «

https://t.me/endnote

:مباحثه اندنوتآدرس گروه •

» endnotefarsi@googlegroups.com

» endnotefarsi@gmail.com

http://www.ketabdar.org/newbooks/.../Endnote_table_of_contents.pdf
https://t.me/endnote
mailto:endnotefarsi@googlegroups.com
mailto:endnotefarsi@gmail.com

