


مديريت اطالعات شخصي، در حال حاضر يك حوزة تحقيقاتي در مطالعات اطالع رساني مي باشد و Endenote، يكي از 
نرم افزارهاي كاربردي در  مديريت اطالعات شخصي و كتابشناختي مي باشد. با اين نرم افزار می توان يك فايل شخصی ايجاد 
كرد و منابع و مآخذی كه برای نوشتن مقاله، كتاب و هر نوشته تحقيقاتی ديگر مورد استفاده قرار گرفته است را مديريت و 
آنها را در يك فرمت نوشتاری استاندارد ذخيره نمود.  همچنين قابليت جستجوي مقاالت در پايگاهها و ذخيره كردن اطالعات 
مورد نياز در فايل شخصي را فراهم مي كند. اين نرم افزار بعنوان يك ويرايشگر كمكی برای پردازشگرword  عمل كرده و 

فرايند مقاله نويسي را تسهيل می كند.
EndNote محصولي از شركت Thomson است و به ما كمك مي كند كه تمام كتابشناسي مقدماتي را جستجو و در يك 

.)Desktop( دو نسخه دارد: نسخة وب، نسخة روميزی EndNote  .محيط وارد كنيم
 در اين راهنما به معرفي نسخة روميزی آن مي پردازيم:

ظاهر  زير  نصب، صفحة  از  بعد  كنيد.  نصب  خود  كامپيوتر  روي  بر  را   Endnote افزار  نرم  نسخه،  اين  از  استفاده  براي 
مي شود.

 

EndNote معرفی نرم افزار
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چنانچه براي اولين بار از اين نرم افزار استفاده می كنيد گزينة Create a new EndNote Library را انتخاب كنيد. در مراجعات 
بعدي گزينة Open an existing EndNote Library را انتخاب نماييد. بعد از انتخاب گزينة مورد نظر، صفحة اصلي نرم افزار 

ظاهر مي شود.
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برای وارد كردن اطالعات در كتابخانه شخصی خود از چندين راه می توان استفاده كرد:
- اطالعات مربوط به یک منبع را به صورت دستی وارد کنیم

- به پایگاه اطالعاتی متصل شده و اطالعات را مستقیم وارد کنیم
- فایلهایی که قبال ذخیره شده را وارد کنیم 

وارد کردن اطالعات در کتابخانه شخصی
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برای وارد كردن اطالعات به صورت دستی بايد از منوی References ، گزينه New Reference را انتخاب و يا از كليد ميانبر 
Ctrl+N استفاده نماييد.



در صفحه ای كه باز می شود نوع منبع را مشخص كنيد كه مثال منبع ما كتاب است يا مقاله و ...، سپس اطالعات مورد نظر را در فيلدهای 
مربوطه وارد كنيد. )الزامی ندارد كه همه فيلدها را پر كنيد(.  با بستن پنجره، داده ها بصورت خودكار ذخيره می شوند.
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برای وارد كردن اطالعات بصورت مستقيم از يك پايگاه اطالعاتی، از منوی Tools ، گزينه Online Search و سپس
 New Search را انتخاب كنيد.
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فقط امكان دسترسی  به بعضی از پايگاهها برای ما فراهم است. برای مثال می توانيد گزينه Web of Science )ISI( را انتخاب كنيد. 

با اين انتخاب، پنجره جستجو ظاهر می شود. 
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بعد از جستجو می توانيد، ركوردهای مورد نظر را با استفاده از گزينه  Copy Selected toوارد كتابخانه شخصی خود كنيد.
 

برای وارد كردن اطالعات متنی )كه قبال در رايانه ذخيره شده است(، بايد از منوی File گزينهImport  را انتخاب كنيد.
جستجو در کتابخانه شخصی 
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در پنجره ای كه باز می شود، فايل مورد نظر خود را از حافظه رايانه بيابيد. سپس نوع فيلتر  )بر اساس پايگاهی كه فايل خود را از روی آن 
ذخيره كرده ايد( را انتخاب كنيد.

در كتابخانه شخصی خود از منوی References، گزينه Search References را انتخاب كنيد.

جستجو در کتابخانه شخصی 
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فرم جستجو را پر كنيد و نتايج جستجو را مشاهده كنيد.

برای وارد كردن منابع موجود در Endnote به واژه پرداز ورد، ابتدا صفحه ورد را باز كنيد و شروع به نوشتن مقاله خود كنيد. 
هنگامی كه نياز داشتيد به منبعی ارجاع دهيد از منوی Tools گزينه EndNote X1 و سپس Find Citation)S( را انتخاب 

كنيد.

Word در واژه پرداز Endnote وارد کردن منابع از
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 Insert در پنجره جستجو كه باز می شود واژه ای از منبع مورد نظر را وارد كنيد و بعد از جستجو روی آن منبع كليك كرده و دكمه
را انتخاب كنيد. 
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در پايان كار تحقيقی خود، ليستی از منابع و مآخذ را داريد. در اين برنامه، امكان تغيير قالب بندی اين منابع بر اساس فرمت مورد نظر 
وجود دارد. برای اينكار بايد در صفحه ورد، از منوی Tools، گزينه EndNote X1 و سپس Format Bibliography را انتخاب 

كنيد.

انتخاب قالب منابع

در پنجره ای كه باز می شود قالب مورد نظر را انتخاب كنيد. در صورتی كه بر روی Browse كليك كنيد فرمتهای استاندارد را مشاهده 
می كنيد كه می توانيد با توجه به نياز خود فرمت مورد نظر را انتخاب نمائيد.
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ایجاد یک Style جدید

 گزينه Edit و سپس Output Styles را انتخاب كنيد. چنانچه می خواهيدStyle  جديد ايجاد كنيد، گزينه New Style و برای ويرايش گزينه 
Edit… را انتخاب كنيد. 
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ضمیمه کردن فایل

در صفحه ای كه باز می شود گزينه bibliography و سپس Templates را انتخاب كنيد و بر اساس نياز خود يك Style جديد
 بسازيد.

 

چنانچه می خواهيد فايلی را ضميمه يكی از منابع كنيد روی آن منبع كليك كرده، سپس از منوی References گزينه
 File Attachments را انتخاب كنيد.



1415

 به دليل مشكالت هماهنگ شدن منابع فارسی و التين، متاسفانه برای وارد كردن منابع فارسی مشكالتی در اين برنامه پيش می آيد كه 
اميدواريم با كمك مهندسان كامپيوتر اين مشكل هر چه زودتر برطرف گردد.

مشکل برنامه
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