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چيست؟  Endnote   
 

 

یکی از انواع نرم افزارهای مدیریت اطالعات  منابع و مآخذ 

می باشد که پژوهشگر را قادر می سازد منابع مورد استفاده 

در نوشتن مقاله، پایان نامه و کتاب را ذخیره و سازماندهی 

نموده و بر اساس فرمتهای استاندارد بین المللی ، فهرستی 
 .تهیه نماید  Wordاز آنها در واژه پرداز 

بصورت  ENDNOTE WEBنسخه تحت وب آن با عنوان 

 .در دسترس می باشد ISIرایگان از طریق پایگاه اطالعاتی 



 ENDNOTEکاربردها و قابليت های 
ایجاد یک بانک اطالعاتی از منابع و مآخذ 

 تهیه فهرستی از منابع و مآخذ به فرمت های استاندارد بین

 (نوع 2300)المللی

استخراج منابع از پایگاه های اطالعاتی و انتقال آن به این نرم افزار 

ذخیره سازی، دسته بندی و جستجوی منابع 

امکان ورود اطالعات کتابشناختی منابع به صورت دستی 

ویرایش و نیز به اشتراک گذاری منابع و  مآخذ با سایر افراد 

 برقراری ارتباط با واژه پردازWord   هنگام نوشتن مقاله و وارد

 نمودن استناد ها و مراجع در متن و در انتهای مقاله بصورت خودکار



 ENDNOTE WEBراه های دسترسی به نرم افزار 

 

 

 از طریق دسترسی مستقیمmyendnoteweb.com                     

 

 از طریق سایتISI isiknowledge.com                                



 ENDNOTEورود به نرم افزار 

چنانچه قبال در نرم افزار ثبت نام 

کرده اید ،نشانی پست الکترونیکی و 

.کلمه عبور خود را وارد نمایید  

درغیر اینصورت 

.ثبت نام نمایید  



  Endnote  ثبت نام در نرم افزار

نشانی پست الکترونیکی خود را 
 وارد نمایید



.فرم زیر را پر نمایید  

  Endnote  ادامه ثبت نام در نرم افزار



My Reference 
در این قسمت رکوردهای ذخیره شده را می توانید 

همچنین جستجو در اطالعات .مشاهده کنید

کتابشناختی،حذف، دسته بندی و مرتب کردن رکوردها 

.را می توانید انجام دهید    

 مرتب کردن رکوردها

جستجو در رکوردهای ذخیره 

 شده



Collect 
  روش می توان  به اين 3اطالعات کتابشناختی منابع را به 

.نرم افزاراضافه کرد  

وارد کردن  رکوردهایی که از پایگاههای . 3

.مختلف پیدا نموده وذخیره کرده اید  

.وارد کردن رکورد جدید به صورت دستی. 2  
جستجوی مستقیم وفراخوانی رکوردهای . 1

حاصل از نتایج جستجوی پیوسته در 

پایگاههای اطالعاتی موجود مانند فهرست 
 پیوسته یک کتابخانه  



 
COLLECT :Online Search 

جستجوی مستقيم از فهرست پيوسته .1   

 ابتدا از منوی آبشاری ، پایگاه یا فهرست کتابخانه مورد نظر    

. کلیک نمایید connect خود را انتخاب و سپس بر روی کلمه 

 



فیلد جستجوی خود را 

 انتخاب کنید

کلیدواژه مورد نظر خود 

 را تایپ کنید

 
COLLECT :Online Search 

فهرست پيوسته جستجوی مستقيم از طريقادامه    



از میان نتایج جستجو،تعداد رکوردها را 

 جهت نمایش و انتقال به لیست مشخص  
. را کلیک نمایید retrieve   و دکمه   

 
COLLECT :Online Search 

فهرست پيوسته جستجوی مستقيم از طريقادامه    



می توانید رکوردها را انتخاب و به 

.پوشه مورد نظر انتقال دهید  

 
COLLECT :Online Search 

فهرست پيوسته جستجوی مستقيم از طريقادامه    



Collect: New Reference 
وارد کردن رکورد جديد به صورت دستی. 2  

نوع مدرک را از منوی 

روبرو انتخاب کنید تا 

براساس مدرک ، فیلدهای 
. کاربرگه تغییر نماید  



Collect: New Reference 
وارد کردن رکورد جديد به صورت دستی ادامه  

به عنوان مثال، با انتخاب 

مقاله،کاربرگه ای متناسب با اطالعات 

کتابشناختی مقاله ظاهر می شود که 

می توان اطالعات را در فیلدهای 
.مربوطه پر نمود  

پس از پر کردن کاربرگه، بر روی 

.کلیک نمایید   save دکمه   



Collect: Import Reference 
 وارد کردن رکوردهای ذخيره شده از پايگاههای اطالعاتی.3

 

ابتدا،فایل رکوردهای ازقبل ذخیره 

. شده را باز نمایید  

بهتر است فرمت   .سپس فرمت مورد نظر خود را مشخص نمایید    
. را انتخاب کنید زیرا اکثر فرمتها را پشتیبانی می کند RefMan RIS 

نام پوشه ای که تمایل دارید 

رکوردها به آنجا منتقل شوند 

.ازاین قسمت انتخاب می کنید  



Organize 
های تکراری، مديريت فايل های دمنابع شامل حذف،تغيير نام، ايجاد گروه جديد،پيدا کردن رکور  مديريت

 .ضميمه و نيز به اشتراک گذاشتن اطالعات در اين قسمت انجام می شود

ایجاد پوشه یا گروه جدید    
 

  
مشاهده گروه هایی  که توسط سایر افراد 

جهت تبادل نظر برای شما به اشتراک 

.گذاشته شده است  

مدیریت منابع ذخیره شده جهت به اشتراک 

گذاری با سایر افراد،تغییر نام پوشه ها و یا 

جهت به اشتراک گذاشتن منابع .)حذف آنها

(. افراد باید عضو این نرم افزار باشند  

 مشاهده و حذف منابع تکراری در لیست

مدیریت فایل های 

 ضمیمه



 یک نمونه از پیدا نمودن رکورد تکراری



Format 
 .زير انجام می شود  زيرمجموعه 4وتغيير فرمت اطالعات کتابشناختی منابع در تعيين 

 (Bibliography)تعيين فرمت اطالعات کتابشناختی منابع. 1

انتخاب یکی از شیوه های 

 استاندارد کتابنامه نویسی

 انتخاب فایل خروجی براساس یکی از 

: فرمتهای زیر  

 Web  :نمایش فایل به شکل صفحه html  
Notepad نمایش فایل در :  TXT  

 Word نمایش فایل در :  RTF  

انتخاب منابع موجود در نرم افزار، 

جهت تعیین یا تغییر فرمت کتابشناختی 

 آنها

1 



Format:Cite while you write plug-in 
   word درمحيط  Endnoteنصب ابزارهای  .2

 نصب ابزارهای نرم افزار

.Wordدر واژه پرداز  Endnote   

2 



Format 
 (Format Paper)فرمت کتابشناختی منابع و مآخذ يک مقاله تغيير.3

. فایل مقاله مورد نظر را باز نمایید  3  

فرمت کتابشناختی مورد نظر خود را 

.انتخاب کنید  



Format 
 (Export References)منابع به ساير نرم افزارهاانتقال .4

4 

انتخاب منابع موجود در نرم افزار  

endnote  

انتخاب فرمت نرم افزار کتابشناختی   



 

Match 
 يافتن مناسب ترين مجله برای چاپ مقاله خود



Options 
تغييرکلمه عبور، نشانی پست الکترونيکی، اطالعات 

 .  در اين قسمت انجام می گيرد...شخصی،زبان و



، منوی  Endnoteبا دانلود نرم افزار : Word 2007در واژه پرداز Endnoteکاربرد 
قرار می گيرد و برای ايجاد استنادهای درون متنی،پانويس ها و فهرست   wordآن در نوار ابزار 

 .منابع و مآخذ به کار می رود

جستجوی استنادها یا منابع موجود در  endnote webبدون خارج شدن از     
. در این قسمت انجام می شود   word  



کلیدواژه مورد نظر خود را وارد و   
.را کلیک کنید  Find 

پس از جستجو و یافتن منابع مربوطه ،منبع مورد 

.کلیک کنید insert  نظر خود را انتخاب کرده و    

Find Citation 
نشده ايد، جهت  Endnoteچنانچه قبال وارد wordدر حميط  هنگام کار

 .  برقراری ارتباط با آن، از مشا درخواست کلمه عبور می کند



بدین ترتیب،در جایی که مکان نما را در متن قرار 

داده اید، ارجاع درون متنی شما وارد می شود و  در 

انتهای متن نیز اطالعات کامل کتابشناختی منبع قرار 

.می گیرد     

 Find Citationادامه 
 



Go to EndNote Web 
 

 از طریق این فرمان می توانید مستقیما از محیط 
.شوید  endnote web  وارد نرم افزار Word      



Edit Citation  
 

برای ویرایش اطالعات کتابشناختی منابع  به کار 

با کلیک بر روی این .رفته در مقاله استفاده می شود

گزینه ،کادری باز می شود که فهرست منابع موجود 

در مقاله مشاهده می گردد و با انتخاب هرکدام می 

.توان تغییرات مورد نظر را اعمال کرد  



Style Citation 
شيوه اطالعات کتابشناختی استنادها را با استفاده از شيوه های موجود در 

 .منوی آبشاری می توان تغيير داد
 

انتخاب فرمت کتابشناختی منابع در مقاله، از این 

با انتخاب فرمت مورد نظر و .قسمت اعمال می شود

update citation &…   کلیک بر روی گزینه 
فرمت منابع هم در درون متن و هم در قسمت منابع و 

.مآخذ آخر متن تغییر می کند  



Style Citation: 
 Convert Citation & Bibliography 

اگر استنادی را در متن انتخاب کرده وبر روی این 

گزینه کلیک کنیم، فرمت کتابشناختی استناد را تغییر 

داده و در حالت عادی قرار گرفته و اطالعات 

.کتابشناختی آن منبع را در انتهای متن از بین می برد  

 انتخاب این گزینه باعث برداشتن کد فیلدهای
.می شود Endnote  

   چنانچه استنادی تایپ کرده باشید و بخواهید به
   endnoteمنتفل نمایید،از این گزینه استفاده کنید



preferences 
از طريق   EndNoteوارد شدن به فرمان ها و منوهای مختلف 

keyboard در اين قسمت می باشد. 

گزینه. با انتخاب این گزینه، کادر زیر باز می شود  
Commands در قسمت .را کلیک کنید  Keyboard  

.منوی آبشاری از فرمان های مختلف مشاهده می شود  

چنانچه  .هر فرمان با کلیدهایی اجرا می شود

بخواهید کلیدهای فرمانی را تغییر دهید درفیلد 

 سمت چپ کلیدهای جدید را وارد کرده و گزینه 
.را انتخاب کنید  Assign  

 انتقال استنادها از محیط
  Word  به نرم افزار

Endnote  web    



 Word 2003در   EndNoteجعبه ابزار   

Find citation: یافتن استنادها بدون خارج شدن از محیطWord 

 endnoteبه   wordوارد شدن مستقیم از 

 تغییر فرمت و ساختار استنادهای درون متنی براساس یکی از روشهای موجود

Edit citation:برای ویرایش اطالعات کتابشناختی منابع وارد شده در مقاله 

:Export traveling libraty انتقال استنادهای بکار رفته در متن از word  به

endnote 

Unformat citation: برگشتن استنادها به وضعیت قبلی 

   keyboardازطریق endnoteبرای وارد شدن به فرمان ها و قسمت های مختلف 

Remove Field codes: برداشتن کد فیلدهای ناشران 


