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 Thomson) سٍیتشص تاهسَى ضشکت اص هحصَلی (EndNote) :اًگلیسی تِ) اًذًَت•

(Reuters ای ِ  دس استفادُ هَسد هٌاتع ساصهاًذّی ٍ رخیشُ جْت کاهپیَتشی تشًاه

ُ ّا دس هقاالت جستجَی اهکاى تشًاهِ ایي .است پژٍّص سًٍذ  کشدى رخیشُ ٍ پایگا

 تشای کِ هٌاتعی هی تَاى تشًاهِ ایي تا .هی کٌذ فشاّن سا آى ّا ًیاص هَسد اطالعات

 تحقیقاتی ًَضتِ ّش ٍ «کتاب» ،«هقالِ» ،«پایاى ًاهِ» تحقیقاتی، پشٍپَصال ًَضتي

ِ است قشاس استفادُ هَسد دیگش   ًَضتاسی فشهت یک دس سا آى ّا ٍ هذیشیت سا گشفت

  کوک تا تٌاتشایي است، هختلف هجالت فشهت داسای اًذًَت .ًوَد رخیشُ استاًذاسد

ِ طَس هجلِ آى هطاتق سا خَد هقالِ هٌاتع هی تَاًیذ آى  .دّیذ تغییش سشیع ٍ خَدکاس ت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2


 کتاب ٍ هقالِ، پایاى ًاهِ، تحقیقاتی، پشٍپَصال تشای سا (Literature Review) هٌاتع تشسسی کاهل تشیي اًجام•

ِ تٌذی تْتشیي اًجام•  آى ّا ٔ  هطالعِ ٍ هٌاتع تِ دستشسی تشای طثق

 استفادُ هَسد پژٍّطی هٌاتع آساى جستجَی•

 هقاالت (Full Text) کاهل هتي کشدى پیذا•

 تاال سشعت ٍ دقت تا کتاب ٍ هقالِ پایاى ًاهِ، تحقیقاتی، پشٍپَصال هٌاتع ٍیشایص یا ًَضتي•

 تِ آى خَدکاس ضذى اضافِ ّوچٌیي ٍ کتاب ٍ هقالِ پایاى ًاهِ، تحقیقاتی، پشٍپَصال هتي تِ هٌثع کشدى ٍاسد•

 کلیک یک تا سٌذ اًتْای یا فصل اًتْای دس هٌاتع فْشست

 کلیک یک تا هختلف هجالت اساس تش هقالِ هٌاتع فشهت تغییش•

ِ تٌذی•  فایل ّا سایش ٍ جذاٍل اضکال، طثق

 هٌاتع آًالیي جستجَ•

 (داس DOI فایلْای) هقاالت PDF فایل کشدى ٍاسد طشیق اص تٌْا هٌاتع اطالعات کشدى ٍاسد•



 (EndNote Desktop)سٍهیضی اًذًَت  ٔ  ًسخِ-•
ِ ای اص اًذًَت است کِ هی تَاًیذ سٍی سایاًِ خَد ًصة ًوَدُ ٍ اص آى استفادُ ًواییذ •  [.۱]ًسخ

 
 EndNote Webتحت ٍب  ٔ  ًسخِ-۲•
تِ صَست  ISIاص طشیق پایگاُ اطالعاتی  EndNote Webتحت ٍب ایي تشًاهِ تا عٌَاى  ٔ  ًسخِ•

ِ است هْن تشیي قاتلیت ایي ًسخِ ایي است کِ ضوا دس ّش کجا . سایگاى دس دستشس کاستشاى قشاس گشفت
کِ تاضیذ تذٍى ًیاص تِ اتضاسّای رخیشُ ای کِ کتاتخاًِ خَد سا دس آى رخیشُ کشدُ ایذ، تِ ساحتی تا 

اتصال تِ ایٌتشًت تِ کتاتخاًِ خَد دستشسی داضتِ تاضیذ، اص هٌاتع آى استفادُ ًواییذ ٍ هٌاتع جذیذ 
تِ ساحتی هی تَاى دادُ ّای ّش دٍ کتاتخاًِ سا تِ اضتشاک گزاضت ٍ هٌاتع سا تِ ّوذیگش . اضافِ کٌیذ
 [..۱]هٌتقل کشد 

 
 Windows Mobile  ٍPocket PCاًذًَت تشای -۳•
.  ًسخِ سادُ ضذُ اًذًَت سٍهیضی تشای ٍیٌذٍصّای گَضی ّای تلفي ّوشاُ ٍ کاهپیَتشّای جیثی است•

ِ تاى، تا دًثال کشدى هسیش صیش هی تَاًیذ تِ آى دست یاتیذ .  پس اص ًصة ّش ًسخِ اًذًَت تش سٍی سایاً
دس ٍاقع فایل هَسد ًیاص ًصة تشای اًذًَت سادُ ضذُ تشای ٍیٌذٍصّای گَضی ّای تلفي ّوشاُ ٍ 

کاهپیَتشّای جیثی دس صهاى ًصة تشًاهِ اًذًَت اصلی سٍی سایاًِ هعوَلی تاص ضذُ ٍ سٍی سیستن تاى 
رخیشُ هی ضَد کاس تا آى هطاتِ اًذًَت سٍهیضی است، تا ایي تفاٍت کِ ًوایی سادُ تش داضتِ ٍ تشخی اص 

ِ ای کِ ّوشاُ ضوا تاضذ،  . اهکاًات پیطشفتِ اًذًَت دس آى ٍجَد ًخَاّذ داضت اها تِ عٌَاى کتاتخاً
 ّوِ هٌاتع ضوا سا ضاهل خَاّذ ضذ



 x8یا  18اموزش اندنوت نسخه 

 .ابتدا نرم افزار را نصب کرده و از منوی زیر اجرا میکنیم•

 



 .یک پوشه جدید باز میکنیم و نام آن را به دلخواه می نویسیم fileاز منوی 

 



 



 سٍش دستی1.

سٍش آًالیي کِ اطالعات کتاتطٌاختی تِ صَست آًالیي ٍ تِ طَس  2.
 .هستقین ٍاسد ًشم افضاس هیطَد

 .سٍش اًتقالی کِ اطالعات اص ّشپایگاُ تِ صَست جذاگاًِ ٍاسد هیطَد3.



ابتدا در قسمت ابتدایی نرم افزار روی عالمت کوچکی که •

 شبیه یک دفترچه یادداشت است کلیک میکنیم به نام

• New references  



پس از طی مراحل قبل پنجره ای به شکل زیر باز میگردد که بنا برنوع فایل انتخابی ما 
.اطالعات به صورت دستی در هر فیلد وارد میگردد  

 



پس از پر کردن فیلدها برای }.نمونه ای از اطالعات پر شده به صورت دستی
 {ذخیره اطالعات روی عالمت ضربدر کوچک در گوشه نرم افزار کلید میکنمیم

 



 :جستجوی کتابشناختی آنالین در خود نرم افزار اندنوت:روش دوم
 cancerبرای مثال جستجوی کلمه 

 



 



.جستجوی انجام شده در پایگاه پابمد و کلمه ی کنسر  

 



 

 google scholarانتقال از 
وارد گوگل اسکوالر شده و سپس تنظیمات الزم را طبق شکل زیر انجام داده و •

مقاله مورد نظر را سرچ نموده و سپس تیک مورد نظر را زده و مقاله را از 
 .طریق گزینه ورود به اندنوت وارد میکنیم



 



انتقال از پابمد: مقاله مورد نظر خود را انتخاب کرده تیک انتخاب را زده و سپس 
از طریق گزینه سند تو گزینه سایتشین منیجر راانتخاب نموده و سپس گزینه سیو را 

.زده و وارد اندنوت میکنیم  

 



 



 ISIانتقال از 

 



 ISIادامه انتقال از 

 



 روش پیدا کردن فایل متن کامل برای منابع

 



 پیدا کردن فول تکست

 



 



 



 


