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چیؼت؟                 

 پظٍّؾ سًٍذ دس اعالػات هذیشیت افضاسّای ًشم تْتشیي اص یکی کِ،EndNoteافضاس ًشم    
  2300 اص تیؾ اسائِ تا افضاس ًشم ایي .اػت ؿذُ ػشضِ Thomsonؿشکت تَػظتاؿذ هی

 یکپاسچِ تا ًَیؼی، سفشًغ الوللی تیي ؿذُ پزیشفتِ فشهتْای اًَاع ٍ هقالِ ًـش اػتاًذاسد
 هقالِ ًَؿتي دس کاستشدی ٍ هْن اتضاسّای اص یکی  ػٌَاى تِ ، word پشداص ٍاطُ تا ؿذى
 .ؿَد هی هحؼَب داًـجَیاى ٍ پظٍّـگشاى تشای



کاستشدّا ٍ قاتلیت ّای

ایجاد یک تاًک اعالػاتی اص هٌاتغ ٍ هآخز
 (ًَع 2300)تْیِ فْشػتی اص هٌاتغ ٍ هآخز تِ فشهت ّای اػتاًذاسد تیي الوللی
اػتخشاج هٌاتغ اص پایگاُ ّای اعالػاتی ٍ اًتقال آى تِ ایي ًشم افضاس
رخیشُ ػاصی، دػتِ تٌذی ٍ جؼتجَی هٌاتغ
اهکاى ٍسٍد اعالػات کتاتـٌاختی هٌاتغ تِ صَست دػتی
ٍیشایؾ ٍ ًیض تِ اؿتشاک گزاسی هٌاتغ ٍ هآخز تا ػایش افشاد

 تشقشاسی استثاط تا ٍاطُ پشداصWord  ٌّگام ًَؿتي هقالِ ٍ ٍاسد ًوَدى اػتٌادّا ٍ هشاجغ دس
هتي ٍ دساًتْای هقالِ تِ صَست خَدکاس



My web EndNote

 ؿذُ دغذُ یک هختلف ّای حَصُ پظٍّـگشاى تشای ؿخصی اعالػات هذیشیت اهشٍصُ ایٌکِ تِ تَجِ تا    
 ًشم تْتشیي اص یکی کِ،EndNote افضاس ًشم پظٍّـگشاى ساحتی جْتThomsonؿشکت اػت،

EndNote .اػت کشدُ ػشضِ خَد کاستشاى تِ سا تاؿذ هی پظٍّؾ سًٍذ دس اعالػات هذیشیت افضاسّای
 هذیشیت صهیٌِ دس ػلوی هقاالت ًَیؼٌذگاى ٍ پظٍّـگشاى تِ چـوگیشی ٍ هؤثش تؼیاس کوک

 دس .ًوایذ هی الوللی، تیي ًاؿشیي هختلف اػتاًذاسدّای اػاع تش هقالِ ًـش هقالِ، ًَؿتي هؼتٌذات،
EndNote ػٌَاى تا افضاس ًشم ایي ٍب تحت ًؼخِ،WOKپَستال Webاػاتیذ، دػتشع دس 

 ًشم ایي دس سا جؼتجَ اص حاصل ًتایج جؼتجَ، ٌّگام تَاًٌذ هی کاستشاى .اػت داًـجَیاى ٍ هحققیي
 اػتاًذاسد 2300 اص تیؾ اسائِ تا افضاس ًشم ایي .ًوایٌذ اػتخشاج ٍ اؿتشاک تِ ػاصهاًذّی، ٍاسد، افضاس
MS-WORD تا ؿذى یکپاسچِ تا ًَیؼی، سفشًغ الوللی تیي ؿذُ پزیشفتِ فشهتْای اًَاع ٍ هقالِ ًـش

 تحشیِ ّیات تِ ّن ٍ ًاهِ پایاى ٍ هقالِ ًَؿتي حیي دس ٍداًـجَیاى پظٍّـگشاى تِ ؿایاًی کوک
.کٌذ هی داٍساى ّیات ٍ ػلوی هجالت
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كار در يمراحل كل

ورودی دستي 
ورودی به  صورت 
مستقیم از پایگاه  
های اطالعاتي 

Endnote

استفاده در متون 
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ورودی  

خروجي



  وسود به نشم افزاس                            یا ثبت نام

دس صَستیکِ قثال دس ًشم افضاس ثثت 
ًام ًوَدُ ایذ ، آدسع الکتشًٍیکی ٍ 

.کلوِ ػثَس خَد سا ٍاسد ًوائیذ 

ثثت ًام دس ًشم افضاس 
Endnote 



تکویل فشم عثق دػتَس الؼول 
تؼییي ؿذُ 



:گضیٌِ ّای اصلی صفحِ ؿاهل
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. کٌیدذ  اًدذ سا هـداّذُ هدی    دس ایي صفحِ، توام سکَسدّایی کِ رخیشُ ؿذُ
هذیشیت تش سٍی اعالػدات رخیدشُ ؿدذُ اص قثیدل گدشٍُ تٌدذی اعالػدات،        

دس ایي ... جؼتجَ دس اعالػات رخیشُ ؿذُ، حزف سکَسدّا، هشتة کشدى ٍ 
.ؿَد قؼوت اًجام هی

جؼتجَ دس اعالػات ٍ سکَسدّای  
رخیشُ ؿذُ 

دس صَست اؿتشاک پایگاُ اسائِ 
کٌٌذُ  هقالِ ، تا کلیک تش سٍی 

Full text   هتي کاهل   قاتل
.دػتشع هیگشدد 



افضٍدى هٌاتغ ٍ سکَسدّای جذیذ تِ 
کتاتخاًِ اص عشیق سٍؿْای صیش 

ٍاسد ًوَدى ًتایج حاصلِ 
اص جؼتجَی پیَػتِ دس 

پایگاُ ّای قاتل دػتشػی 

ٍاسد ًوَدى سکَسد اعالػاتی جذیذ تِ 
سٍؽ دػتی 

ٍاسد ًوَدى فایل رخیشُ ؿذُ  سکَسد 
ّای اعالػاتی کِ قثال  تِ سٍؿْای 

هختلف اص پایگاُ ّا تاصیاتی ؿذُ 
اػت 



تشای جؼتجَ اص فْشػت صیش  پایگاُ یا کتاتخاًِ هدَسد  
جْدت    Connectًظش سا اًتخاب ًوائیدذ ٍ تدش سٍی   

.اتصال تِ پایگاُ هٌتخة کلیک ًوائیذ 

جؼتجَی هؼتقین اص عشیق پایگاُ ّای هَجَد



دسج کلیذٍاطُ اًتخاب فیلذ 
جؼتجَ 



ًتیجِ جؼتجَ ٍ تؼییي تؼذاد سکَسدّا 
جْت ًوایؾ اعالػات 



اًتخاب سکَسدّا ٍ اًتقال تِ 
پَؿِ یا کتاتخاًِ  هَسد ًظش 



تکویل فیلذّای ػتاسُ داس ٍ 
هَسد ًظش خَد  

اًتخاب ًَع هذسک جْت تغییش 
فیلذّای اعالػاتی کاستشگِ 

واسد نمودن سکوسدهای اطالعاتی منابع و ماخز بطوس دستی 



اهکاى ٍاسد ًوَدى هٌاتغ فاسػی 

اًتخاب گشٍُ یا پَؿِ هَسد ًظش 
جْت رخیشُ اعالػات 



ًیاص فشهتْای هَسد اًتخاب 

اًتخاب فشهت هٌاػة  تا پایگاّی کِ فایل 
رخیشُ ؿذُ  اص آى ٍاسد هی گشدد

ٍاسد ًوَدى فایل رخیشُ ؿذُ اص پایگاُ ّا



ٍاسد ًوَدى فایل رخیشُ ؿذُ اص پایگاُ هَسدًظش



Proquestانتخاب فشمت 

Proquestٍاسد ًوَدى فایل رخیشُ ؿذُ اص پایگاُ



: Organiazeؿَد تشای هذیشیت ، تثادل ٍ تِ اؿتشاک گزاؿتي اعالػات اػتفادُ هی  .
تاؿذ Endnoteتَاى تِ اؿتشاک گزاؿت کِ ػضَ  اعالػات خَد سا تا افشادی هی

مذیشیت گشوه های اطالعاتی و منابع رخیشه شدذه  
خود شامل حزف گشوه ، تغییشندام و بده اشدتشا     

گزاسی با سایش افشاد 



هـاّذُ گشٍُ ّایی کِ تَػظ ػایش کاستشاى تشای تثادل ًظش تِ اؿتشاک گزاؿتِ ؿذُ 
.اػت



هـاّذُ ٍ هذیشیت هٌاتغ تکشاسی ٍ ّن ًام 



هشتة ػداصی هٌداتغ ٍ هشاجدغ هَجدَد دس     
تشاػداع سٍؿدْای     EndNoteکتاتخاًدِ  

یا فشهتْای هجالت هاخزًَیؼی

:رخیشُ فایل خشٍجی تشاػاع یکی اص فشهتْای صیش 

HTML  :ًوایؾ فایل تِ ؿکل صفحِ ٍب
TXT  : ًوایؾ فایل دسNotepad

RTF  :ًوایؾ فایل دس Word

تشای تؼییي یا تغییش فشهت کتاتـٌاختی هٌاتغ ، تاسگزاسی یا ًصة ًشم افضاس ، تغییش قالة 
دیگش ًشم افضاسّای کتاتـٌاختی تِ کاس  تٌذی هشاجغ دس یک هقالِ ٍ یا اًتقال هٌاتغ خَد تِ

:هی سٍد ٍ ؿاهل چْاس قؼوت صیش هی تاؿذ



Wordدس ٍاطُ پشداص   Endnoteدسیافت ٍ ًصة اتضاسّای 



endnote webاص هحیظ  دس یک هقالِهشاجغ  تغییش فشهت کتاتـٌاختی اػتٌادّا ٍ

هقالِ حتوا تا فشهت ) تاصکشدى فایل هقالِ 
RTF  رخیشُ ؿَد)

تؼییي فشهت هجلِ هَسد ًظش 



اًتقال هٌاتغ کتاتخاًدِ خدَد تدِ دیگدش ًدشم      
یدا   Prociteافضاسّای کتاتـدٌاختی هلدل  

reference manager

اًتخدددداب ًددددشم افددددضاس 
کتاتـٌاختی




