


 استفاده از  آموزش
 EndNoteنرم افزار 

 فهیمه رنجبر

 دکترای بهداشت باروری

عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های 

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

  



 ساختن کتابخانه در اندنوت



 نکات مهم
در ساخت و ذخیره فایل کتابخانه اندنوت، سعی کنید نام فایل کتابخانه •

 .را انگلیسی تایپ کنید

سعی کنید تنها از یک کتابخانه واحد برای تمامی کارهای پژوهشی •

 .خود استفاده کنید

 



 ورود منابع به کتابخانه



ورود منابع از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی -1  

 

 

Export Citation 



جستجوی گوگل اسکالرموتور   



 دریافت ارجاع از موتور جستجوی گوگل اسکالر

• Setting 

• Bibliography manager 

• Show link to import citations in to 

• Endnote 

• save 



نحوه انتقال گروهی منابع از گوگل اسکالر 

 به اندنوت
 



PubMed 



Scopus 



OVID 



Springer 



دریافت فایل ارجاع کتب از پایگاه  -2

Google books 
 



 



 



وارد کردن دستی منابع -3  
 



اندنوتویرایش منابع درج شده با   

 
•Edit references 



 

 نمایش تمام منابع موجود در کتابخانه

با هر بار ورود به برنامه تنها منابعی که جدیدا وارد •

 .  کتابخانه شده اند نمایش داده خواهند شد

 

Ctrl + M 



 حذف منابع
o1 : کلیک راست، انتخاب /انتخاب منبعmove references to Trash 

o2 :انتخاب گزینه / انتخاب منبعClear   از منویEdit 

o3 : انتخاب منبع و کشیدن و رها کردن آن روی فولدرTrash 

Ctrl+ X 



 حذف منابع تکراری
در کتابخانه اندنوت جهت حذف منابع تکراری می توان به •

 .عمل نمود find duplicateروش 

قسمت  ،editدرتنظیمات اندنوت قسمت •

Prereference،  قسمتduplicate،  معیار سرچ

عنوان براساس تنها برای پیدا کردن رفرنسهای تکراری رو 

 .مقاله انتخاب کنید



و پیشرفته   جستجوی سریع
 در منابع کتابخانه



 انتقال منابع به کتابخانه ای دیگر

 انتخاب منبع و درگ کردن آن به کتابخانه دیگر1.

 انتخاب منبع، 2.

 کلیک راست•

 copy reference toانتخاب •

 مورد نظر libraryانتخاب •



 Wordارجاع منابع در نرم افزار 



 Wordو   Endnoteارتباط بین 



 wordمنابع در   styleانتخاب 
 



 Wordارجاع منابع در نرم افزار 
 Copy formattedرفرنس دهی به روش : 1•

 (در حین نگارش) CWYWرفرنس دهی به روش : 2•

 Alt1+Alt2رفرنس دهی با استفاده از : 3•

 

 

 

 

 

 

 

 بهتر است ابتدا از استایل هاروارد  برای وارد کردن منابع استفاده کنید•

 

 

 



 نکات مهم
o قبل از شروع رفرنس دهی با اندنوت، انتهای سند نوشتاری رو چپ

 .چین کنید و بعد شروع به رفرنس دهی کنید 

o وقتی می خواهید با اندنوت دو یا چند رفرنس با هم به یک متن

 .بزنید  spaceبدهیم بعد از درج هر رفرنس  نباید

 



 ...ادامه
منابع ( لیست)و به فهرست  citation به ارجاعات درون متنی •

 .می گویند  bibliographyانتهای نوشته 

یکی از امکانات ارزشمند اندنوت جلوگیری از تکرار منابع در •

 .  استقسمت فهرست منابع 

منابع به صورت پیش فرض در انتهای همان سند نوشتاری فهرست •

در صورتی که می خواهید در جای دیگری قرار . درج می شود

 .استفاده کنید Paste و Cutگیرد می توانید از دستور 

 

 



 تغییر فرمت ارجاع درون متنی

 Edit Citationکلیک روی ارجاع درون متنی، انتخاب گزینه •

 CVنگارش مقاالت در •

 



 ویرایش رفرنس های درج شده در سند نوشتاری

 



 کلید میانبر ادیت منابع
 



 درج پیشوند و پسوند به اطالعات منابع
• Edit Citation/ More/ prefix and suffix 

 



 غیرفعال کردن فرمت ارجاع درون متنی



 حذف منابع درج شده
اقدام به  حذف  deleteیا  Cutهرگز از روش دستی با •

 .منابع نکنید

 انتخاب ارجاع درون متنی، کلیک راست، 1.

 Edit Citation ،Moreانتخاب 2.

دیدن مشخصات رفرنس در زبانه رفرنس برای اطمینان از 3.

 حذف 

 Remove Citationانتخاب 4.

 



 فرمت فهرست منابع



از یک کامپیوتر به  EndNote هایانتقال فایل 

 کامپیوتر دیگر 

از کتابخانه است، که این فایل ( کومپرس)بهترین راه تهیه فایل فشرده •

 .توان ایمیل کرد یا در فلش مموری ذخیره کرد را می

 compressبرای تهیه نسخه پشتیبان، از محیط اندنوت، گزینه •

library   رو از منویfile انتخاب نمایید. 

 برای وارد کردن به کامپیوتر دیگر باید چه کار کرد؟•

ساده ترین راه  برای باز کردن فایل کومپرس شده اینه که روی فایل •

 کمپرس دوبار کلیک کنید تا خودش با اندنوت باز بشه،

تعبیه شده   fileکه درمنوی   importراه دیگه اینکه از گزینه  •

 .استفاده کنید



 تهیه فایل قابل ارسال از کتابخانه اندنوت

گزینه   fileجهت تهیه فایل قابل ارسال از کتابخانه اندنوت، از گزینه 1.

Compressed library رو انتخاب کنید. 

سپس در قسمت تعیین شده، گروه موردنظر را جهت تهیه فایل ارسال، انتخاب  2.

از تمام منابع موجود  All   referencesدر صورت انتخاب گزینه . نمایید

 .در کتابخانه برگزیده خواهد شد

 .پس از تهیه فایل، آنرا ایمیل کنید3.

 

 



 endnoteجدید در  styleاضافه کردن 

 ابتدا فایل استایل رو دانلود میکنید و در مسیر•

•C:\Program Files\EndNote X7\Styles 

سپس در نگارش تز یا مقاله با اندنوت، . کند سیو می pc در سیستم •

 .  استایل پیش فرض رو به استایل جدید تغییر دهید

همچنین . البته استایل مقاالت التین دنیا هم در سایت اندنوت هست•

استایل تز برخی دانشگاه ها و برخی مجالت فارسی را هم در سایت 

 .پایگاه مورد نظر پیدا می شود

 



 به منابع PDFضمیمه فایل 

کلیک راست روی رفرنس و انتخاب گزینه •

Attach file 

 روی منبع PDFدرگ کردن فایل •



 تبدیل ارجاعات یک سند نوشتاری
 



Export traveling library 
 

ایمیل یک سند نوشتاری بدون نیاز به •

استخراج منابع از  )جابجایی کتابخانه 

word به کتابخانه) 



 در انتهای منابع  Persianدرج 

برخی نشریات فارسی، در انتهای مقاله برای منابع •

فارسی، اما نگارش شده به التین، الزم میبینند که از 

در انتهای این  (in Persian) واژه هایی مانند 

 .دسته از منابع استفاده شود



 



 



 درج منابع هر فصل در انتهای هر فصل

هر فصل از کتاب یا پایان نامه در حال ( بیبلیوگرافی)درج منابع انتهایی جهت 

 :نوشتن، در انتهای همان فصل، ابتدا دو نکته باید در نظر داشت و رعایت شود

 فصل بندی صحیح مطالب در ورد.  ۱•

تهیه یا در اختیار داشتن استایلی که در آن، منابع هر فصل در انتهای همان . ۲•

 .گردندفصل درج 

ایجاد یک فصل جدید در فایل ورد، مکان نما را در جایی که باید به منظور •

و از گروه  Page Layout سپس از تب . فصل جدید آغاز شود قرار دهید

Page Setup،   دکمهBreaks را انتخاب نمایی می کنیم. 



 



 



 

 

 

 راهنمای جامع آموزش اندنوت، گوگل و اسکالر: منبع مطالب•

 انتشارات دیباگران تهران•

 مهندس دمحم ادبی فیروزجایی، دکتر فرید بیکی: مولفان•

 



 خسته نباشید


