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 مقدمه

رشد روزافزون اطالعات سبب شده تا استفاده مناسب از آن مستلزم آگاهی از چگونگی استتراا  اطالعتات متورد ن،تاز   تا  

کنند  تا ستاعو و  تازدهی  ،شتتای در جوی در زمان و هزینه شود.  نا ااین پژوهشگاانی که این آگاهی را کسب می ،شتاین صافه

پذیا شوند  اید قبل از آن  رو ی سازماندهی و متدیایو ینکه اطالعات  ه راحتی دستاسکنند.   اای ازم،نه پژوهشی خود حاکو می

افزارهای گوناگونی کته  تاای ایتن زم،نته تواند از نامخواهد اطالعات خود را سازماندهی و مدیایو کند میشوند. پژوهشگای که می

  EndNote  Reference Manager  Prociteتتوان افزارهتا میاند استفاده کنتد. از جللته متلتتاین ایتن نامطااحی شده

Mendeley  Citative  Refworks  وZotero .را نام  اد 

اسو که  اای سازماندهی و مدیایو اطالعتات طااحتی  Thomson Reutersمحصول شاکو  EndNoteافزار نام

وان پایگاهتای کتا شتناختی پ،وستته را جستتجو و تاسو که  ا استفاده از آن می پ،وسته جستجوی ا زار شده اسو. عالوه  ا این یک

توان کتا رانه شرصی ساخته و نتایج جستجوها را  تاای هل،شته منا ع را مستق،لاٌ  ه کتا رانه آن وارد کاد.  ا استفاده از این ا زار می

توان هلزمتان  تا نوشتتن ن ا زار میا زاری  اای ایجاد کتا شناسی ن،ز هسو.  ا استفاده از ای EndNoteافزار در آن ذخ،اه کاد. نام

 متن عللی استناد کاد.

کنندگان این راهنلا   آماده شده اسو. گاچه تت،هEndNote X7راهنلای حاضا  ا اساس آخاین ویاایش این نام افزار  

 انتد امتا درقتاار داده Thomson Reutersتت،ه شده توست  شتاکو  Getting Started Guideاساس کار خود را نسره 

شده استفاده شده اسو. ام،د کته های  ومیها گاهی از مثالها نکاتی که  ه نظا الزم  ود اضافه شده و یا در  رش مثال عضی قسلو

  اای پژوهشگاان فارسی ز ان مف،د فایده  اشد.

ب آقتای توان یتادی نکتاد از کتا رانته پتادیو علتوم دانشتگاه تتتاان و جنتاسعی شده اسو سرن کوتاه  اشد  اما نلی

هادیان معاون پژوهشی محلدرضا جناب آقای دکتا  هلچن،ن اند.این آموزش و تت،ه آن  وده یاول،ه   که خاستگاهس،دا ااه،م علاانی

موسسته  الللل دانشگاه علوم پزشکی تتاان که پشت،بانی ایشان انگ،زه اصلی ادامه این آمتوزش و تت،ته آن  توده استو.پادیو  ،ن

ام،د که این  زرگواران در پناه  اند.پور ن،ز حلایو معنوی و انتشار این اثا را  ا عتده گافتهآرموک و جناب آقای متندس محلد هاندی

 حق هل،شه موفق و سا لند  اشند.
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 EndNote کتابخانه معرفی :1 فصل

 

 

 

 

 :چگونه که بگیرید یاد توانیدمی شما مخصوصاٌ. دهدمی نشان را Endnote با کار اصول فصل این

 EndNote کنید باز را کتابخانه و شروع را 

 کنید مرتب را منابع لیست 

 کنید بسته و باز، انتخاب، را کتابخانه درون منابع 

 کنید ذخیره شخصی گروههای در را منابع 

 شوید خارج EndNote برنامه از 
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 EndNote با کار شروع

 کتابخانه نمونه یک بازکردن و EndNote برنامه اجرای برای

 بیار اولیین اگر. کنید اجرا را Start menu, choose Programs > EndNote >EndNote Program مسیر .1

 .شودمی باز شما برای بصورت زیر ایصفحه کنید،می استفاده برنامه این از که است

 

 

 

 باز جای به زمان این در شود، اجرا خودکار صورت به که ایدکرده تنظیم طوری را خود کتابخانه قبال شما اگر: نکته

 به خود منوی بخش در و ببندید، را کتابخانه افتاد، اتفاق این اگر. شودمی باز شما موردتظر کتابخانهصفحه باال  شدن

 .کنید اجرا را 3 گام ادامه در و کنید، اجرا را Open > Open Library و رفته فایل قسمت

 .کنید انتخاب را open an existing EndNote library گزینه .1

 عمیل ترتییب ایین بیه کار این انجام برای. کنید باز را آن و انتخاب را منبع کتابخانه فایل، انتخاب بخش در .2

 :کنید
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 درایو C کنید باز را آن و انتخاب را 

 Program Files کنید باز را آن و انتخاب را 

 هپوش EndNote کنید باز و انتخاب را 

 مثالها فولدر (Examples folder shortcut )در مثالها فولدر. کنید باز و انتخاب را Shared Documents یا 

Public Documents folder دارد وجود. 

 کنیید بیاز را فاییل ایین وقتیی. دارد قیرار Sample_Library_X7.enlx نام با شدهفشرده فایل یک در مثال کتابخانه

EndNote کتابخانیییه غیرفشیییرده فایلهیییای همیییه (sample_library_X7.enl  و sample_library_X7.data) را 

 را sample_library_X7.enl فایل اید،کرده باز را فشرده کتابخانه نمونه قبال شما اگر. کندمی باز را آنها و استخراج

 .کنید باز را آن سپس و انتخاب
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 open گزینیه روی و انتخاب را فایل ،منو بخش از. کنید باز EndNote  محیط از را کتابخانه توانیدمی همچنین شما

library کنید کلیک. 

 کتابخانه پنجره

 .کنیدمی مشاهده کرده لیست را منابع همه که کتابخانه پنجره کنیدمی باز را کتابخانه نمونه یک شما وقتی

 

 

  

 :استچهار بخش کلی  شامل کتابخانه پنجره

 تنظیمییات در. دهیدمی نشیان را منییابع از چندسیتونی لیسیت :(Reference List Panel) منشاب  لیسشش  بخشش

 در شدهوصل فایل شامل که منابعی برای را مدرک اصلی متن کلیپ آیکون منابع لیست در ستون اولین شده،تعریف

 :با کندمی پیدا ادامه ستونها این. دهدمی نشان هستند خود File Attachments فیلد
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 .شده روز به زمان آخرین، وURL،منبع نوعدوم،  عنوان یا مجله نام، عنوانل،سال، او نویسنده خانوادگی نام

منیوی  بخیش از کار این برای. دهید تغییر را شوندمی داده نشان منابع لیست در که فیلدهایی نظم توانیدمی شما: نکته

Edit گزینه ،Preferences عبارت ،Display Field .را انتخاب کنید 

 هستند آسان بازیابی برای منابع گروههای شامل که را مختلف گروههای مجموعه :(Group Panel) گروه بخش

 .دهدمی نشان را

وجو کیرد. همچنیین بیرای توان در منیابع کتابخانیه جسیتدر این بخش می (:Search Panelوجو )بخش جس 

 شود.صورت پیوسته از این بخش استفاده میها بههای اطالعاتی و فهرست کتابخانهوجو در پایگاهجست

( برای دیدن فیلدهای منبیع Referenceزبانه منبع ) است،شده تشکیل قسمت سه از (:Tabs Panel) هازبانهبخش 

 دیدن برای (Preview) نمایشپیش زبانهدهد هر منبع را همان جا سریع ویرایش کنید. و ویرایش سریع که اجازه می

تیوان ( که از ایین طرییم میAttached PDFs)های( ضمیمه شده به منبع )نمایش پی.دی.اف. زبانه شده،فرمت منابع

 .های مربوط به یک منبع )با فرمت پی.دی.اف.( را مشاهده کردفایل

 EndNote طرییم از تواننیدمی نمیایش، برای شده بکارگرفته فونت همانند منابع، لیست در شدهداده نشان اطالعات

Preferences شوندداده تغییر. 

 منابع نمایشپیش

 Preview) نمیایشپیش زبانیه در آن دییدن و منبع انتخاب با را منبع یک از بیشتری جزئیات آسانی به توانیدمی شما

pane )کنید مشاهده کتابخانه پنجره پایین در. 

 :منبع نمایشپیش برای

)سیمت  صیفحه پیایین در Layout گزینیه روی نداریید، راییا بخیش گیروه  Tab بخیش پنجره در شما اگر .1

تیوان جیای قیرار در اینجا می .کنید کلیکها گزینه مرتبط با نمایش آن روی سپس و کنید، کلیک راست(

 ها را نیز تعیین کرد.گرفتن این بخش

 .کنید کلیک "Bats: Biology, behavior, and folkore" عنوان با منبع روی مثال، این برای .2
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 اسیتفاده شیدهانتخاب منبیع نمیایش بیرای را حاضیر (Output Style)خروجیی سیبک نمیایش، برای Preview زبانه

 بیرای را قیوانینی EndNote خروجیی هایسیبک. شید خواهد فرمت کتابشناسی برای سبک این کههمچنان.کندمی

 زمیان شیما منبیع کننیدمی مشخص هاسبک. دهندمی ارائه انتشارات دیگر و مجالت انواع برای هاکتابشناسی ساختن

 .شود دیده چگونه کتابشناسی ساخت یا نمایش،پیش خروجی، پرینت،

 درون لیسییت از را Numbered گزینییه Toolbar بخییش در خروجییی، مختلییف هایسییبک انتخییاب بییرای .3

Output Styles کنید انتخاب. 

 

 فایلهای از را دیگری سبک اینجا از توانیدمی شما دهد،می نمایش را شما عالقه مورد هایسبک سبک، لیست: نکته

 0111 از بییش اما شود،می نصب معروف خروجی سبک 111 تا افزار،نرم معمولی نصب در. کنید انتخاب شدهنصب

 .است موجود EndNot در خروجی سبک

 

 

 منبیع فقیط شیود، انتخاب منبع چند اگر. شودمی داده نشان نمایشپیش زبانه قسمت در منبع یک تنها واحد، زمان در

 .شودمی داده نشان( شده مشخص چیننقطه با آن اطراف که) شدهفعال

 .کند تغییر متفاوت خروجی هایسبک انتخاب با زمان، هر در تواندمی نمایشپیش زبانه در منبع قالب
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 منابع کردنمرتب

 .نمود مرتب را منابع نویسنده، سال، عنوان، مانند ستون هر عنوان روی بر کلیک با راحتی، به توانمی

 :منابع ترتیب در تغییر برای

 بیاالعکس ییا و پیایین تیا بیاال از نویسیندگان تیا کنید کلیک( Author column) نویسندگان سرستون روی .1

 .شوند مرتب
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 را Unicode خیا  حیروف بیرای EndNote. اسیت ژاپنیی حیروف شامل دهدکهمی نشان را منبعی مثال این: نکته

 باکس حروف جایبه اگر.شوند منتقل متفاوت هایزبان و هابرنامه بین آسانی به هاداده که ایبگونه کند،می استفاده

 در. دهیید تغیییر Unicode فونت به را EndNote نمایش هایفونت که باشید داشته نیاز شما است ممکن شود، ظاهر

 عناصر از بعضی برای. دهید انجام را اینکار چگونه گرفت خواهید یاد "Setting EndNote Preferences": 3 بخش

 .نمایید نصب را ویندوز زبان خا  هایبسته از بعضی کنید پیدا نیاز است ممکن نمایش،

 .شوند مرتب پایین به باال از انتشار سال اساس بر منابع تا کنید کلیک سال سرستون روی .2

 .شوند مرتب باال به پایین صورت به و شود برعکس منابع ترتیب تا کنید کلیک سال سرستون روی دوباره .3

 .شود مرتب نویسندگان نام الفبای اساس بر کتابخانه منابع ترتیب تا کنید کلیک نویسنده سرستون روی .4
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 منبع بازکردن و انتخاب

 .کنید انتخاب کتابخانه پنجره در را آنها باید اول شما خا ، منابع با کارکردن برای

 Arrow از اسیتفاده میوس، از اسیتفاده بیا منبیع روی کلییک ماننید دارد، وجیود منابع انتخاب برای متفاوتی راههای

kesys، شودمی مرتب کتابخانه آن با که فیلدی در حرف اولین تایپ یا. 

 :منبع نمایش و سریع پیداکردن برای

 .کنید انتخاب لیست در را منبع اولین .1

 ماننید دهیید، انجیام آن روی توانییدمی کیه دارد وجیود کارهایی از تعداد است، شده انتخاب منبع که حاال

 .کنید باز آن محتویات دیدن برای را منبع االن،. آن ویرایش یا حذف، کات، کپی، آن، محتویات دیدن

 
 

 Refrences بخیش در Edit References دسیتور از استفاده یا ENTER کلید دادن فشار با را Argus منبع .2

menu کنید باز منابع لیست در آن روی دوبارکلیک با را منبع توانیدمی االن شما. کنید باز. 
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 .دهدمی نشان را منبع به مربوط  اطالعات تمام منبع پنجره

 

 
 

 .کنیدمی ویرایش یا وارد را منبع یک به مربوط اطالعات شما که است جایی این صفحه

 ایین. ".Argus, 1993#15" شیود،می داده نشیان عنوان زبانه قسمت در منبع پنجره باالی در استنادی اطالعات: نکته

 در را استنادها تا شودمی استفاده EndNote وسیله به – رکورد شماره و سال، اول، نویسنده خانوادگینام – اطالعات

 .کند سازگار کتابخانه منابع با نوشته یک

 بیه فیلید ییک از تیا دهیید فشار را Tab کلید یا بکشید، پایین را منابع پنجره موس از استفاده با منابع، بقیه دیدن برای

 .برگردیدفیلد قبلی  به تا دهید فشار را Shift+Tab.کنید حرکت بعدی رکورد سمت

 Showشوند، و با انتخاب فقط فیلدهایی که شامل داده هستند نمایش داده می Hide Empty fieldsبا انتخاب گزینه 

Empty Fields شوند.تمام فیلدهای مربوط به یک منبع ظاهر می 
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 منب  بستن

 .دهید انجام زیر راههای از یکی طریم از را کار این توانیدمی شما. ببندید را منبع

 کتابخانیه تربیرونی بخش در بستن گزینه روی) کنید کلیک منبع پنجره باالی گوشه در X بستن گزینه روی 

 (.نکنید کلیک

 .کنید انتخاب را Close Reference گزینه File Menu بخش از 

در  معیادل ییک منو دستورات از بسیاری که باشید داشته توجه. دهید فشار را CTRL+W کیبورد، طریم از 

 .دارند صفحه کلید

EndNote کندمی ذخیره منبع پنجره شدن بسته هنگام را تغییرات همه خودکار بصورت. 

 .پی.دی.افدیدن و  هازبانه بخش

تیوان در کرد. اغلیب کارهیای کیه می توان به سرعت منبع مشخص شده در کادر منابع را ویرایشدر این قسمت می

 توان متنی را وارد آن کرد.توان انجام داد. با کلیک بر روی یک فیلد میپنجره یک منبع انجام داد، اینجا هم می

دهد. هر بخش از منبع در فیلد مخصیو  خیود دخییره کادر ویرایش سریع محتویات منبع مشخص شده را نشان می

 عنوان نشان داده شده است.شده، و نوع منبع زیر نوار 
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 شده را بازکرده و ببینید.دهد تا فایل پی.دی.اف. مربوط به منبع انتخاببه شما اجازه می PDF Viewerکادر  

 برای اضافه کردن یک فایل پی.دی.اف. به منبع مورد نظر:

دهید هیی  ببرید. به پیام نشان داده شده توجه کنیید کیه نشیان می PDF Viewerنشانه موس را داخل کادر  .1

 (There are no PDFs attached to this referenceفایل پی.دی.اف. به منبع وصل نشده است. )

کلیک کنید تا صفحه دیالوگ برای انتخاب فایل مورد نظر ظاهر شود. به جای  Ctrl+Alt+Aهمزمان روی  .2

 یکون کلیپ کلیک کرده تا صفحه مورد نظر برای انتخاب فایل ظاهر شود.توانید روی آکار میاین

 را کلیک کنید. Openفایل مورد نظر را پیدا کرده و گزینه  .3

 شود.در اینجا فایل به منبع مورد نظر وصل شده و با انتخاب منبع دیگر این عمل ذخیره می .4
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 دهد.های زیر را نشان میشود که آیکونظاهر می PDF Viewerنوار ابزاری در کادر 

 

 

 شامل: هااین گزینه

 PDF Attachments 
 Save PDF 
 Print 
 Previous Page/Next Page 
 Go to (page) 
 Zoom Out/In 
 Rotate Counterclockwise/Rotate Clockwise 
 Sticky Note 
 Highlight Text 
 Find (search PDF) 

هاسیت که شامل بسییاری از ایین گزینهی ه تا منویکلیک راست کرد PDF Viewerتوانید در کادر شما همچنین می

 باز شود.

 (Save References to a custom group) شخصی گروههای در منابع ذخیره

 دائمی اول گروهسه. است شدهذخیره منابع گروههای مجموعه شامل دارد وجود کتابخانه پنجره در که دیگری کادر

 .(permanent groups)هستند

 All References دهدمی نشان را کتابخانه در منابع همه. 
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 Unfiled نیستند کاربر هایگروه از جزئی که است منابعی شامل. 

 Trash اندنرفته بین از کامل بطور اما اندشده حذف کتابخانه از که است منابعی شامل. 

 

 

 

 011 حیداکثر سیازماندهی بیرای را( Group Sets) گروهیی هایمجموعه توانیدمی شما دائمی گروههای از ترپایین

 .بسازید کتابخانه در( Smart Group) ( و گروه هوشمندCustom Groupشخصی ) گروه

 خودکیار صیورتبه گیروه هوشیمند. شیودمی سیاخته گیروه به فرد منابع کردن اضافه با خا  طوربه شخصی گروه

گروه شخصیی  شامل که ترکیبی گروه یک توانیدمی همچنین شما. است جستجو استراتژی پایه بر و گیرد،می شکل

 .بسازید را باشد و/یا گروه هوشمند

 مجموعه ذیل گروهها نام روی کتابخانه، پنجره چپ سمت. دارد گروه شخصی چند( شدهنصب مثال)کتابخانه نمونه

Bats ببینید را گروه هر در موجود منابع تا کنید کلیک. 
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 .شوندداده نشان کتابخانه در موجود منابع همه دوباره تا کنید کلیک All Reference گزینه روی سپس،

 :آن در منبع کردن اضافه و گروه شخصی ساختن برای

 آن در جدییید گییروه کییه ایبگونییه دهییید، نمییایش را Paleontology مجموعییه در گروههییا از یکییی .1

 .شود ساخته مجموعه

 گییروه روی توانیییدمی همچنییین شییما. کنییید انتخییاب را Create Group گزینییه ،Groups منییوی از .2

Paleontology گزینه و کنید کلیک راست Create Group کنید انتخاب را. 

 نشیان برجسیته صیورتبه عنیوان، ویرایش برای New Group عنوان با گروه گروهها، کادر در حاال،

 .استشده داده

3. Extinction کلید سپس و کنید، تایپ گروه نام عنوان به را Enter لیسیت کیادر در ییا دهیید فشار را 

 .شود ذخیره تغییرات تا کنید کلیک منابع

 .شوندداده نمایش کتابخانه منابع همه تا کنید کلیک All References گروه روی .4

 منیابع انتخاب برای. کنید هایالیت را  Billoski منبع اولین و Argus منبع اولین نویسندگان، ستون در .0

 .کنید کلیک بعدی منبع روی همزمان و داشته نگه پایین را Ctrl کلید اول ناپیوسته،
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 رها گروه عنوان روی را آنها و( drag) بکشید New group جدید گروه داخل به را شدهانتخاب منابع .6

 تیا کنیید انتخاب را Add References گزینه و بروید Groups منوی در توانیدمی شما(. drop) کنید

 .کنید وارد خود نظر مورد گروه به را جدید منبع بتوانید

 .کنید مشاهده را اندشده گروه از جزئی حاال که منبعی دو تا کرده کلیک Extinction گروه روی .7

 

 
 

 .شوند داده نمایش کتابخانه درون منابع همه تا کنید کلیک All References گزینه روی دوباره

 :یدیگر گروه مجموعه به گروهانتقال یک  برای

 .دهد نمایش را گروه تا کنید کلیک Extinction گروه عنوان روی .1

 .کنید رها را آن میخواهید که Bats مجموعه در جایی هر و بکشید، Bats گروه مجموعه به را آن .2

 :گروه شخصی حذف برای
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 همچنیین شما. کنید انتخاب را Delete Group گزینه سپس و کرده کلیک راست گروه نام روی .1

 انتخیاب را Delete Group گزینیه Groups منیوی در و کیرده کلییک گیروه نام روی توانیدمی

 .کنید

 نظیر میورد گیروه تاییید صورت در که شودمی نمایان گروه حذف تایید بر مبنی پیغامی اینجا در .2

 منبعیی هیی  و شودمی حذف گروه زیرمجموعه تنها که است الزم نکته این ذکر. شودمی حذف

 .شودنمی حذف شما کتابخانه از

 .است موجود کلیک راست منوی و Groups منوی مکان دو در گروها مدیریت برای دستورات از بسیاری

 

 

 

 :EndNote Help  در مرتبط هایبخش

 :کنید دنبال EndNote Help در را ذیل موضوعات راهنما، از بخش این با مرتبط اطالعات برای

 The EndNote Libray پنجره نمایش نحوه چگونه اینکه یادگیری برای EndNote دهید تغییر را. 

 Sorting the Library سازیمرتب مورد در بیشتر یادگیری برای (Sorting.) 

 Using Groups گروهها مدیریت و ساختن مورد در بیشتر یادگیری برای. 

 



 

 
 

 

 

 

 EndNote(Preferences) تنظیمات :2 فصل

 

 

 

 

 :چگونه که گرفت خواهید یاد شما راهنما از بخش این در

 .دهید نمایش را EndNote تنظیمات 

 .شود باز کردید شروع را EndNote هرزمانی که کنید تنظیم طوری را خود عالقه مورد کتابخانه 

 .دهید تغییر را نمایش فونت 
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 EndNote Preferences به دسترسی

 :EndNote تنظیمات دادن تغییر یا دیدن برای

 .کنید انتخاب را Preferences گزینه ،Edit منوی از

 کتابخانه( Default) شده تعریف تنظیمات

 زمیانی. شیود باز خودکار طوربه شما کتابخانه کردید، آغاز را EndNote شما که زمان هر کنید تعیین توانیدمی شما

 .کنید تنظیم( Favorite) خود موردعالقه کتابخانه عنوان به را آن توانیدمی ساختید، را خود کتابخانه شما که

 :(Favorite Library) موردنظر کتابخانه تنظیم برای

 .کنید انتخاب را Preferences گزینه و رفته Edite منوی به .1

 .کنید کلیک Libraries گزینه روی چپ، سمت لیست در .2

 .کنید انتخاب را Open the Specific Libraries عبارت When EndNote Start Menu گزینه مقابل در .3

 کیه جیایی باید شما خود، موردنظر کتابخانه انتخاب برای. کنید کلیک Add Open Libraries گزینه روی .4

 .بدانید ایدکرده ذخیره را کتابخانه آن
 



 EndNote. تنظیمات 2فصل 
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 .شود ذخیره تغییرات تا کرده کلیک Apply گزینه روی .0

 کتابخانه نمایش فونت تغییر

 :نمایش فونت تغییر برای

 .کنید انتخاب را Preferences گزینه ،Edite منوی در .1

 .شود ظاهر زبانه چهار با دیالوگ صفحه تا کرده کلیک Display Fonts گزینه روی چپ، سمت لیست در .2

 تعییین را کتابخانیه پنجره منابع لیست کادر در شدهلیست منابع اندازه و فونت ،(Library tab) کتابخانه زبانه 

 .کندمی

 تاییپ EndNote در کیه هیاییمتن اغلیب نمیایش بیرای اسیتفاده مورد فونت( General tab) عمومی زبانه 

 EndNote در اطالعیاتی هیایپنل و هیانمایشپیش اغلیب برای همچنین زبانه این. دهدمی تغییر را شوندمی

 EndNote از مسیتقیم بصیورت که هاییکتابشناسی نمایش فونت برای همچنین. گیردمی قرار استفاده مورد

 .گیردمورد استفاده قرار می شوندمی چاپ یا کپی
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 .کندمی تعیین را منبع پنجره فیلد هایلیبل اندازه و فونت( Labels tab) لیبل زبانه 

 تعییین را شیودمی جسیتجو زبانه وارد کاربر توسط که هاییمتن اندازه و فونت( Search tab) جستجو زبانه 

 .کندمی

 

 

 .کنید کلیک Change Font گزینه روی کتابخانه، زبانه در .3

 انتخیاب بیا .کنیدمی پشیتیبانی را هیازبان همیه که کرده انتخاب را Unicode نوع از فونتی فونت، لیست در .4

 ...و ژاپنی فارسی، حروف مانند ببینید، کتابخانه پنجره در را حرفی هر توانیدمی شما کد،یونی فونت
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 .کنید کلیک Change Font گزینه روی ،(General tab) عمومی زبانه در .0

 .شود ذخیره تغییرات تا کنید کلیک Ok روی. کنید انتخاب را کدیونی نوع از فونتی فونت، لیست در .6

 .شود بسته Preferences صفحه تا کنید کلیک Ok روی .7

 

 

 :EndNote Help  در مرتبط هایبخش

 :کنید دنبال EndNote Help در را ذیل موضوعات راهنما، از بخش این با مرتبط اطالعات برای

 The EndNote Library دهید تغییر را کتابخانه پنجره نمایش نحوه چگونه اینکه مورد در یادگیری برای. 

 Preferences, Toolbars, & Shortcuts نسیخه چگونیه اینکه مورد در یادگیری برای EndNote را خیود 

 .کنید شخصی

 

 



 

 
 

 

 

 به کتابخانه منبع یک کردن وارد :3 فصل

 

 

 

 :چگونه که گرفت خواهید یاد شما راهنما، از بخش این در

 .کنید کتابخانه وارد را منبع یک 

 .(Attach a File)کنید وصل منبع به را فایلی 
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 جدید منبع ساختن

 :دارد وجود کتابخانه در منبع یک کردن اضافه برای گوناگونی راههای

 .کنید تایپ منبع پنجره در را منبع اطالعات 

 در کییار اییین. کنییید بازیییابی مسییتقیم طییور بییه را منییابع و شییوید وصییل پیوسییته کتابشییناختی پایگاههییای بییه 

Searching an Online Database گیردمی انجام. 

. کنیید EndNote وارد ایدکرده بارگذاری پیوسته کتابشناختی پایگاههای از که را خود منابع متنی هایفایل 

 .گیردمی انجام Importing Reference Data into EndNote در کار این

 :کنید اضافه آن به جدید منب  یک توانیدمی شما اس ، باز کتابخانه یک که زمانی

 انتخیاب را New Reference (Ctrl+N) گزینیه ،References منوی از سپس کنید، کلیک منابع لیست در .1

 .است منبع یک خالی فیلدهای شامل که شود باز پنجره تا کنید

 

 

 را آن تیوانمی اما ،(دهید تغییر را شدهتعریف تنظیمات شما اینکه مگر) شودمی ظاهر مجله مقاله عنوانبه جدید منبع

 . داد تغییر دارند، وجود پنجره باالی در( Reference Type) منبع نوع لیست در که دیگری، منبع نوع هر به

  .کنید انتخاب را خود منبع نوع Reference Type لیست در .2
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 در. کنیید وارد را آن اطالعیات خواهییدمی شیما کیه هستند مدرکی نوع کنندهمنعکس فیلدها که باشید داشته توجه

 .یابدمی تغییر فیلدها عنوان چگونه که ببینید و کنید انتخاب را منابع انواع منبع نوع لیست

 در شیی فایهیای و عکیس فایلهیای فهرستنویسیی برای مخصوصا – معادله و نمودار، یا جدول عکس،– منبع نوع سه

 .کنید اضافه منبع نوع هر به را فایلی هر توانیدمی شما گرچه هستند، دسترس

 .شود نوشته ردیف یک در باید نویسنده هر نام. کنید وارد نظر مورد منبع برای را نویسندگان نام .3

 نوشیته Ali Mousavi نویسینده فیلد در مثال برای. بنویسید خط یک در ترتیب به را نویسنده خانوادگینام و نام 

 کار این. کندمی پیشنهاد شما به را مشابه هاینام EndNote هستید نویسنده نام نوشتن مشغول که زمانی. شودمی

 .سازد تسهیل را جدید منبع یک اطالعات ورود فرآیند تا دهدمی انجام خود Term Lists یوسیله به را

 وارد کتابخانیه ایین در کیه است بار اولین نویسنده نام دهدمی نشان این که شودمی ظاهر قرمزرنگی متن بصورت نام

 میتن و شیودمی Author Term List وارد خودکار بصورت نویسنده این نام بندید،می را منابع شما وقتی. است شده

 .کنید وارد را خانوادگینام اول اما کنید، وارد را دوم نویسنده نام .شودمی تبدیل رنگسیاه به قرمزرنگ
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 را 2111 قسمت این در مثال برای. برود سال فیلد به و شده تایید نویسنده نام تا کرده کلیک Tab کلید روی .4

 .کنید وارد

. کنیید اسیتفاده Shift+Tab از قبلیی فیلید به برگشتن برای. بروید بعدی فیلد به تا زده را Tab کلید ادامه در .0

 اگیر. دهیید انجام خود موردنظر فیلد روی کردن کلیک و موس طریم از را کار این توانیدمی همچنین شما

 هایگیذارینقطه از فیلیدها پرکیردن هنگیام. کنیید رها خالی را فیلد آن ندارید خاصی فیلد برای اطالعات

 .بپرهیزید( Italic یا Bold مانند) متنی هایشکل انواع یا( سال اطراف در پرانتز مانند) زیادی

 File فیلید در را فیایلی نیوع هیر تقریبیا توانییدمی شیما. کنیید وصیل نظر مورد منبع به را .اف.دی.پی فایل .6

Attachments فیلد روی .دهید جای را File Attachments منیوی از سیپس و کرده کلیک References 

ظیاهر  ییلانتخیاب فا یصفحه میوردنظر بیرا رده تارا انتخاب ک File Attachments > Attach File گزینه

ظیاهر  یلیددر ف ییلفا یکیونآ ینجیاشیود. ا یلیدموردنظر خود را انتخاب کیرده تیا وارد ف یلشود. در ادامه فا

 ییکمیورد نظیر دوکل یکیونآ ی. روییدمنبع وصیل کن یکمتفاوت را به  یلفا 40تا  توانیدیم شما .شودیم

 .کند باز فایل نوع برای شدهتعریف برنامه با را یلکرده تا فا

از شیما  وقتیی را انتخاب کیرده تیا پنجیره منبیع بسیته شیود. Close Reference ینهگز ،File یمنو یمطر از .7

در پنجیره  ییدمنبیع جد ینجیا. در اییدرا انتخیاب کن Yes ینیهشیود، گز ییرهذخ یییراتکه تغ شودیخواسته م

 .شودیکتابخانه ظاهر م
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 روی کار این برای. کنید پیدا را اندشده ذخیره خود کتابخانه در فایل با همراه که را منابعی توانیدمی راحتیبه شما

 منابعی همه اینجا در. شوند مرتب نه یا هستند شدهمتصل فایل حاوی اینکه اساس بر منابع تا کرده کلیک اول ستون

 در فایل حاوی منابع ستون، این روی دوباره کلیک با. شوندمی ظاهر منابع لیست ابتدای در هستند فایل حاوی که

 . شوندمی ظاهر لیست آخر

 

 

 :EndNote Help  در مرتبط هایبخش

 :کنید دنبال EndNote Help در را ذیل موضوعات راهنما، از بخش این با مرتبط اطالعات برای

 The EndNote Library آورید بوجود را خود کتابخانه اینکه مورد در یادگیری برای. 

 Entering and Editing References دسیتی کتابخانیه در را منیابع چگونیه اینکیه مورد در یادگیری برای 

 .کنید وارد فایل آن در و کنید وارد

 



 

 
 

 

 

 پیوسته پایگاه یک جستجوی: 4 فصل

Searching an Online Database 

 

 

 کتابشناسیی پایگاههیای در راحتیی بیه توانییدمی شیما ،EndNote در( Online Search) پیوسته جستجوی دستور با

 جسیتجوهای نتایج. کنیدمی جستجو خود کامپیوتر در یا و EndNote کتابخانه در که همانطور کنید، جستجو پیوسته

 .EndNote موقت کتابخانه در هم و شود دانلود شما EndNote شخصی کتابخانه در مستقیم بطور تواندمی هم شما

 در شیما بیرای را مقیاالت کامیل متن که است Find Full Text دستور از استفاده پیوسته، منابع در جستجو دیگر راه

 .کندمی دهیجای موجود منابع

 :چگونه که داد خواهد یاد شما به بخش این

 .شوید متصل پیوسته پایگاههای به 

 .کنید دانلود EndNote کتابخانه به را منابع و کرده جستجو پایگاه در 

 .منبع یک برای کامل متن مقاله کردنوصل و کردن پیدا 

 (شبکه به مستقیم اتصال یا و dial-up اتصال طریم از چه) باشید اینترنت به متصل باید شما کارها،این انجام منظور به: نکته
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 (Display Mode) نمایش هایشیوه انتخاب

 انتخیاب کتابخانیه، پنجیره Toolbar چیپ سیمت در آنها از یکی انتخاب با را، نمایش هایشیوه انواع توانیدمی شما

 .کنید

 

 Integrated Library & Online Search Mode 
 Local Library Mode 
 Online Search Mode 

 بیا همیراه کنید، کار Integrated Mode در همیشه بخواهید است ممکن شما. دارد وجود کار جریان دونوع واقع در

 دانلیود شیما کتابخانیه بیه مسیتقیماٌ کیه پیوسیته جستجوی نتایج با همراه همچنین و موجود، دستورات و گروهها همه

 یپیوسیته گروههیای بیا همیراه کنیید، کیار Local Library Mode در عمدتاٌ بخواهید است ممکن شما یا،. اندشده

 موقیت، کتابخانه در منابع دانلود برای ،Online Mode پیوسته حالت به مشخص بطور شما که زمانی تا شده، متوقف

 .کنید تغییر

 شیما وقتیی. هسیتند موجود دستورات و گروهها همه ،Integrated Library & Online Search mode در 

 .شوندمی ذخیره شما باز کتابخانه در مستقیم بصورت آنها کنید،می دانلود پیوسته پایگاه از را منابع

 Local libray دسیتورات همه. نیستند دسترس در پیوسته جستجوی گروههای ،Local Library Mode در 

 Online Search به نمایش نحوه کنید، شروع Tools منوی در را پیوسته جستجوی یک شما اگر. موجودند

Mode یابدمی تغییر. 

 پیوسته پایگاه از را منابع شما وقتی. موجودند پیوسته جستجوی گروههای تنها ،Online Search Mode در 

 موقیت کتابخانیه در ایید،نداده انتقیال EndNote دائمیی کتابخانیه را منیابع این که زمانی تا کنید،می دانلود

 بیدون دهید،می را آنهیا بیازبینی و پیوسته پایگاههای از منابع دانلود امکان شما به عمل این. شوندمی ذخیره
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 Online Search Mode در کتابخانیه دسیتورات از بسییاری.دهد قرار تاثیر تحت را Library Mode اینکه

 تغیییر Local Library Mode بیه نمیایش نحوه شوید،می خارج حالت این از این شما وقتی. نیستند موجود

 .یابدمی

 

 پیوسته پایگاه به اتصال

 .است پایگاه آن در جستجو گام اولین پیوسته، پایگاه به اتصال

 :PubMed پایگاه به اتصال برای

 همچنیین شما. کنید انتخاب پیوسته پایگاههای لیست دیدن برای را Online Search و رفته Tools منوی به .1

 .کنید مشاهده را پایگاهها لیست Online Search گزینه زیر گروهها کادر در توانیدمی

 شیما. سیپاردمی بخیاطر را ایدشیده وصیل آن بیه قیبالٌ شیما که پایگاهی تر،آسان دسترسی برای گروهها، کادر: نکته

 .کنید سازیشخصی را خود عالقه مورد پایگاههای لیست توانیدمی همچنین
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 افیزارنرم( Typical) معمیولی نصیب. دهیدمی نشیان را اتصیاالت فولیدر در موجیود اتصال فایلهای پنجره این: نکته

EndNote توسیط اتصیال فاییل 4211 از بییش اما کند،می نصب را معروف اتصال فایلهای اغلب تنها EndNote در 

 .هستند دسترس

 کیردن پییدا در شیما بیه کمیک را،بیرای پایگاههیا گونیاگون هایدسته لیست تا کرده کلیک Find By گزینه روی

 را Enter کلیید سیپس و کنیید تاییپ را آن نیام Quick Search بیاکس در یا،. کنید مشاهده دارید، نیاز که هرکدام

 .بزنید

 جسیتجوی واژه توانییدمی شما. کنید کلیک Choose روی سپس و کنید، انتخاب را PubMed اتصال فایل .2

 .کنید وارد فیلدها در را خود
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 وصیل آمریکیا پزشکی ملی کتابخانه PubMed پایگاه به مستقیماٌ EndNote طریم از شما اتصال، فایل این انتخاب با

 متوجیه را شیما اتصیال بسیتن و اخطیار پییام بیا EndNote کنید، برقرار اتصال نتوانستید شما دلیل هر به اگر. ایدشده

 .کندمی

 Online Search – Pubmed MEDLINE at عنیوان بیا جستجو زبانه EndNote شد، برقرار درستیبه اتصال وقتی

PubMed (NLM) پایگاه اینجا در. دهدمی نشان را PubMed MEDLINE و اسیت شیده انتخاب EndNote بیرای 

 .است آماده جستجو

 

 

 

 Importing گزینییه EndNote Help در ،PubMed پایگییاه در جسییتجو مییورد در بیشییتر اطالعییات بییرای: نکتییه

References from PubMed ببینید را. 
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 اطالعاتی پایگاه در جستجو

 بسییار پیوسته پایگاه یک جستجوی. است نیاز مورد منابع پیداکردن برای جستجو( های)واژه کردن وارد بعدی، گام

 .است EndNote کتابخانه در جستجو مشابه

 :جستجو انجام و جستجو( های)واژه واردکردن برای

 میتن فیلید در را Fossil واژه مثیال، بیرای و کنیید، تنظییم Mesh Terms روی را اول خط در فیلدها لیست .1

 Contains روی همیشیه پیوسیته، جسیتجوهای برای( Comparison list) مقایسه لیست. کنید وارد جستجو

 .استشده تنظیم
 

 
 

 .کنید کلیک Search روی .2

EndNote دهدمی نشان را جستجو نتایج خالصه و فرستدمی پیوسته پایگاه به را جستجو درخواست : 
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 مبنی ایگزینه شما به و دهدمی نشان را شده بازیابی جستجو درخواست با متناسب که منابعی تعداد ظاهرشده صفحه

 .دهدمی قرار شما اختیار در را شوند بازیابی منابع این از تعداد چه اینکه بر

 

 . کنید متوقف جستجو، زبانه در Cancel گزینه روی کلیک با را منابع بازیابی روند توانیدمی شما: نکته

PubMed دارند فرق شده بازیابی منابع تعداد متفاوت، زمانهای در بنابراین شود،می روزآمد منظم طور به. 

 

 بیشتر هرچه که شود بازیابی منابعی تا کنید پاالیش را خود جستجوی توانیدمی شما باشد، زیاد خیلی نتایج تعداد اگر

 حیاوی کیه کنیممیی منابعی به محدود را خود جستجوی شده، ذکر مثال در. باشد نزدیک خود نظر مورد موضوع به

 .باشند Trilobite عبارت

 .برگردیم جستجو زبانه به تا کرده کلیک Cancel روی .3

 .کنیممی تنظیم And روی را نظر مورد عملگر جستجو، دوم خط ابتدای در .4

 متنیی قسیمت در و کیرده، انتخیاب را All Field گزینیه فیلیدها، انتخیاب لیسیت در جسیتجو، دوم خط در .0

 .کنیممی وارد را Trilobite عبارت جستجو،
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 .شودمی بازیابی کمتری منابع اینجا در. کنیممی کلیک جستجو گزینه روی .6

 

 
 

 .شوند ذخیره و بازیابی متناسب منابع تا کرده کلیک OK روی .7

 وقتی. شوندمی ظاهر PubMed پایگاه اتصال موقت گروه و All References در هم و دانلود شما کتابخانه در منابع

 .گرددبرمی صفر به PubMed (NLM) موقت گروه در موجود منابع تعداد بندیدمی را کتابخانه شما
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 منابع بازبینی

 داریدنگه خود کتابخانه در خواهیدمی را کدامیک اینکه از اطمینان برای را شدهبازیابی منابع توانیدمی شما اینجا، در

 .نباشند کنندهکمک شما پژوهش برای منابع از بعضی است ممکن. ببینید

 ییا Preview زبانیه از کیار ایین بیرای کنید، بررسی کتابشناسی اطالعات طریم از را واحد منبع هر بخواهید شما اگر

Quick Edit یداستفاده کن. 

 :جدید منبع سریع دیدن برای

 .کنید کلیک منبع یک روی منابع، لیست در .1

 کرده تا منبع مورد نظر مشاهده شود. یککل Preview زبانه روی .2

را انتخیاب  Show All Field ینیه(، گزOutput Style) خروجی سبک لیست قسمت در ابزار، زبانه در .3

 .دهدیموجود در منبع را نشان م یلدهایاما همه ف یست،ن یسبک کتابشناس یک ینهگز ین. ایدکن

 ناخواسته منابع حذف

اند. به کتابخانه باز شما دانلود شیده یماٌمنابع مستق ید،در حال کارکردن هست Integrated Modeشما در  ینکها یلدل به

 حذف شود. یدبا یدکه شما نخواه یهر منبع

 ییازمنابع در کتابخانه موقت موجودنید  شیما ن ینا ید،ادانلود کرده Online Search Modeدر  ی: اگر شما منابعنکته

 .یدمنتقل شود برجسته کن EndNote یبه کتابخانه دائم خواهیدیرا که م یمنابع یددار

 

 :مناب  حذف برای

منیابع میورد نظیر، دو منبیع  یبیر رو یکو کل Ctrlداشتن دکمه نگه یینپا با ،PubMed (NLM)گروه  در .1

 .یدرا بکار بر Shift+clickاز منابع  یاانتخاب محدوده ی. برایدشده را انتخاب کن دادهیشنما
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کیار، منیابع انتخیاب  ین. با ایدرا انتخاب کن Move References to Trash ینهگز ،References یمنو از .2

 .گیرندیم یجا Trashشده از کتابخانه حذف شده و در گروه 

در شمارش منیابع  شوند،یظاهر نم یمنابع یستروه و لگ ی )آنها در ه یستندکه رسماٌ منابع در کتابخانه ن زمانی

کیه  یاند، تیا زمیان(، کامالٌ حذف نشیدهیرندمورد استناد قرار گ توانندیو نم شوند،یشمارش نم ینشامل ا

شما  ینه،گز یناز انتخاب ا قبل. تا یدرا انتخاب کن Empty Trash ینهرفته و گز References یشما به منو

 .یدرا به کتابخانه فعال خود بازگردان Trashمنابع موجود در گروه  توانیدیهنوز م

کیرده، و  ییککل Trashگروه  یرو ید،را حذف کن یرمنابع مورد نظ خواهیدیم یدکه مطمئن شد زمانی .3

 .یدرا انتخاب کن Empty Trash ینهرفته و گز References یسپس به منو

 .یدکن ییدتا OKرا با انتخاب  Deletion گزینه .4

ابیزار، سیبک  زبانیهو در  یید،منیابع برگرد یسیتکرده تا به صیفحه ل یککل All Referencesگروه  روی .0

 .یدبرگردان Numberedخود را به  یخروج

 یاسیتراتژ یید،ده یشرا نمیا PubMedگیروه  یدشما با ید،انجام ده PubMedدر  یگرید یجستجو خواهیدیم اگر

از شیما سیوال  ،Online Search ییید. در صیفحه تاییدو سیپس دوبیاره جسیتجو کن ید،را وارد کن یگرید یجستجو
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 یمنیابع قبلی یبیه راحتی ییدکن یییدشده حاضر پیاک شیودا اگیر تاداده یشنما یجرکوردها نتا یابیقبل از باز شود،یم

 آنها هنوز در کتابخانه وجود دارند.  شوند یحذف م PubMedدانلودشده از گروه 

 منابع برای کامل متن فایل پیداکردن

کیه شیما بیه آن  یبلکه متن کامل سند آورند،یمنابع را فراهم م ینه تنها اطالعات کتابشناس یوسته،از منابع پ بسیاری

 . دهندیدر دسترس قرار م یزرا ن دهیدیارجاع م

 :مناب  برای کامل متن یافتن برای

آن  یسیندهکیه نیام نو یدبرسی یبیه منبعی یماٌتا مسیتق یدکن یپرا تا Chiuمنابع به عنوان مثال عبارت  یستل در .1

Chiu, C. .است 

 . یدمورد نظر را برجسته کن منبع .2

 EndNote  ینجیا. در اییدرا انتخاب کن Find Full Text > Find Full Text ینهگز ،References یمنو از .3

 ییازدانلیود و اسیتفاده موردن ییازموردن یکه از راهنماهیا کندیم یهو توص شودیم یادآوررا  رایتیقانون کپ

 . یدکن یرویآورندگان اطالعات خود پفراهم

 Findمجموعه گیروه  یرمتن کامل آغاز شود. در سمت چپ صفحه، ز یکرده تا جستجو یککل Ok روی .4

Full Text،  گروهSearching کیه  یجستجو در حال انجام است. زمان دهدیکه نشان م کنیدیرا مشاهده م

شیما ممکین اسیت  یج،. بر اساس نتیاشودیبرداشته م Searchingگروه  ید،رس یانمتن کامل به پا یجستجو

 .یدمشاهده کن Find Full Text یرگروه زاز سه نوع  یبیترک

 Found PDF 
 Found URL 
 Not Found 

 کرد. یدااز منابع پ یکی ی.اف. برای.دیپ یلفا یک EndNoteمثال مورد بحث،  در



 . جستجوی یک پایگاه پیوسته4فصل 

41 

 

 متن کامل را در ستون سمت راست خود دارد. یلفا یپکل یکونکه آ یدرا د Chiuمنبع  توانیمنابع، م یستل در

 

 ییلکیرده تیا فا ییککل PDF & Quick Edit زبانیه یو سیپس رو یید،را انتخیاب کن Chiuپنجره کتابخانه منبیع  در

 باز شود. PDF Viewer.اف. در کادر ی.دیپ

 

 

 

 :EndNote Help  در مرتبط هایبخش

 :کنید دنبال EndNote Help در را ذیل موضوعات راهنما، از بخش این با مرتبط اطالعات برای

 Searching Online Databases منیابع، جسیتجوی برقرارکیردن، اتصال چگونگی مورد در یادگیری برای 

 .منابع کامل متن پیداکردن و منابع، بازیابی

 Troubleshooting اتصاالت برقراری مشکالت حل چگونگی مورد در یادگیری برای. 

 Connection Files اتصال هایفایل ویرایش و ساختن مورد در یادگیری برای. 

 Imprting Rererences from PubMed پایگیاه از رکیورد کیردن وارد چگونگی مورد در یادگیری برای 

PubMed.



 

 
 

 

 

 EndNoteمنبع در  یهاوارد کردن داده: 5 فصل

Importing Reference Data into EndNote 

 

 

 امیا. اسیت پیوسته پایگاههای از منابع بازیابی برای راه ترینساده شد،داده توضیح قبل فصل در که پیوسته، جستجوی

 .کنندنمی پیشنهاد را گزینه این (Information Providers) اطالعات آورندگانفراهم همه

 وارد فیلترهیای از توانییدمی احتمیاالٌ داریید، دسترسیی پیوسیته دانشگاه فهرست یا کتابشناسی پایگاه یک به شما اگر

را وارد کتابخانیه  یگاههیاپا یندانلودشده از ا یا شدهیرهذخ یمتن یلهایتا فا یداستفاده کن EndNote موجود در کردن

و حیذف  ییددار ییازکیه ن ییهاوارد کردن داده یکه برا یاهستند، بگونه یمقابل تنظ EndNote یلترهای. فیدکن خود

 .دهدیانعطاف م یتبه شما قابل یدندار یازکه ن ییهاداده

 :گرفت خواهید یاد را زیر موارد بخش، این در

 (Tagged Output) داربرچسب خروجی فرمت با داده دانلود 

 EndNoteو واردکردن داده در  یلترف یک انتخاب 
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 منابع یرهو ذخ پایگاه در جستجو

 روشینی مقییاس که شوندمی داده نمایش متن بصورت شده بازیابی نتایج کنید،می جستجو پایگاه یک در شما وقتی

 ییرهدر فرمیت اسیتناد ذخ ،PubMedمنبیع از  یک یر،آنها وجود ندارد. در مثال ز کتابشناختی اطالعات هایتکه بین

 منبع تفاوت قائل شود. یک یدهچک یاعنوان و آدرس  ینوجود ندارد که ب یشاخص EndNoteشده است. در 

Science. 1966 Dec 9;154(3754):1333-1339. 

Early Eocene Bat from Wyoming. 

Jepsen GL. 

A fossil skeleton of an early Eocene bat, the 

oldest known flying mammal, was found in 

southwest Wyoming. The bat is assigned to the new 

species Icaronycteris index of the suborder 

Microchiroptera. It was apparently of a young 

male whose body was buried in varved marls of the 

Green River Formation, on the bottom of Fossil 

Lake, about 50 million years ago. The bones, some 

as slender as a human hair, show a few 

"primitive" characteristics such as a clawed index finger and a complete phalangeal formula, 

but the bat was fully developed - an anatomically 

precocious contemporary of the dog-sized 

polydactylous horse. 

PMID: 17770307 [PubMed - as supplied by 

publisher] 

کیه بتوانید  یاشود، بگونه یگذاربرچسب یدبا یاطالعات، هر قطعه از اطالعات کتابشناخت یناستفاده موثر از ا برای

 .یردقرار گ EndNote یحصح یلددر ف یمامستق

در  ینکیه. صیرفنظر از ادهنیدمی پیشنهاد را دانلود فرمت چندین معمول طور به اطالعاتی پایگاههای آورندگانفراهم

 .کنید ذخیره متنی فایل یک در داربرچسب فرمت در را منابع اینکه به دارید نیاز کنید،یجستجو م یستمکدام س

 ییل. فاکنیمیاسیتفاده می یمادار دانلود کردهکه قبالٌ در فرمت برچسب PubMedدانلودشده از  یمتن یلاز فا ینجاا در

pubmed_result.txt یدر فولد مثالها EndNote  .ظیاهر  ییربصیورت ز ییلفا یینمنبیع در ا ییکقیرار گرفتیه اسیت

 :شودیم

PMID- 18198331 

OWN - NLM 

STAT- MEDLINE 

DA - 20080116 
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DCOM- 20080313 

LR - 20081121 

IS - 0890-9369 (Print) 

VI - 22 

IP - 2 

DP - 2008 Jan 15 

TI - Understanding of bat wing evolution takes 

flight. 

PG - 121-4 

AD - Department of Genetics, Harvard Medical 

School, Boston, MA 02115, USA. 

FAU - Cooper, Kimberly L 

AU - Cooper KL 

FAU - Tabin, Clifford J 

AU - Tabin CJ 

LA - eng 

GR - F32 HD 052349/HD/NICHD NIH HHS/United 

States 

GR - R37 HD 32443/HD/NICHD NIH HHS/United States 

PT - Comment 

PT - Journal Article 

PT - Research Support, N.I.H., Extramural 

PL - United States 

TA - Genes Dev 

JT - Genes & development 

JID - 8711660 

RN - 0 (Homeodomain Proteins) 

SB - IM 

CON - Genes Dev. 2008 Jan 15;22(2):141-51. PMID: 

18198333 

MH - Animals 

MH - Chiroptera/*genetics 

MH - *Evolution 

MH - Forelimb/anatomy & histology 

MH - Fossils 

MH - *Genetic Variation 

MH - Homeodomain Proteins/*genetics 

MH - Wing/*growth & development 

EDAT- 2008/01/17 09:00 

MHDA- 2008/03/14 09:00 

CRDT- 2008/01/17 09:00 

AID - 22/2/121 [pii] 

AID - 10.1101/gad.1639108 [doi] 

PST - ppublish 

SO - Genes Dev. 2008 Jan 15;22(2):121-4. 

 ییا باشیند، ناسیازگار هایبرچسیب در هیاداده اگیر شیود. یمترسی EndNote فیلید یکمطابم با  تواندمیبرچسب  هر

 .باشد نداشته وجود هاداده همه شدن وارد درست امکان است ممکن باشند، شده محدود ناقص بصورت
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 EndNoteو وارد کردن در  یحصح یلترف انتخاب

هیا وارد کیردن داده یمناسیب بیرا یلتیرف ییبیه شناسیا یازشد، ن یرهدار گرفته و ذخفرمت برچسب اها بداده یلفا وقتی

 ییکخوانیدن  یموجود اسیت کیه هیر کیدام بیرا EndNoteدر  یلترتعداد صد فافزار در نصب معمولی نرم. باشدیم

اما از طریم نصب شخصی یا روزآمدسازی  اند.شده یخا  اطالعات طراح یدکنندهدار خا  از تولفرمت برچسب

 افزایش داد. 711تعداد فیلترها را تا بیش از  EndNoteدر سایت 

 به کتابخانه: PubMed یمتن یلفا یکوارد کردن  برای

 .ینیدرا بب EndNoteکتابخانه در  پنجره .1

 .یدرا انتخاب کن Import File ینهگز ،File یمنو از .2
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 ظاهر شود. یلکرده تا صفحه انتخاب فا یککل Choose ینهگز روی .3

 .یدرا بزن open ینهموردنظر را مشخص کرده و آن را انتخاب کرده و گز فایل .4

شیده توسیط  ییهته یلترهیایف یسیترا انتخاب کرده تیا ل Other Filters ینهگز ،Import Optionقسمت  در .0

EndNote .را نشان دهد 

6. PubMed یدمورد نظر برو یستنام آن در ل یتا رو یدکن یپرا تا. 
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پنجیره،  ییندر پیا Commentsکیه بخیش  ییدکرده و توجیه کن یکآن کل یموجود بود، رو More Info ینهگز اگر

 .دهدیانتخاب شده م یگاهدانلود منبع از پا یبرا ییراهنماها

 .یدکن یککل Choose ینهگز یرو PubMed (NLM)از انتخاب  بعد .7

 موجود است: ینجاا یگرد ینه. دو گزآییدیم Import Fileصفحه  به .8

Duplicates آن  شدهیفتعر یمکه تنظImport All  .ییکسیال، عنیوان، و نیوع  یسنده،اگر نو یمات،تنظ ینا بااست 

 توانیدی. شما مشودیدر نظر گرفته م یمنبع تکرار ینباشد که قبالٌ در کتابخانه وجود داشته، ا یگریمنبع مشابه منبع د

وارد  هیایهمه منابع را بدون درنظیر گیرفتن تکرار ینجا. در ایدده ییرتغ Preferencesبودن را در  یتکرار یارهایمع

 .کنیمیکتابخانه م

Text Translation آن  یبیرا شیدهیفتعر یمکه تنظیNo Translation دهیدیبیه شیما اجیازه م ینیهگز ییناسیت. ا 

بیا  یمهم است کیه شیما منیابع یوقت ین. ایدرا مشخص کن یداکه وارد کرده یلیکاراکتر متن مربوط به فا یرمزگذار

 یاطالعات درست رمزگیذار توانیدیم ین. شما همچنکنیدیگسترده است را وارد م یکاراکترها یکه حاو ییزبانها

 .یدکن یداپ Microsoft Wordدر  یلزبان را با بازکردن فا

 وارد کتابخانه شود. یلتا فا یدکن یککل Import روی .9

 منیابع تا است خوبی زمان اینجا. شوندمی داده نشان منابع لیست در واردشده جدید منابع تنها شد، کامل فرآیند وقتی

 یبیرا توانیدی. شما مداشتید را آن انتظار که هستند هاییهمان کنید حاصل اطمینان اینکه برای کنید بررسی را جدید

حاصیل  ینیانتا اطم یدو هر منبع را بصورت جداگانه باز کن ید،مشاهده کن Preview زبانهفرمت منبع، آن را در  یدند

 ییا ییرایشرا و یدمنبع جد یبه راحت توانیدیم ینشده است، و همچنمناسب منتقل یلدهمه اطالعات به ف ینکهاز ا یدکن

 .یدحذف کن
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. کندیم یداپ ییرتغ Imported Referencesگروه  به All Referencesکه در کادر گروهها، گروه  یدداشته باش توجه

 ییدو هر زمان که کتابخانه را ببند شود،یآن م یگزینجا یدوارد کن یدگروه موقت است و هر زمان که گروه جد ینا

 .یدشما مخصوصاٌ آنها را حذف کن ینکهمگر ا شوند،یخودشان در کتابخانه نگه داشته م. منابع شودیبرداشته م

 Show All ینیه(، گزییدمنیابع کتابخانیه خیود )شیامل منیابع واردشیده جد یشبرگشتن به صفحه نمیا برای .11

References یرا از منو References گروه  یرو یا یدانتخاب کنAll References یدکن یککل. 

 مطابق با آن یورود هایینهو گز یخروج یهافرمت

 یسیتل ینجیاآنهیا، در ا یشینهادیپ یخروجی یهیاآورندگان اطالعیات همیراه بیا فرمتفراهم یتمورد حما مجموعه

. ییدکن یرا بررسی یسیتل یینمناسب ا یلتردار مناسب و انتخاب فبمنظور دانلود فرمت برچسب ییراهنما یاند. براشده

 یتاطالعییات روزآمیید بییه سییا یافییتدر یشییده اسییت، و بییرا یییهراهنمییا ته یییناطالعییات در زمییان انتشییار ا ییینا

http://www.endnote.com یدمراجه کن. 

  

http://www.endnote.com/
http://www.endnote.com/


 EndNoteهای منبع در . وارد کردن داده0فصل 

49 

 های ورودی آورندگان اطالعات و چگونگی دانلود اطالعات از آنها به همراه گزینهجدول اطالعات فرآهم

Information Provider Recommended Download Format Import Option 

AARP AgeLine http:// research.aarp.org/ageline/home.html 

There is no method for downloading data 

from this database. Instead, save the results 

screen as a plain text file with your web 

browser’s Save command. The resulting text 

file contains tags which are preceded by 18 

spaces. 

Ageline (AARP) 

filter 

ACM Digital Library 

(Association for 

Computing Machinery) 

Users with subscription access to this web site can save multiple 

records to a BINDER. Once saved, you can export the records in 

an EndNote format. 

Non-subscribers can download one record at a time: 

1. Create a search. 

2. Click on an article. 

3. Scroll half-way down the page and select DISPLAY EndNote. 

Limitations: 

Since only plain text files can be imported into EndNote, you 

cannot import images, graphics, etc. 

Before importing, you may need to edit the file to insert a comma 
after corporate author names. Otherwise, EndNote will not be able 

to distinguish corporate authors from personal authors. 

EndNote Import 

CAS SciFinder Save references in the "Tagged Format" (*. 

txt). 

SciFinder ( CAS) 

filter 

CSA 

(formerly Cambridge 

Scientific Abstracts) 

From the CSA search results screen, click 

Save/Print/Email. On the "Save/ 

Print/Email" screen, select: 

Record Format: Full Format 

Save File Format: PC  

Click Save. Your Web browser asks where 

to save the file. If your Web browser lets 

you save in different file formats, make sure 

you save as a "Text Only" (*. txt) file. 

Various filters for 

CSA databases are 

provided in the 

EndNote Filters 

folder. 

DIALOG Set your communication software's option 

to capture text. Use Dialog's Format 5 with 

"tag" appended to the TYPE command -- 

type "s1/5/1-20 tag". 

You must download data in Format 5. If 

Format 5 is not available, try the "full" 

format, which is sometimes the same as 

Format 5. For questions concerning 

Dialog’s many formats, please contact 

Dialog's tech support. 

Various DIALOG 

filters are provided 

in the EndNote 

Filters folder. 

DIMDI Use the DLOAD command with report D1 Various DIMDI 

http://research.aarp.org/ageline/home.html
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(e.g. DLOAD REPORT=D1). filters are provided 

in the EndNote 

Filters folder. 

EBSCOhost After adding selected references to your 

folder, click "View Folder" or "Folder has 

items" to see its contents. 

On the Folder Content page, click Export. 

On the Export Manager page, select 

"Generic bibliographic management 

software" to save a file to disk. Click Save. 

Various EBSCO 

filters are provided 

in the EndNote 

Filters folder. 

EDINA Use the "Name" format, where data is tagged 

with words such as "Author" rather than "AU." 

Because there are so many different formats 

used for source data, you may need to manually 

edit source data after importing. 

EndNote cannot parse author names that are not 

clearly delimited, such as 

"S Hughes B Reynolds S A Bell & C Gardner." 

You will need to manually edit author names. 

Various EDINA 

filters are available 

in the EndNote 

Filters folder. 

Emerald Display the marked list, click "display for 

download (ASCII)," and then save as a 

plain text file. 

The filter provided works for these Emerald 

databases: 

Emerald Management Reviews at http:// 

www.emeraldinsight.com/revs/ 

Computer Abstracts International Database 

at http:// www.  

emeraldinsight.com/ caid 

International Civil Engineering Abstracts at 

http:// www.emeraldinsight.com/ icea/ 

Computer & Communications Security 

Abstracts at http:// 

www.emeraldinsight.com/ ccsa/ 

Current Awareness Abstracts at http:// 

www.emeraldinsight.com/ caa/ 

Limitations: 

Page numbers are separated by a hyphen 

with spaces on either side of it. You will 

need to manually remove the spaces after 

importing. 

Emerald filter 

InfoTrac (Gale) From the E-Mail Delivery panel at the 

bottom of the marked list window, restrict 

InfoTrac (GALE) 

http://www.emeraldinsight.com/revs/
http://www.emeraldinsight.com/revs/
http://www.emeraldinsight.com/caid
http://www.emeraldinsight.com/caid
http://www.emeraldinsight.com/icea/
http://www.emeraldinsight.com/ccsa/
http://www.emeraldinsight.com/ccsa/
http://www.emeraldinsight.com/caa/
http://www.emeraldinsight.com/caa/
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the contents to "citation;" do not choose 

"full article." 

Limitations: 

Records often have extraneous information 

in the title field, which must be removed 

manually after importing. 

filter 

INIST 1. Click the Enregistrer button. 

2. Select the records you wish to download. 

3. Under " Quels champs?" choose " Tous 

les champs." 

4. Under " Incluez" choose " Numéro de 

notice et nom de la base de données" and " 

Libellés abrégés." 

3. Click the Sauvegarde de notices button 

Various INIST 

filters are provided 

in the EndNote 

Filters folder. 

INNOPAC Save references in the "EndNote" format. EndNote Import 

Knowledge Finder Place document in the Save file, and select 

the document. Choose Export Selected 

Documents from the File menu. 

Various Knowledge 

Finder filters are 

provided in the 

EndNote Filters 

folder. 

Medscape After selecting the desired records and 

adding them to your clipboard, click the 

Save or Email Clipboard link. Save or 

email your clipboard in PC or Mac 

MEDLARS format as a plain text (*. txt) 

file. 

MEDLINE 

(Medscape) filter 

NERAC Save your file as plain text (*. txt). NERAC 

OCLC FirstSearch 1. Mark the records you wish to download. 

2. In the navigation pane, click Export. 

3. Click the radio button next to "The 

marked records" or "A range of records." 

4. Click the radio button next to "EndNote." 

5. Click Export and save to a Text file. 

Various OCLC 

filters are provided 

in the EndNote 

Filters folder. 

Ovid After selecting the references you wish to 

download, click Results Manager. Choose 

the following options: 

Fields: Complete Reference 

Citation Format: Reprint/Medlars (or Direct 

Export, if available) 

Click the Email or Save button. Save the file 

The appropriate 

Ovid filter will be 

selected 

automatically when 

using Direct Export 

option. If you are 

using Ovid's 

multiple database 
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as plain text (*. txt). searching, you must 

select the Direct 

Export citation 

format. 

ProQuest 1. Select the desired references and then click 

the "My Research Summary" tab. 

2. Click the "Documents and Bibliography" tab. 

3. Choose "Export," then either "Export directly 

to ProCite, EndNote or Reference Manager," or 

"Download in a format compatible with 

ProCite, EndNote, Reference Manager and 

RefWorks." If you choose the former, make 

sure your data is displayed in a tagged format 

before saving as a text file. 

ProQuest filter 

PsycINFO http:// www.apa.org 

After marking the records you wish to 

download, choose Full PsycINFO Record 

then click the Display Marked Records 

button. Select the text, then copy and paste 

it into a text editor, saving the file it as plain 

text (*. txt). 

Use the PsycINFO ( 

APA) filter. 

PubMed For detailed instructions on how to search 

the PubMed database, see Importing 

References from PubMed in EndNote Help.  

You can also get detailed instructions from 

our EndNote Support site at  

http://www.endnote.com/support/faqs/Impo

rt/faq1.asp  

You can check current download 

instructions for NLM PubMed at any time 

at http:// www.pubmed.gov . 

PubMed ( NLM) 

filter 

SilverPlatter 

WebSPIRS 

Once you've obtained your search results, 

click Save. Select the following "Save 

Records" options: 

Which fields?: All fields 

Include: Record number and database name 

Field labels: Short labels. 

Click the Save Records button. Use your 

Web browser to save the page as "Text 

Only" (do not save in HTML format). 

Various 

SilverPlatter filters 

are provided in the 

EndNote Filters 

folder. 

STN Set your communication software’s options 

to capture text to a file. Type the command 

Various STN filters 

are provided in the 

EndNote Filters 

http://www.apa.org/
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/EndNote%20X4/EndNote.chm::/07Import/Import_Refs_from_PubMed.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/EndNote%20X4/EndNote.chm::/07Import/Import_Refs_from_PubMed.htm
http://www.endnote.com/support/faqs/Import/faq1.asp
http://www.endnote.com/support/faqs/Import/faq1.asp
http://www.pubmed.gov/
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"Display All". folder. 

UnCover ( Ingenta) Using your email software, save references 

emailed to you as a "Plain Text" or "Text 

Only" file. 

UnCover ( 

INGENTA) 

VHL 

(Virtual Health Library) 

1. After selecting the desired references, 

scroll to the bottom of the page and click 

"Your collection" (or "Su selleccíon"). 

2. Cancel the print dialog, and then save the 

screen as a plain text file. 

Various VHL filters 

are provided in the 

EndNote Filters 

folder. 

All Databases 

Web of Science 

1. Go to the All Databases or Web of 

Science Search page and perform a 

search.  

2. From the Results page, select the 

records that you wish to export to 

EndNote. 

3. Go to Output Records and select the 

option to output Full Record in step 

2. 

4. Select Save to Export to EndNote, 

RefMan, ProCite. 

5. On the Processing page, click the 

Export button. 

6. You may also choose Save to Tab-

delimited to save the references to a 

text file, and then import them into 

EndNote. 

See Direct Export Formats.) You may also 

choose Save to File to save the references to 

a text file and import them into EndNote. 

ISI-CE filter 

Wilson 1. Click Print Email Save.  

2. Click Export to Bibliographic Software. 

3. Choose The EndNote Filter and click 

Export. 

4. Save to a text file. 

WilsonWeb filter 

WorldCat 

(OCLC FirstSearch) 

1. Mark those references to be saved and 

click Export. 

2. Choose Text File. 

3. Click Export. 

WorldCat (OCLC) 

filter 

 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/EndNote%20X4/EndNote.chm::/Appendices/Direct_Export_Providers.htm
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 وب صفحات از مستقیم خروجی گرفتن

هسیتند و  EndNoteشما به  یجستجو یجنتا یمفرستادن مستق یدانلود برا ینهمشخص شامل گز سایتهایوباز  بعضی

 .دهندیوارد کردن مدرک را بطور خودکار انجام م یندفرآ

 direct) یممستق یروش خروج ین. ایدها در آن وارد شوند، آغاز کنداده باید که ایکتابخانه بازکردن باخود را  کار

export )مستقیم دانلود یا (direct download )گیرد،می انجام متنی فایل در منابع ذخیره اضافی گامهای انجام بدون 

 .کندمی کتابخانه وارد مناسب فیلتر با را فایل آن سپس و

فراهم  EndNoteواردشدن در کتابخانه  یمنابع را برا یممستق یاند، امکان خروجشده یستل یینکه در پا هاییسیستم

 EndNote Helpموجود در  Direct Export Providersدر قسمت  یاتها همراه با جزئ. جدول دستورالعملکنندیم

 .شودیم یداهم پ

  



 EndNoteهای منبع در . وارد کردن داده0فصل 

55 

 آورندگان اطالعات در مورد چگونگی گرفتن خروجی مستقیم از صفحات آنهاجدول اطالعات فراهم

Information Provider Type of Data/Access How to Direct Export 

ALEPH Various library Web sites The ExLibris system allows for 

the addition of an export feature 

that exports data in the RIS 

format. Depending on the site, it is 

under Save or Email. 

American 

Psychological 

Association 

PsycInfo Online 

http:// www.apa.org 

Subscription required 

 

Bibliotech.dk Agricultural and Veterinary 

Information 

http:// 

bibliotek.dk.sogning.php 

This requires setup; open the 

Bibliotech Help file and look 

under "Exporting to Reference 

Manager, EndNote." 

BioMedCentral All journals 

http:// 

www.biomedcentral.com 

Free access 

Use the Send to EndNote button. 

BioOne Biomedical 

http:// www.bioone.org 

Subscription required 

1. Do your search. 

2. Press the Abstract button on one 

of your references. 

3. Select the Create Reference 

link. 

4. Select EndNote for 

downloading. 

Blackwell Synergy All journals published by 

Blackwell that are online 

http:// www.blackwell-

synergy.com 

1. Do your search. 

2. Click the Highlighted box. 

3. At the top of the page, click the 

Download all highlighted 

abstracts to Reference Manager 

button. 

4. At the bottom of the page, 

select the EndNote format and 

click Download references. 

BMJ British Medical Journal; 

Tobacco Control Database 

http:// bmj.bmj.com/ cgi/ 

citmgr 

1. Do your search. 

2. Check each reference you want 

to export. 

3. Select Download to citation 

http://www.apa.org/
http://bibliotek.dk.sogning.php/
http://bibliotek.dk.sogning.php/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.bioone.org/
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.blackwell-synergy.com/
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/citmgr
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/citmgr
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Free access manager and click Go. 

4. Select Download ALL selected 

Citations to Citation Manager. 

5. Click EndNote. 

6. Select the appropriate EndNote 

library. 

Buffalo University Library catalog 

http:// 

ublib.buffalo.edu/libraries/ 

e-resources/bison/ off.html 

Access for Buffalo 

University students only 

 

CABI-Direct CABI Databases 

http:// www.cabdirect.org 

Subscription required 

1. Search and then Mark your 

records. 

2. Scroll to the bottom of the page, 

and before the word Export, 

choose EndNote. 

Canadian Journal of 

Communication 

http:// www.cjc-online.ca 

Subscription required 

1. Do your search. 

2. Select an article by clicking the 

Abstract button. 

3. On the right side, there is a bar 

called the Research Support Tool; 

select Capture Cite and follow the 

instructions. 

CCLR Reference Sight Database 

provided by the University 

of Waterloo Centre for 

Contact Lens Research 

(formerly Bausch & Lomb 

Vision Science Reference 

Database) 

http:// 

www.referencesight.com 

Free subscription 

1. Register (free sign in) in order 

to access Advanced options. 

2. Do your search and mark the 

references you want to save. 

3. At the bottom of the page, 

under Download Format, select 

Bibliographic Software Format. 

4. Click Download References 

Now. 

5. When asked whether to Save or 

Open the file, choose Open and 

select the EndNote program. 

Delphion Patent data 

http:// www.delphion.com 

Subscription required 

1. Do your search. 

2. Click the "Data Extract" tab. 

3. From the Select Format list, choose 

EndNote, RefMan, ProCite (RIS). 

4. Mark the records you want and 

http://ublib.buffalo.edu/libraries/e-resources/bison/off.html
http://ublib.buffalo.edu/libraries/e-resources/bison/off.html
http://ublib.buffalo.edu/libraries/e-resources/bison/off.html
http://www.cabdirect.org/
http://www.cjc-online.ca/
http://www.referencesight.com/
http://www.referencesight.com/
http://www.delphion.com/
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click Download to start processing 

the file. 

5. When asked whether to Save or 

Open the file, choose Open and then 

select EndNote. 

EBSCO All EBSCO databases 

http:// www.ebsco.com/ 

Subscription required 

Click Save, click the Bibliographic 

Manager tab, click Citations in 

Direct Export Format, and click 

Save. 

Ei Engineering 

Village 

Elsevier Engineering 

Information database 

http:// www.ei.org 

Subscription required 

 

Elsevier Science Direct 

http:// www.elsevier.com 

Subscription required 

1. Do your search. 

2. Check each reference you want to 

export. 

3. Click the Export citation link. 

4. On the Export screen, mark 

Citations. 

5. Under Export, choose Citations 

and Abstracts. 

6. For the file format, choose RIS 

Format. 

EMBASE EMBASE database 

http:// www.embase.com 

Subscription required 

 

ERIC ERIC database 

http:// www.eric.ed.gov 

Free access 

1. Do your search. 

2. For each record you want, select 

the record and then click the Add to 

my clipboard button to add it to your 

set. 

3. Select the Clipboard. 

4. Mark the records you want to 

export, and click Export recordst. 

5. On the Export dialog, select 

"Citation Manager File" and click 

Download. 

6. On the file dialog, click Open. 

ESDS Government Economic and Social Data Service 

for the UK, Government Social Data 

Survey Information 

http:// 

www.esds.ac.uk/government/search/ 

1. Do your search. 

2. Mark the records you want to 

save. 

3. Click Export to EndNote. 

http://www.ebsco.com/
http://www.ei.org/
http://www.elsevier.com/
http://www.embase.com/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.esds.ac.uk/government/search/
http://www.esds.ac.uk/government/search/
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Free access 

Google Scholar Broad literature search 

http:// scholar.google.com/ 

Free access 

First, set your preferences: 

1. Go to http:// 

scholar.google.com. 

2. Next to the Search button, click 

Scholar Preferences. 

3. Scroll down to the 

"Bibliography Manager" section. 

4. Select "Show links to import 

citations into" and then 

"EndNote." 

5. Click Save Preferences. 

You are returned to the Google 

Scholar search page, where you 

can perform a search. Each search 

result will include the button 

Import into EndNote. 

HAPI Hispanic American 

Periodical Index ( UCLA) 

http:// hapi.ucla.edu/ 

Subscription required 

1. Search and then add record to 

Marked List. 

2. Select Export to EndNote. 

IEEE Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, Inc.; 

All databases 

http:// ieeexplore.ieee.org/ 

Xplore/  

guesthome.jsp 

1. Do your search. 

2. Go to the abstract (not PDF). 

3. Click Download Citation. 

4. Choose whether you want 

"citation" or "citation plus 

abstract," and choose the file 

format "ISI ResearchSoft." 

JAMA and Archives Journal of the American 

Medical Association 

http:// pubs.ama-assn.org/ 

Free access 

1. Do your search. 

2. Check each reference you want 

to export. 

3. Click the Export citation link. 

4. On the Export screen, mark 

Citations. 

5. Under Export, choose Citations 

and Abstracts. 

6. For the file format, choose RIS 

Format. 

JISC Joint Information Systems 

Committee Collections 

1. Search and then Mark the 

records you want to save. 

http://scholar.google.com/
http://hapi.ucla.edu/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp
http://pubs.ama-assn.org/
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http:// www.jisc-

collections.ac.uk 

Subscription required 

2. Click the Print, Email, Save 

button. 

3. Export to bibliographic 

software: EndNote. 

JSTOR The Scholarly Journal 

Archive 

http:// www.jstor.org/help/ 

export_help.html 

Subscription required 

 

Karger Publishing Medical and scientific 

journals 

http:// www.karger.com/ 

Free access 

1. Display the reference you wish 

to download. 

2. Click Download Citation. 

3. Click Using Citation Manager 

Software. 

4. Open the file with EndNote, 

and choose an EndNote library. 

Los Alamos National 

Laboratory 

Library without walls 

http:// www.lanl.gov/ 

Free access 

 

MicroPatent All articles 

http:// www.micropat.com 

Subscription required 

 

Nature Scientific data 

http:// www.nature.com 

Subscription required 

 

Nerac All articles 

http:// www.nerac.com 

Subscription required 

Follow the instructions on the 

MYACCOUNT page for setting 

up the direct export format. 

NISC All articles 

http:// www.nisc.com 

Subscription required 

 

OCLC All databases 

http:// www.oclc.com 

Subscription required 

1. Mark the records you want. 

2. Select Export. 

3. Select the EndNote library to 

import into. 

4. Select the appropriate filter 

from the Filter Manager. 

http://www.jisc-collections.ac.uk/
http://www.jisc-collections.ac.uk/
http://www.jstor.org/help/export_help.html
http://www.jstor.org/help/export_help.html
http://www.karger.com/
http://www.lanl.gov/
http://www.micropat.com/
http://www.nature.com/
http://www.nerac.com/
http://www.nisc.com/
http://www.oclc.com/
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OhioLink Multiple databases 

http:// www.ohiolink.edu 

Subscription required 

A Record Output page exists 

where you can select the format 

you want to use. Select EndNote-

Refer/Reference Manager-RIS. 

OVID All databases 

http:// www.ovid.com 

Subscription required 

1. Select the citation(s) you wish 

to save. 

2. Choose "Complete Record" and 

then Direct Export into EndNote. 

3. Click Save to export directly 

into EndNote. 

OVID SilverPlatter 400+ databases 

http:// www.ovid.com 

Subscription required 

Select Direct Export. 

Select the Silverplatter.enf file to 

import. 

Oxford Press 

Journals 

Journal articles 

http:// 

www.oxfordjournals.org/ 

Free access 

1. Do your search. 

2. Check each reference you want 

to export. 

3. Click the Export citation link. 

4. On the Export screen, mark 

Citations. 

5. Under Export, choose Citations 

and Abstracts. 

6. For the file format, choose RIS 

Format. 

Pacific Northwest 

Labs 

Internal databases 

http:// www.pnl.gov 

Internal use only 

 

Patent Cafe Patent data 

http:// www.patentcafe.com 

Subscription required 

 

PILOTS Medical PTS research 

http:// 

www.ncptsd.va.gov/publica

tions/ 

pilots/ 

Internal use only 

1. Do your search. 

2. Mark your records. 

3. Go to the Output tab. 

4. Select Citations and Abstracts 

as the format to save the records. 

5. Click the Export to Database 

option and select EndNote. 

PNAS Online Online science journal 

search tool at Boston 

University 

1. Do your search. 

2. Mark your records. 

http://www.ohiolink.edu/
http://www.ovid.com/
http://www.ovid.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.pnl.gov/
http://www.patentcafe.com/
http://www.ncptsd.va.gov/publications/pilots
http://www.ncptsd.va.gov/publications/pilots
http://www.ncptsd.va.gov/publications/pilots
http://www.ncptsd.va.gov/publications/pilots
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http:// 

cybele.bu.edu/biomass/ ar/ 

pnas/  

all.shtml.htm 

3. At the bottom of the page, 

select Download to Citation 

Manager. 

4. Select EndNote. 

ProQuest All databases 

http:// www.proquest.com 

Subscription required 

1. Click on Results & Marked List. 

2. Click Export Citations. 

3. Select Export directly to 

ProCite, EndNote or Reference 

Manager, and EndNote will 

automatically open. 

4. Select the appropriate EndNote 

library. 

RLG Historical and humanities 

http:// www.rlg.org 

Subscription required 

Use the Export to Bibliography 

button, and select EndNote. 

Science Magazine Journals 

http:// www.sciencemag.org 

Subscription required 

1. Do your search. 

2. Check each reference you want 

to export. 

3. Click the Export citation link. 

4. On the Export screen, mark 

Citations. 

5. Under Export, choose Citations 

and Abstracts. 

6. For the file format, choose RIS 

Format. 

Scopus Scopus 

http:// www.scopus.com 

Subscription required 

1. From the Results screen, click 

on Export. 

2. On the Export screen: 

a) In the Export Format box, select 

RIS Format. 

b) In the Content Format box, 

select either "citations only" or 

more detailed records. 

3. Select your library, and the 

imported references will display 

on the screen. 

St. John of God, 

Ireland 

Medical library 

http:// www.library.sjog.ie 

Internal use only 

Select Export to Bibliographic 

Database. 

http://cybele.bu.edu/biomass/ar/pnas/all.shtml.htm
http://cybele.bu.edu/biomass/ar/pnas/all.shtml.htm
http://cybele.bu.edu/biomass/ar/pnas/all.shtml.htm
http://cybele.bu.edu/biomass/ar/pnas/all.shtml.htm
http://www.proquest.com/
http://www.rlg.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.scopus.com/
http://www.library.sjog.ie/
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Stanford 

University’s 

HighWire Press 

HighWire Press 

http:// 

highwire.stanford.edu/ 

Free access 

1. Do your search. 

2. Check each reference you want 

to export. 

3. Select download to citation 

manager and click Go. 

4. Click download citations to 

Citation Manager. 

5. Click EndNote. 

Telemed Telemed 

http:// tie.telemed.org 

Free access 

1. Do your search. 

2. Check each reference you want 

to display and click show 

citations. 

3. Check each reference you want 

to export and click export. 

4. Click Export the selected 

citation(s) to EndNote. 

Thieme Journal publications 

http:// www.thieme-

connect.com/ ejournals/ 

home.html 

Subscription required 

Click Export to Bibliographic 

Database. 

Web of Science Thomson Reuters 

Subscription required 

1. Display your marked 

references. 

2. Look under Output Records and 

select the option to output Full 

Records. 

3. Click Export to Reference 

Software to have the references 

exported directly to EndNote. 

WebFeat Federated Search Engine 

http:// www.webfeat.org 

Click Export to Bibliographic 

Management. 

WilsonWeb General science and social 

science journals 

http:// 

vnweb.hwwilsonweb.com/  

hww/ login.jhtml 

Required login 

1. Click on Results & Marked List. 

2. Click Export Citations. 

3. Select Export directly to 

ProCite, EndNote, or Reference 

Manager. 

4. Select the appropriate EndNote 

library. 

  

http://highwire.stanford.edu/
http://highwire.stanford.edu/
http://tie.telemed.org/
http://www.webfeat.org/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/login.jhtml
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/login.jhtml
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/login.jhtml
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 Web of Scienceو  Web of Knowledgeاز  یخروج گرفتن

 : وبگاه علوم و وبگاه دانشاطالعات کنندهتهیه

 ،(Topic)موضیوع  ییمخیود را از طر یرفتیه و جسیتجو Web of Science یا All Databases یصفحه جستجو به

 .دهید انجام دیگر فیلدهای یا ،(Author) یسندهنو ،(Title)عنوان 

 .یدرا انتخاب کن یدوارد کن EndNoteبه  یخواهیدکه م ییرکوردها یج،صفحه نتا در .1

 ینیهگز (Step 2)رفتیه و در گیام دوم  Output Recordsرکوردهیا  یهمیان صیفحه، بیه بخیش خروجی در .2

 .یدرا انتخاب کن Full Recordبه صورت  یخروج

 .یدکن یککل Save to EndNote, RefMan, ProCite ینهگز روی .3

منتقیل  EndNoteانتخیاب شیده بیه  یکیرده تیا رکوردهیا یککل Export ینهگز یصفحه پردازش، رو  در .4

 ییککل Ok یرا انتخاب کیرده، و سیپس رو Open With ینهگز یرفاکس،اکسپلورر(. در فا ینترنتشوند )ا

 کرده تا رکوردها منتقل شوند.

 

 

 :EndNote Help  در مرتبط هایبخش

 :کنید دنبال EndNote Help در را ذیل موضوعات راهنما، از بخش این با مرتبط اطالعات برای

 Importing Rererences Data همچنیین و کتابخانیه به منبع واردکردن هایگزینه مورد در یادگیری برای 

 .کتابشناختی افزارینرم هایبرنامه دیگر از منابع واردکردن مورد در

 Filters بیر شدهدانلود منابع که کنیم تنظیم طوری یا بسازیم را فیلترها چگونه اینکه مورد در یادگیری برای 

 .Mapping گیرند قرار EndNote در منطبم فیلدهای اساس

 Direct Export Formats and Import Formats دسییتورالعمل هایجیدول میورد در یییادگیری بیرای 

 .پیوسته هایسیستم انواع از منابع واردکردن



 

 
 

 

 

 گروه یکآن به عنوان  یرهو ذخ  EndNoteجستجو در کتابخانه  :6 فصل

 (Smart Group)هوشمند

 

 

 

 :چگونه که گرفت خواهید یاد راهنما از بخش این در

 .کنیم جستجواز منابع مرتبط،  ایمجموعه برای ،EndNoteکتابخانه  یک در 

 وارد را منبع یک که زمان هر داینامیک بصورت که ،هوشمندگروه  یکساختن  یجستجو را برا استراتژی 

 .کنیم ذخیره شود،می روزآمد کردیم ویرایش یا
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 منابع از مجموعه یک برای جستجو

 2111تیا  2111 یدر فاصله سیالها یافتهو انتشار Extinctionاز منابع در مورد  یستیل یدکتابخانه، اگر بخواه یطمح در

 ید کن یدرا تول

 :مناب  در جستجو برای

 .اندشده داده نمایش منابع گروههای همه که کنید پیدا اطمینان .1

 .یدکن یککل Search زبانه روی .2

 یپیاک کیردن آن، رو یرا بخاطر سپرده است. بیرا یداکه شما وارد کرده ییجستجو ینآخر Search زبانه .3

 .یدرا انتخاب کن Restore Default ینهکرده و گز یککل Options ینهگز

 

 

  

 :جستجو خط اولین در .4

را جستجو  یلدهاتمام ف EndNote ینکها یعنیعمل  ین. ایدرا انتخاب کن Any Field ینهگز یلدها،ف لیست در 

 .کندیم

 ریسیمانی EndNoteکیه  کندیم یینتع محتویات یسهعملگر مقا ،Comparison list یعنی ی،بعد یستل در 

 .کرد خواهد جستجو را فیلد از هرجایی در متن از
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 .یدکن یپواژه جستجو تا ینرا به عنوان اول Care عبارت 

 .کنید تنظیم 2113 تا 2111 سالهای محدوده در منابع کردن پیدا برای را جستجو بعد،

 Is greaterعبیارت  ،Comparison یسیتاز ل ید را انتخاب کن Yearخط دوم جستجو،  یلدهایف یستل در .0

than or equal to  یدکن یپخط دوم جستجو تا  یرا بعنوان عبارت جستجو 2111را انتخاب و سپس عدد. 

 جسیتجو دوم ییا اول خط جلوی در جمع عالمت روی نیست، موجود شما صفحه در جستجو سوم خط اگر .6

 .شود ایجاد جستجو برای دیگری خط تا کرده کلیک

 Is lessعبیارت  ،Comparison یسیتدر ل یید را انتخیاب کن Yearخط سوم جسیتجو،  یلدهایف یستل در .7

than or equal to  یدکن یپرا به عنوان عبارت جستجو تا 2111را انتخاب، و سپس عدد. 

را   And ی. عملگر منطقید( در آغاز هر خط جستجو توجه کنAnd, Or, Not) منطقی عملگرهای لیست به .8

 .یدسه خط جستجو انتخاب کن ینب

 2113تیا  2111 یدر فاصله سالها ینهستند و همچن  Care کلمه یکه حاو شودیرا شامل م یجستجو، همه منابع این

 .اندیافتهانتشار 

 .بودند نشده انتخاب زیر هایباکس چک جستجو، این برای که باشید داشته توجه

Match Case :ما را به  جستجوی ینهگز اینextinct  حیروف  در اول جملیه . اگیرکنیدیحدود مبا حروف کوچک

 بزرگ ظاهر شود، با جستجو انجام شده مطابقت ندارد.

Match Wordsمحدود  ی،سازمطابم با عبارت کامل کلمه ، بدون کوتاه ییهاجستجو را محدود به کلمه ینهگز ین: ا

 بخش مطابقت ندارد. ینانجام شده در ا یبا جستجو extinction. مثالٌ کلمه کندیم

جسیتجو را  یجنتیا EndNoteبعید،  ایلحظیهکرده تا عمل جستجو آغاز گردد.  یککل Search ینهگز روی .9

 .دهدیم یشنما
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عبیارت زییر نشیان داده  مثیال کیار شیده یخوانیده شیود، بیرا ییدپنجره کتابخانه با ییندر پا (Status) یتوضع ناحیه

 شود.می

 Showing 5 of 5 references in Group 

 ین. اشوندینگه داشته م Search Resultsجستجو بطور خودکار در گروه  ینا یجکه در کادر گروهها نتا یدکن توجه

 یید،را در کتابخانیه انجیام ده یبعید یکه شما جستجو ی. زمانکندیمنابع را راحت م یگرد یهامجموعه یشکار نما

 ینکتابخانه بسته شود، ا ی. وقتشودیم یگروه قبل یگزینجا یدجد یر اساس جستجوب Search Resultsگروه موقت 

 .شودیگروه برداشته م

جسیتجو  یینا یارهایکه منابع مع روشی یدممکن است شما بخواه کنید،یبه کتابخانه خود اضافه م یمنابع اضاف وقتی

 .شودیم یفکه در ادامه توص شود،یکار ساده م ینا هوشمند گروه ساختن با. دارید نگه کندیم برآوردهرا 
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 (Smart Group) هوشمند گروه ساختن

منیابع  یاما وقت ید،خود را داخل گروه بکش یجستجو یجو سپس نتا ید،بساز (Customشخصی )گروه  توانیدیم شما

روزآمد نگه  یبصورت دسترا شخصی خود کرد که گروه  یدخواه یداپ یازن ید،را در کتابخانه خود وارد کرد یدجد

 تا بصورت خودکار روزآمد شود. یدبسازهوشمند گروه  یککار،  ینا ی. بجایددار

 .یدبکار بر 2111تا  2111و فاصله انتشار  extinct یافتن یجستجو را برا یاستراتژ Search زبانهدر  یزن اینجا

 :Smartساختن گروه  یجستجو برا یاستفاده از استراتژ برای

 .یدرا انتخاب کن Convert to Smart Groupکرده و عبارت  یککل Options ینهگز روی .1

 

 .گیردیقرار م وه شخصیمجموعه گر یناول یینساخته شده در پاهوشمند  گروه

را  Enterکیرده و در ادامیه  یپ( تاConverted Searchشده ) یلتبد یعنوان جستجو یرا برا Extict کلمه .2

کرده و  یککلراست Converted Search یرو یدبا ید،را زد Enter وارد کردن نام. اگر قبل از یدفشار ده

 ییامنبع به کتابخانه اضافه شید  یککرد. هرزمان  یپرا انتخاب و نام موردنظر را تا Rename Gorupسپس 

 روزآمد خواهد شد. هوشمند بصورت خودکار شد، گروه یرایشبعداٌ و

 .یدکن یککل All Referencesگروه  یدوباره همه منابع در پنجره کتابخانه، رو یشنما برای
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  (Combo Group)ترکیبی  گروه ساختن

 گیروه یک ساختن منظور ،بهمجموعه گروه یکرا تحت  هوشمند وشخصی  یهمه گروهها خواهیمیم یمکن فرض

 .یمکن یب(، ترکcombination) ترکیبی

 :ترکیبی گروه یک ساختن برای

از گروههیا در مجموعیه گیروه  یکییمثیال  ی. بیراییدکن ییکاز گروههیا کل یکیی یکادر گروهها، رو در .1

Paleontology. 

 . یدرا انتخاب کن Create from Groups ینهگز ،Groups یمنو در .2

 Paleontologyمثیال نیام  ی. بیراکنیید تاییپ را خیود نظر مورد ترکیبی گروه نام ،Group Name یلدف در .3

Combo Group یدکن یپرا تا. 

را از مجموعییه گییروه  Earth Studies یلیید،ف ینرفتییه و در اولیی Include References in یلییدف بییه .4

Paleontology یدانتخاب کن . 

 .یدرا انتخاب کن OR ینرا انتخاب، و سپس عملگر بول Eoceneدوم،  یلدف در .0

 .یدرا انتخاب کن OR ینرا انتخاب و در ادامه عملگر بول Excavationسوم،  یلدف در .6

 .یدانتخاب نکن ینعملگر بول ینجا. اما در ایدرا انتخاب کن Fossilsچهارم،  یلدف در .7

در کادر گروهها ظاهر  یدشما با یبیشود. گروه ترک یرهشما ذخ ییراتکرده تا تغ یککل Create ینهگز روی .8

 شود.
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 باشند که شامل Smartو  Costom یمنبع از گروهها 44شامل  یدشما با یبیترک گروه

 Earth Studies 
 Eocene 
 Excavation 
 Fossils 

 ینکیها یل. هرچند، بیدلدهدیرا نشان م Fossilsشما شش منبع در گروه  یبیکه گروه ترک ید. توجه داشته باشباشدمی

 یین،عیالوه بیر ا. شوندیظاهر نم یبیآن منابع در گروه ترک یم،اگروه انتخاب نکرده ینا یبرا یعملگر ی ه ینجادر ا

 .شوندیحذف م یبیترک یدر گروهها یمنابع تکرار

حیذف  شخصییو  هوشیمند یآن منبیع را از گروههیا EndNoteحذف شیود،  یبیمنبع از گروه ترک یک: اگر نکته

همه منابع حذف  یستاما از ل شوند،یبرداشته م دوگروه این از یبی،و ترک شخصی . منابع حذف شده از گروهکندیم

و بیه گیروه  شیوندیهمه منابع برداشته م یستاز ل ینو همچن یبی،و ترک هوشمند . منابع حذف شده از گروهندشوینم

Trash شوندیمنتقل م. 

 

 

 

 :EndNote Help  در مرتبط هایبخش

 :کنید دنبال EndNote Help در را ذیل موضوعات راهنما، از بخش این با مرتبط اطالعات برای

 Searching and Sorting in EndNote ذخییره و کتابخانیه جسیتجوی چگیونگی مورد در یادگیری برای 

 .گروهها در منابع

 Using Groups گروهها مدیریت و ساختن مورد در یادگیری برای. 

 



 

 
 

 

 

 Microsoft Word با مقاله یکدرحال نوشتن  EndNoteاستفاده از  :7 فصل

 

 

 

در بخیش  EndNote( مربیوط بیه شیودینشیان داده م CWYW)که به اختصیار   Cite While You Write ویژگی

 کندیوجود دارد، که به شما کمک م Word 2007, 2010در  EndNote زبانهدر  یا Word 2003در  Tools یمنو

برنامیه  CWYW. دسیتورات یدداشیته باشی یممسیتق یبه منابع خود دسترس یدهست Wordکه در حال نوشتن در  یزمان

EndNote که در همان لحظه در  اسنادی یکتابشناخت یدهتا فرمت کندیرا فعال مWord را انجام دهد. شوندیباز م 

 :گرفت خواهید یاد شما راهنما، از بخش این در

 .یدبساز یکتابشناس یکو  یدرا وارد نوشته خود کن EndNote یکتابشناخت استنادهای 

 .یدکن یرایشرا و استنادها 
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 (.Sample_Library_X7.enl) یدرا باز کن EndNoteنمونه  کتابخانه

کیه بیاز اسیت را در نظیر  یامنابع موجیود در کتابخانیه EndNoteبرنامه  ،Wordمطابقت منابع جستجوشده در  برای

 .گیردیم

 Microsoft Wordسند  یک بازکردن

 manuscript) دستنوشییته هییایقالبشییامل  EndNote. یییدرا بییاز کن یییدو سییند جد یییدرا آغییاز کن Word برنامییه

templatesی. وقتیکنیدیناشر، را راحت م یک یبرا یکیالکترون یرشنوشته شما، جهت پذ یمات( است که کار تنظ 

نوشیته  یقیبالٌ بیرا یسازاز موارد فرمت یاریدر آن بس شود،یشروع کار نوشتن بکاربرده م یها براقالب یناز ا یکی

 عنیوان، صیفحه خطهیا، فاصیله صفحات، گذاریشماره ترتیب، تیترها یح،صح هاییهاست، مانند حاششده یمشما تنظ

 .فونت اندازه و فونت، نوع

 Creating a Wordبخیش  EndNote Helpدستنوشیته، در  یهیادر میورد قالب یشیتراطالعیات ب یافیتدر بیرای

Document Based on a Template یدرا ببن. 

 EndNoteبه منابع  استناد

 :استنادها کردن وارد و نوشتن شروع برای

1. Word یدرا در آن وارد کن یرو متن ز ید،را باز کن. 

The fossil in question was generally 

regarded to be the 220 million year-old 

remains of tyrannosaurus. Several years ago, 

however, Morehouse overturned this hypothesis 

with the discovery of yet another species. 

 .استناد یک کردن وارد برای ایدآماده شما حاال

2. Word 2003ی: از منو Tools، یرمنویبه ز EndNote X7 ینیهگز یرفتیه، و سیپس رو Find Citation(s) 

 .یدکن یککل

Word 2007  وWord 2010 زبانه: در EndNote X7، یکونآ یرو Insert Citaton یدکن یککل. 
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( Morehouseمثیال  یرا )برا یسنده. نام نوشودیظاهر م Find & Insert My References یالوگد صفحه .3

 یسیندهمنابع مطابم با نیام نو EndNote ینجا. در ایدکن یککل Find یو سپس رو ید،وارد کن یدر باکس متن

 .کندیم یسترا ل

 

 

 .یدکن یککل Insert & Display As: Author (Year)عبارت  یرو Insertقسمت  در .4

EndNote و کنید،می فرمت را آن شدهانتخاب سبکدر  یشگیو بطور هم کندیاستناد مورد نظر را وارد م 

 .کندمی اضافه نوشته پایان در شدهفرمت کتابشناسی به را آن همچنین

EndNote وجیود داشیته  ی. اگر چنید کتابشناسیکندیبرقرار م یاز استناد به کتابشناس ینکیبطور خودکار، ل

منابع  یستو  ل یاستناد درون متن ینب توانیسند(، م یاندر پا یکیهر فصل و  یاندر پا یکیمثال،  یباشد )برا

 برقرار کرد. ینکهر فصل ل یاهر بخش و  یاندر پا

 :کنید اضافه خود نوشته به را بیشتری متن .0

It is now the undisputed progeny of the 

species at hand. 
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6. Word 2003ی: از منو Tools، یمنو یربه ز EndNote X7 یرفته و سیپس رو Find Citation(s) ییککل 

 .یدکن

Word 2007  وWord 2010 زبانه: در EndNote X7 یکونآ یرو Insert Citation یدکن یککل. 

را  یلییدهاهمییه ف EndNote. یییدکن یییککل Find یو سییپس رو ییید،را وارد کن 2113 یخبییاکس مییتن تییار در .7

 .یکندم یسترا ل یختار ینجستجو کرده و منابع مطابم با ا

 

 

 .یدرا انتخاب کن Turnhouse یسندهبا نو منبع .8

 .یدرا وارد کن Insert & Display As: Author (Year) ینهگز ،Insertقسمت  در .9

EndNote یو فناور کند،یاستناد را وارد م Cite While You Write یآن را فرمت کرده و بیه کتابشناسی 

 .کندیآخر نوشته اضافه م
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 سیند کتابشیناختی سبک یک انتخاب منظور به. یدارا تمام کرده خود نوشته به استناد واردکردن کنید فرض .11

 .دارید نگه باز را خود

 یرا بیرا Wordوارد کیرد. اول، دسیتور مناسیب در  ییز( نfootnote) هاپانویس در را استنادها توانمی همچنین: نکته

 یگذارو شماره یدهیجا Word. برنامه یدوارد کن یسرا در پانو EndNote. سپس، استناد یدبکار بر یسساختن پانو

فرمت  یبرا یسبک ید. باکندیاستنادها را بر اساس سبک موردنظر فرمت م EndNoteو  کند،یرا کنترل م هایسپانو

 A. thChicago 15مثال،  یانتخاب کرد  برا هایسکردن پانو

 

 کتابشناختی سبک یک انتخاب

 هیایطرح و دهیید تغیییر را خروجیی سبک کنید، فرمت خواستید که هرچندبار توانیدمی را هاکتابشناسی و استنادها

 .یدکن یمتنظ یدرا هر زمان که خواست یگرمتنوع د

 :کردنفرم  برای مورداستفاده کتابشناسی سبک انتخاب برای

1. Word 2003ی: از منیییو Tools، یرمنیییویبیییه ز EndNote X7 یرفتیییه، و سیییپس رو Format 

Bibliography یدرا انتخاب کن. 

Word 2007  وWord 2010 زبانه: در EndNote X7،  در گروهBibliography، جهیت عالمت روی 

 .کنید کلیک پایین گوشه در

میورد نظیر خیود را  یسیبک کتابشناسی تیوانیکیه م ییجیا شود،یظاهر م Format Bibliography یالوگد صفحه

 انتخاب کرد.
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را فرمیت خواهید  هایاسیتنادها و کتابشناسی EndNoteچگونیه  ینکیها یهستند، برا ییهادستورالعمل یحاو هاسبک

شیده را در  یگذارمنابع شیماره یستو سپس ل کنند،یم یگذارشماره یها، استنادها را بطور متوالسبک یکرد. بعض

 .کنندیرا وارد م یختار-یسندهنو یها استنادهااز سبک یگرد ی. بعضکنندینوشته وارد م یانپا

 کیرد ایجاد تغییراتی توانمی موجودند  دهیفرمت برای ردیگ موجود هایگزینه اینجا در شود،می دیده که همانطور

 .دهد قرار الشعاعتحت را کنونی خروجی سبک تنظیمات که

 ینییهگز یرو یسیتن ینطیورظیاهر شیود. اگییر ا Annotatedسیبک  یییدبا With output style یلیدف در .2

Browse یدسبک را انتخاب کن ینکرده، و ا یککل. 

 یرو ییککیار بیا کل یینداد. ا یییررده تغ یاها را با نام سبک یستل یبترت توانیتوجه داشت که م باید

 .گیردیانجام م Style یسرستون درون منو
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درون  یکیه اسیتنادها یاکیرده بگونیه یککل Underline linked in-text citationباکس چک روی .3

 سند قابل مشاهده شوند.

 بسته شود. Format Bibliography یالوگکرده تا صفحه د یککل Ok روی .4

EndNote را بیه سیبک  یو کتابشناس کندیموجود را روزآمد م یبطور خودکار استنادهاAnnotated 

 .کندیم یبازساز

 بایید فقیط میتن، ییا اسیتنادها کیردن اضیافه ییا حیذف ماننید شید، نوشیته در تغییراتیی بیه نییاز اگیر آینیده، در: نکته

 کتاشناسیی طرح یا خروجی سبک تنظیمات در تغییراتی بخواهید اگر. داد انجام نوشته در را الزم هایروزآمدسازی

 مجیدداٌ را متنیی درون اسیتنادهای EndNote. کنیید انتخیاب دوباره را Format Bibliography دستور دهید، انجام

 .آوردمی بوجود شما تغییرات اساس بر را جدید کتابشناسی و کرده فرمت

 

 شیامل هاسیبک فولیدر در را هاسبک مشهورترین تنها افزارنرم معمولی نصب. دارد وجود سبک 4011 از بیش: نکته

 سیپس و انتخیاب، را Output Styles گزینیه Edit منوی از اند،شده نصب که هاییسبک لیست دیدن برای. شودمی

 به که است Get More on the Web گزینه شامل هاسبک مدیریت.کنید انتخاب را Open Style Manager گزینه

 برنامیه بیا را هاسیبک هیایرده همیه توانییدمی همچنین شما. کندمی جایدهی و دانلود را شخصی هایسبک راحتی

EndNote کنید نصب. 

 استناد ویرایش

 طبیم EndNote زییرا. رفیت خواهند بین از تغییرات این کنید، ویرایش را کتابشناسی یا استناد یک مستقیماٌ شما اگر

 و اسیتنادها همه برای تغییرات نگهداشتن و ایجاد برای. کندمی دهیفرمت مجدداٌ شدهانتخاب خروجی سبک قوانین

 گزینیه کنید، ایجاد تغییر شخصی استناد یک برای بخواهید اگر هرچند،. کنید اصالح را خروجی سبک کتابشناسی،

Edit & Manage Citation(s) کتابشیناختی، هایسیبک بعضیی در. کنیید انتخیاب آمیده پیایین در که ترتیبی به را 

 باشد، شده بیان پاراگراف متن در نویسنده نام اگر اما گیرند می قرار استناد مورد( سال نویسنده،) فرمت با منابع اغلب
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 بییان نوشیته متن در تاریخ و Morehouse نام زیر مثال در. شود تکرار استناد در نباید نام شدهانتخاب سبک اساس بر

 .استشده

 :شخصی استناد یک ویرایش برای

 .کنید کلیک Morehouse استناد از جایی در .1

2. Word 2003 :منییوی از Tools، زیرمنییوی در EndNote X7 ،روی سییپس و رفتییه Edit & Manage 

Citation(s) کنید کلیک. 

Word 2007 و Word 2010 :زبانه در EndNote X7، روی Edit & Manage Citation(s) د.کنی کلیک 
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 .کنید انتخاب را Exclude Year گزینه ،Formatting منوی از .3

 .بگذارید خالی را Pages و ،Prefix، Suffix فیلدهای .4

 .شود روزآمد شما نوشته استناد تا کرده کلیک Ok روی .0
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 کردن اضافه به توانیدمی شما. کنید ذخیره را خود سند که باشید داشته بخاطر هستید، کردن کار مشغول که همینطور

 .داد خواهد ادامه را منابع لیست کردن هفاضا EndNote و دهید، ادامه کتابشناختی استنادهای و متن

 :EndNote Helpهای مرتبط در  بخش

 دنبال کنید: EndNote Helpبرای اطالعات مرتبط با این بخش از راهنما، موضوعات ذیل را در 

 Microsoft Word/Cite While You Write  فرآینید اسیتناددهی منیابع و سیاختن برای یادگیری در مورد

 .هاکتابشناسی

 Bibliographic Styles های خروجی و نصب آنها.برای یادگیری در مورد سبک 



 

 
 

 

 کلیدصفحه و معادل آنها در  EndNoteپیوست: دستورات موجود در 

 صفحه کلیددستورات بخش منوی فایل از طریم  

File Menu Command Key Command 

Open Library Ctrl+O 

Close Library Ctrl+W 

Save Ctrl+S 

Save As Ctrl +Shift+S 

Page Setup Ctrl +Shift+P 

Print Ctrl+P 

Exit Ctrl+Q 

 

 صفحه کلیددستورات بخش منوی ویرایش از طریم  

 Edit Menu Command  Key Command 

Undo Ctrl +Z 

Redo Ctrl +Shift+Z 

Cut Ctrl +X 

Copy Ctrl +C 

Paste Ctrl +V 

Select All Ctrl +A 

Copy Formatted Ctrl +K 

Change Text Ctrl +R 

Spelling Dialog Ctrl +Shift+: 

Spell Check Library Ctrl +Y 

Font > Remove Font 

Formatting 
Ctrl +L 

Font > Show Fonts Ctrl +T 

Font > Bold Ctrl +B 

Font > Italic Ctrl +I 

Font > Underline Ctrl +U 

Font > Copy Style Ctrl +Option+C 

Font > Paste Style Ctrl +Option+V 

Font > Superscript Ctrl +Control+Shift++ 

Font > Subscript Ctrl +Control+- 

Quick Search Ctrl +Option+F 

Special Characters Ctrl +Option+T 
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 صفحه کلیددستورات بخش منوی منابع از طریم  

References Menu Command  Key Command  

New Reference Ctrl+N 

Edit References Ctrl+E 

Move References to Trash Ctrl+D 

Go To Ctrl+J 

File Attachments > Attach 

File 
Ctrl+AltOption+A 

File Attachments > Open 

File 
Ctrl+AltOption+P 

File Attachments > Save 

As... 
Ctrl+Shift+S 

URL > Open URL Ctrl+G 

Next Reference Ctrl+Page Down' 

Previous Reference Ctrl+Page Up; 

Show All References Ctrl+Shift+M 

 صفحه کلیددستورات بخش منوی ابزار از طریم  

Tools Menu Command  Key Command  

Search Library Ctrl+F 

Spell Check Ctrl+Y 

CWYW > Return to Word Control Alt +1 

CWYW > Insert Selected 

Citations 
Control Alt +2 

CWYW > Format 

Bibliography 
Control Alt +3 

CWYW > Import 

Traveling Library 
Control Alt +8 

CWYW > CWYW 

Preferences 
Control Alt +9 

Open Term Lists> 

Authors Term List 

Journals Term List 

Keywords Term List 

(Opens the appropriate list for 

the field where the cursor 

resides.) 

Ctrl +1 
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Define Term Lists Ctrl +4 

Link Term Lists Ctrl +3 

 

 صفحه کلیددستورات بخش منوی پنجره از طریم  

Window Menu Command  Key Command  

Minimize +M 

Close All Libraries Ctrl+Shift+W 

 

 صفحه کلیددستور بخش منوی کمک از طریم  

Help Menu Command  Key Command  

Help Contents  F1  

 

 صفحه کلیددستورات عملیات روی منابع از طریم  

Action  Key Command  

create a new reference Ctrl+N 

select more than one reference Ctrl+Click 

select a range of references Shift+Click 

open selected references Ctrl+E 

close the active window Ctrl+W 

close all windows of the same type as the active window Ctrl+ShiftOption+W 

select the next field Tab 

select the previous field Shift+Tab 

when the cursor is in an Author, Journal, or Keywords field, 

display the appropriate Term list for term selection 
Ctrl +1 

 هنگام نوشتن متن

undo the previous command Ctrl+Z 

cut selected text and put it on the clipboard Ctrl+X 

copy selected text and put it on the clipboard Ctrl+C 

paste text from the clipboard at the insertion point Ctrl+V 

select all text in a field Ctrl+A 

check spelling Ctrl+Y 

set the text style to Plaindisplay the Font palette  Ctrl+T 

select the Plain font Ctrl+L 

turn bold on or off Ctrl+B 



 و معادل آنها در صفحه کلید EndNoteپیوست. دستورات موجود در 

34 

turn italic on or off Ctrl+I 

turn underline on or off Ctrl+U 

 

از طرییم  خواهیم از منیابع اسیتفاده کنییمدر زمانی که همگام با نوشتن می Wordدستورات برنامه  

 صفحه کلید

Cite While You Write Command  Key Command  

Find Citation(s) Alt +7 

Insert Note Alt +0 

Insert Selected Citation(s) Alt +2 

Find Figure(s) None Assigned 

Go to EndNote Alt +1 

Return to Word Alt +1 

Edit Citation(s) Alt +6 

Edit Library References Alt +5 

Format Bibliography Alt +3 

Unformat Citations Alt +4 

Remove Field Codes None Assigned 

Export Traveling Library Alt +8 

Cite While You Write Preferences Alt +9 

Help None Assigned 

 


