
                             يك سرويس مبتنى به وب است كه براى كمك به دانشجويان و محققين در طول فرآيند پژوهش  ايجاد شده است.
 EndNote, ISI Web of Knowledge و EndNote Web طورى طراحى شده اند كه بصورت يكپارچه با هم كار كنند و كار محققين را 

ساده نمايند.

 EndNote دانشجويان كارشناسى، مى توانند مراجع خود را براى استفاده در مقاله، ساماندهى نمايند. محققين حرفه اى و دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترى، مى توانند از
Web به عنوان يك مكمل براى EndNote  و ديگر ابزارهاى نوشتارى و همچنين دسته بندى مراجع در مراحل مختلف جستجو در ISI Web of Knowledge، استفاده نمايند.

EndNote Web به شما كمك مى كند كه:

به شكل سريع و آسان اطالعات مراجع مورد نظر را 
از منابع بسيار متنوع اطالعاتى مانند PubMed و                  
گرفتن  طريق  از   ISI Web of Knowledge
خروجى، جستجوى همزمان و يا وارد كردن فايلهاى 

متنى، جمع آورى نمائيد.
كتابخانه  در  را  مراجع  از  ركورد   10000 تا 
مخصوص به خود كه توسط كلمه عبور محافظت 
اينترنت  شبكه  كل  در  دسترس   قابل  و  مى شود 

ميباشد، ذخيره نمائيد.
مراجع را با ديگر كاربران EndNote Web براى 

همكارى آسان، به اشتراك گذاريد.
روى   ،EndNote از يا  به  را   مراجع  سادگى  به 

كامپيوتر خود، انتقال دهيد.
بين  مى توانيد   Cite- While- You- Write با 
EndNote و MS Word ارتباط برقرار كرده و 
در حين نگارش مقاله در  MS Word، همزمان به 
مراجع مورد نظر استناد كرد و يا قالب بندى آنرا 

تغيير داد .

  EndNote Webكارت مرجع استفاده از
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: (Register) ثبت نام كنيد
         ثبت نام كنيد:

عبور  كلمه  با  كه  خود  اختصاصى  كتابخانه  ايجاد  براى 
محافظت مى گردد، اطالعات شخصى خود را ثبت نمائيد.

مى توانيد به آدرس www.endnoteweb.com رفته و پيوند " 
Sign Up " را براى ثبت اطالعات شخصى، كليك نمائيد. 

 ISI Web of در را  خود  شخصى  اطالعات  قبالً  شما  اگر 
 EndNote ثبت كرده ايد، نيازى به ثبت نام در Knowledge
Web نيست. به آدرس www.endnoteweb.com رفته و با 

(Login) .استفاده از همان اطالعات وارد شويد

(Install Toolbar) .نوار ابزار را نصب نمائيد        
روى " Download Installer" در انتهاى صفحه كليك 
افزارى  نرم  بسته هاى   مى توانيد  شما  اينجا  در  نمائيد. 
 Microsoft براى  را   (Cite- While- You- Write)
 EndNote Web يا نوار ابزار Macintosh و يا Word
 Macintosh) Firefox يا (Windows فقط در) IE براى

و يا Windows) بارگذارى و نصب نمائيد.

       راهنماى شروع را بخوانيد 
:(Getting Started Guide)

 EndNote Web شما وقتى كه براى اولين بار به محيط
خود وارد مى شويد، پيوند فوق را خواهيد ديد. اين پيوند 
زمينه هاى  در  شما،  به  كمك  براى  را  ديگرى  پيوندهاى 
مى ارائه  مراجع،  دهى  شكل  و  سازماندهى  جمع آورى، 

 دهد. شما مى توانيد اين راهنما را در هر زمان با پيوند " 
سمت  در   “Show / Hide Getting Started Guide

راست باالى صفحه، ببينيد.
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:(Collect Reference) مراجع را جمع آورى نماييد
(Direct Export) :صدور مستقيم       

را  نتايج   ،  ISI Web of Knowledge در جستجو  هنگام  مى توانيد،  شما 
 Save to  " پيوند  بوسيله  خود،   EndNote Web كتابخانه  به  مستقيماً 
EndNote Web" ذخيره نمائيد. مراجع يا ركوردهاى ذخيره شده از اين 
 ،  EndNote Web Icon بوسيله  ،  EndNote Web كتابخانه در  پايگاه 
نشاندار مى شوند. با اين مشخصه شما خواهيد دانست كه اين مراجع قبًال در 

كتابخانه خود وارد شده است.

(Online Search) جستجوى پيوسته       
 Online Search روى سپس  و   "Collect " صفحه  روى  جستجو  براى 
 PubMed مثل ISI Web of Knowledgeكليك نمائيد. شما مى توانيد روى
و تعداد بسيار زيادى از سايتهاى، كاتالوگ كتابخانه ها، پايگاههاى مرجع از 
داخل EndNote Web به شكل مستقيم، جستجو نمائيد. ( البته اتصال شما 

به اين پايگاه ها به اشتراك شما بستگى دارد)

 (Manually add Reference) وارد كردن دستى مراجع       
شما همچنين خواهيد توانست منابع خود را به شكل دستى در كتابخانه خود 
 Collect از گزينه "New Reference " تايپ كنيد. براى اينكار روى پيوند
كليك نمائيد، نوع مرجع را انتخاب كنيد و اطالعات كتابشناختى را در هر فيلد 

ذيربط، وارد كنيد.

(Import References) وارد كردن مراجع       
شما مى توانيد مراجعى را كه به صورت پرونده متن محض با شند، به 
كتابخانه خود اضافه نمائيد. روى پيوند Import References در گزينه 
مى باشد،   خود  كامپيوتر  روى  كه  را  فايلى  نام  نمائيد،  كليلك   Collect
  ، Import بازيابى كنيد، پس از انتخاب درست فيلتر ورودى، روى كليد

كليلك نمائيد.
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(Organize & Share References)  .مراجع را سازماندهى نموده و به اشتراك گذاريد
 :(My References) مراجع من         

در گزينه My References ، صفحه چند ستونى با خالصه اى از مراجع 
كتابخانه شما قابل مشاهده است. در سمت چپ اين صفحه، شما گروههاى 
مختلف مراجع خود را همانند گروههاى ديگرى كه توسط كاربران ديگر

EndNote Web با شما به اشتراك گذارده اند، مشاهده مى نمائيد.
    با كليك روى نام هر يك از سر ستونها (فيلدها)، مراجع به صورت

    الفبايى در همان ستون مرتب مى گردند.
    با كليك روى نام نويسنده، ليستى از مراجع مربوط به آن نويسنده را

    جستجو و مشاهده نمائيد.
    با كليك روى هر عنوان ، جرئيات آن مرجع را مشاهده كنيد.

    با كليك روى Edit ، محتوى يك مرجع را ويرايش نمائيد.
چپ  سمت  در   All My References تحت را  گروه  يك  شما  كه  وقتى 
صفحه، انتخاب مى نمائيد، فيلدهاى نويسنده، سال و عنوان هر مرجع در 
معمول  بطور  را  مرجع  صفحه 10  هر  مى شود.  داده  نمايش  گروه،  اين 
نمايش مى دهد و شما مى توانيد، اين تعداد را به 50 مرجع در هر صفحه 
تغيير دهيد. از منوى Pagination در انتهاى هر صفحه براى باز نمودن 

گروه استفاده نمائيد. 
در جعبه هاى عالمتگذارى  (Checkboxes) كليك نمائيد و از منوى كركره
 اى Add to Group براى اضافه كردن يك مرجع به يك گروه استفاده 

نمائيد. هر مرجع مى تواند در بيش از يك گروه وجود داشته باشد.

:(Organize) سازماندهى          
شما مى توانيد به منظور كمك به طبقه بندى مراجع، گروههاى خود را 

در صفحه Organize ايجاد، حذف و يا تغيير نام دهيد. (تا 500)
تا  نموده  كليك   "Share Group " كليد  روى  گروه،  يك  ايجاد  از  بعد 
 EndNote  مراجع موجود در اين گروه با ديگر كاربران موردنظر در

Web ، به اشتراك گذاريد.
 Find"،باشيد داشته  خود  كتابخانه  در  تكرارى  ركوردهاى  شما  اگر  

Duplicates" در صفحه Organize ، را كليك نمائيد تا ركوردهاى 

تكرارى را مشخص و حدف نمائيد. EndNote Web براى مشخص 
كردن ركوردهاى تكرارى، فيلدهاى نويسنده، سال، عنوان و نوع مرجع 

را با هم مقايسه مى نمايد.

ENDNOTE WEB ®
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