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 Endnoteست؟يچ 

منابع مورد استفاده در  يره و سازماندهيجهت ذخ يگاهيپا
نرم افزار . ان نامه ها و كتابها  مي باشدينوشتن  مقاالت پا

Endnote   گاه را در ير شده در پايقادر است مدارک ذخ
 .ديوارد نما wordاز در واژه پرداز يفرمهاي مختلف و مورد ن
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          library   ست؟يچ 

 يم وتريكامپ ويدرا كي كشودر كي مانند Endnote دربرنامه LIBRARY كي
   اي   file ياديز تعداد ديتوان يم (LIBRARY نجايا در)كشو درهر. باشد

reference  ازين مورد كتابشناختي مشخصات داراي رفرنس هر .ديينما رهيذخ را  
 .باشد مي موارد ريسا و خيسند،عنوان،تارينو نام مانند ارجاع مورد مدرک كي در

 .ندارد وجود ديكن جاديا ديتوانيم كه LIBRARY تعداد در يتيمحدود



EndNote:  

The Basics 

(يپزشك يكارشناس ا رشد اطالع رسان) يه ا رشاد  سرابيرق  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي 

  Endnote كار در يمراحل كل

Endnote Library 

گاه ها يجستجو از پا  

ONLINE 

اطالعات يدست يورود  

 

   (References)منابع 

 ....در مقاله،کتاب،و

يورود  

يخروج  



 .ميآماده شو   ENDNOTاستفاده از نرم افزار  يبرا

 .م ينير را ببيپنجره ز Endnote كون        يآ يك رويپس از نصب برنامه با كل ■

 library كي است ممكن شما ■

 جاديا يها library از اي جاديا ديجد
 .ديكن استفاده يقبل  شده



 .ميآماده شو   ENDNOTاستفاده از نرم افزار  يبرا

 .م ينير را ببيد پنجره زيبا Endnote كون          يآ يك رويپس از نصب برنامه با كل

  نهيدر پنجره باز شده گز ■
Create a new Endnote Library 

  .ديرا انتخاب كن
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 Endnoteد در يجد  libraryك يجاد يا

 ر را مشاهده يه  پنجره زيشب يا پنجره  okك يو كل  create new library تم يپس از انتخاب  آ ■

 :د كرديخواه

 
  ياز منو  NEWنه يگز■ 

FILE م يكن يرا انتخاب م 
 اي

 
       كون  يآ يرو ■ 

LIBRARY  NEW 
 ديك كنيكل
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 Endnoteد در يجد  libraryك يجاد يا

  saveنهيگز يك رويبا كل■ 

new Endnote library  

 .جاد شده استيشما ا 

 

 .ديانتخاب نمائ New Endnote libraryره يوتر خود جهت ذخيرا دركامپ يجائ ■

 project:  مثال يبرا. ديك نام بدهيخود    LIBRARYبه  ■

 

  saveنهيگز يك رويبا كل■ 

new Endnote library  

 .جاد شده استيشما ا 
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 library در  Referencesوارد کردن کردن 
 .د بوديروبرو خواه Projectنجا، با نام  اختصاص داده شده  ي، در ايك صفحه خا ليشما با  ■

 .شما آماده است يها Referenceوارد كردن  يحاال برنامه  برا ■
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 .ك نماببديكل            New Referenceكون يآ يرو

 .ديورود منابع انتخاب كن يبرا را New Reference تم يآ Reference يا از منوي

 libraryبه (  References)آوردن منابع   
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 libraryبه (  References)آوردن منابع  

د نوع رفرنس يمطمئن شو  Referencesگردد قبل ازورود  يظاهر م New Referenceپنجره 

(Reference Type) ش فرض در برنامه ينوع رفرنس بطور پ. ديح انتخاب کرده ايخود را صح
Journal Article باشد يم. 
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 libraryبه (  References)آوردن منابع 

ست يو مشاهده ل Reference Typesتم يآ يقرار داده شده در روبرو يبا باز نمودن كشو
 .ديظاهر شده نوع رفرنس مورد نظر خود را انتخاب نمائ

 رفرنس نوع اساس بر
  يها جزئ شده انتخاب

 ورود يبرا يمختلف
 رفرنس كي اتيجزئ

 . داشت ديخواهِ
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 libraryبه (  References)آوردن منابع 

 يورود اطالعات را بصورت دست Authorنجا جزء يک رفرنس در ايک در جزء اول يبا کل

 .ديشروع نمائ

د كه نوع رفرنس يتوجه كن
(Reference Type) 

 انتخاب شده

  Journal Article   

 . باشد يم

د كه نوع رفرنس يتوجه كن
Reference Type)( 

 انتخاب شده

  Journal Article   

 . باشد يم
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هنگام ورود اطالعات مربوط به 

ر را يز ياز فرمتها يکيسنده ينو

 :ديلستفاده کن

Peter William Hamilton 

Hamilton, Peter William 
Hamilton, P. W. 

 در ستيبا يم سندهينو چند نام

 با .گردد وارد جدا يخطها

 وارد  Enter ديکل از استفاده

 .ديشو يبعد  يها خط

 سندگانيورود اطالعات، مربوط به نام نو
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 ک رفرنسيمختلف در هنگام وارد کردن اطالعات  يحرکت در جزء ها

  يد و با استفاده از دكمه هايحركت كن يبعد (field) يبه جزء ها  Tabبا استفاده از دكمه 
Shift-Tab يبه جزء ها(field) ا يد يبر گرد يقبل mouse ديك كنيرا در محل مورد نظر كل. 

field 
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 .ان آنيدر پا يا هر نوع  عالمتيبهتر است عنوان با حروف درشت نوشته شود بدون نقطه 

 ک رفرنسيمختلف در هنگام وارد کردن اطالعات  يحرکت در جزء ها
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    يها صفحه شماره

Reference   به را  
 ريز يها فرمت از يكي

 :ديكن وارد

547-592 

547-92 

 

 

 ک رفرنسيمختلف در هنگام وارد کردن اطالعات  يحرکت در جزء ها
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ر ييقادر به تغ  Endnote .د يد بعدا در مقاله ظاهر شود وارد كنيخواه يخ رفرنس را همانگونه كه ميتار
 .باشد يخ نميتار

 ک رفرنسيمختلف در هنگام وارد کردن اطالعات  يحرکت در جزء ها
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 فقط نه ديکن وارد کامل بطور را رفرنس کتاب  کي از يبخش اي کتاب  کي شيرايو به مربوط اطالعات

 .را شيرايو شماره

 ک رفرنسيمختلف در هنگام وارد کردن اطالعات  يحرکت در جزء ها
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در گوشه سمت  xعالمت  يک رويافت با کليان يکه وارد نمودن  مشخصات رفرنس شما پا يزمان

 .گردديره ميراست پنجره  رفرنس شما بطور حودکار ذخ

 ذخيره رفرنس ها
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د كه چه تعداد يگو يبه شما م Endnote ن پنجره ،ييده است در پايره گرديتان ذخ libraryرفرنس شما در 
 .  باشد يشما موجود م  libraryرفرنس درحال حاضر در 

  كونيآ يرو كيكل با حاال

■ new reference 

 وانتخاب

 Reference type ■ 
   ديتوان يم نظر،شما مورد

 همان با را يشتريب يها رفرنس
  در شده گفته  دستي روش
    library به  يقبل يهاياسال
 .دينمائ ،اضافه خود

 ذخيره رفرنس ها
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    Referenceک يش  يرايو

 را نظر مورد رفرنس
 دوبار با دينمائ انتخاب

 آن يرو كردن كيكل
 دهيد اتيجزئ با رفرنس

 ديتوان يم شما و شود يم
 آن يرو را الزم راتيتغ

 .ديده انجام

 در x  عالمت انتخاب با 
 راست سمت گوشه
 و شده بسته پنجره

 داده راتييتغ با رفرنس
 .گردد يم ريذخ شده
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   Endnote  گاهاي اطالعاتي را جهت جستجو و ورود رفرنس ها به يبا  سه روش امكان ارتباط با پا
library    بطورOnline را داراست: 

1- Connection file  ره رفرنس ها را در يافت  و ذخيگاه ها،جستجو،بازيامكان اتصال به پاlibrary  
 . ديم فراهم مي نمايبطور مستق

2- Filter file  ن روش اطالعاتي كه بطور معمول از پايگاه ها بازيافت گرديده است به يدر ا library 

 .مي گردد  filterف شده يهاي تعر tagبه واسطه   endnoteدر   ما

3- Direct Export  افتي به يم اطالعات بازيد ارسال مستقيگاه ها تمهيدر بعضي از پاEndNote 

library  وجود دارد. 

 

 ONLINEگاه ها يجستجو از پا
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 Connection filesاستفاده از 
را  (project)مورد نظر براي مثال file-open ،libraryاز منوي 

 connectتم يآ  fileپس از ظاهر شدن پنجره ،از منوي .ميانتخاب مي كن

 .ديرا انتخاب كن 

 
 كونيآ  روي اي

(Connect)  

 ميكن مي كيكل
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 در که نظر، مورد گاهيپا انتخاب از پس

 روي  باشد مي pubmed گاهيپا  نجايا

 connect .ميکن مي کيکل                       دکمه

 Connection filesاستفاده از 
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متصل   pubmed  گاهيحال شما به پا

  .ديشده ا

 

و ساير    Any field، Author،title: مورد نظرمانند field با تعيين

 .ديد واژه خود را وارد و جستجو را آغاز کنيموارد کل

 

 Connection filesاستفاده از 



EndNote:  

The Basics 

(يپزشك يكارشناس ا رشد اطالع رسان) يه ا رشاد  سرابيرق  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي 

 Connection filesاستفاده از 

 .پس از ورود نمودن كليد واژه هاي مورد نظر با كليك روي دكمه                         جستجو را آغاز مي كنيم ■  
 .كه تعداد مقاالت بازيافتي را نشان مي دهد.در پايان كار جستجو پنجره ا ي شبيه صفحه زير را مشاهده خواهيد نمود ■

 .با كليك روي دكمه                           پنجره ا ي شبيه پنجره اساليد بعدي را مشاهده خواهيد نمود ■
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.نتايج جستچو را به شكل زير مشاهد ه خواهيد نمود  

 Connection filesاستفاده از 



EndNote:  

The Basics 

(يپزشك يكارشناس ا رشد اطالع رسان) يه ا رشاد  سرابيرق  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي 

 Connection filesاستفاده از 

 گزينه بازيافتي اطالعات ذخيره جهت
                                       كشوي

 را choose library مورد  و گشوده را
  ظاهر پنجره شبيه ي ا پنجره كنيم مي انتخاب

  خواهيد مشاهده را بعدي اساليد در شده
 .نمود
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 Connection filesاستفاده از 

Library در كه را نظر مورد 

 ،انتخاب ميباشد  project اينجا

  به بازيافتي هاي رفرنس ، كنيم مي

Library در گردد، مي منتقل 

  اطالعات       پنجره بستن صورت

 ذخيرمي شده تعين محل در در شما

 .گردد

مختص  enlپسوند :توجه
   .ميباشد endnoteفايلهاي 
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 wordوارد نمودن رفرنس ها در  

 .تايپ نمائيد wordمتن مقاله خود را طبق معمول در واژه پرداز  ■

براي وارد كردن رفرنس در متن ابتدا يك فا صله بين آخرين حرف ازآخرين  ■
 .كلمه و  نقطه قرار دهيد

          آيکون روي

go to EndNote 

 محيط وارد و کرده کليک

ENdNote  شويد. 
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 .جهت ادامه كار مي بايست  ابتدا فرمت رفرنس ها ي مقاله خود را تعيين نمائيد

، مي بينيد  APA (American Psychological Association), Harvard, etc:  براي مثال
مي باشد كه تصميم به تغيير آن به   scienceكه در صفحه آموزشي فرمت رفرنس هاي جاري 

 .را داريم APA5thفرمت 

  referencing styleتغيير 

 نظر مورد فرمت كه صورتي در
  آيتم كنيد نمي مشاهده را خود

Select Another Style  را 
 فرمت از ليستي تا نمايد انتخاب

 .ببينيد را دسترسي قابل هاي
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 referencing styleتغيير 

 از پس و کنيد حرکت پنجره طول در

 و انتخاب را آن نظر مورد فرمت مشاهده

 کليک                         دکمه  بروي

 .کنيد
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 referencing styleتغيير 

  th5APA به  science  مشاهد مي کنيد که  فرمت رفرنس هاي شما  از 

 .تغيير نموده است

     

 با کليک بروي آيکون         

باز  wordبه واژه پرداز 

 .گرديد
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  ( find citation)بروي آيكون يافتن مدارک            

 .    صفحه روبرو را مشاهده خواهيد نمود.كليك مي كنيم

تايپ   findنام نويسنده يا كليد واژه را در قسمت 
 .كليك مي كنيم searchكرده و بروي دكمه  

 wordبه   Referencesآوردن  
  ( find citation)بروي آيكون يافتن مدارک            

 .    صفحه روبرو را مشاهده خواهيد نمود.كليك مي كنيم

تايپ   findنام نويسنده يا كليد واژه را در قسمت 
 .كليك مي كنيم searchكرده و بروي دكمه  
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 .كليك نمائيد     رفرنس مورد نظر خود را انتخاب نمود و روي دكمه                      

 wordبه   Referencesآوردن  
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بطور  EndNoteهمچنين .ظاهر گرديده است  APA5thمي بينيد كه ارجاع در متن در فرمت 
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