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  اصول اندنوت

 

 نصب اندنوت

 اندنوت در مسیر ذیل نصب می شود:

C:\Program Files (x86)\EndNote X8 

 

  انتخاب کنیدDo not integrate with EndNote Web at this time 

 شروع اندنوت  1تمرین 

  :از پنجره ویندوز                    >  Start > All Programs > EndNote  

     از درون ورد:    انتخاب تبEndNote X8 .  

 هارفرنسمشاهده قالب بندی و مرور  و باز کردن کتابخانه اندنوت 2تمرین 

 File > Open Library 

  کتابخانه عملیSample_Library_X8.enlx نوت می آید پیدا و  باز کنید. این کتابخانه در مسیر را که با نصب اند

Documents > EndNote > Examples folder .قرار دارد 

 :قالب بندی پنجره کتابخانه شامل 

Groups panel, Library, Search panel, Reference panel 

را پنهان و یا نمایش  Groups panelدر گوشه پایین سمت راست کلیک کنید تا  بر روی دکمه نکته: 

Reference panel  .را تغییر دهید 

 :توجه داشته باشید ستونهای نمایش داده شده در کتابخانه به طور پیش فرض شامل 

File attachments, Author, Year, Title… 

استفاده نمایید. برای نمایش ستونهای دلخواه بر روی عنوان ستونها راست  drag-and-dropبرای مرتب نمودن عنوان ستونها از نکته: 

 کلیک کنید.
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  جزییات آن منبع در یک پنجره نمایش داده می شود. رفرنسبا دوبار کلیک بر روی 

 کلیک کنید تا)باال سمت راست(  Optionsآیکون ونده بر روی منوی باز ش

 Show Empty Fields; Show Rating Field .را ازحالت انتخاب درآورید 

 با استفاده از فلش ها )باال سمت چپ( به منبع بعدی یا قبلی بروید. 

 در باال سمت راست ببندید. 'X'با کلیک بر روی را پنجره جزییات منبع 

 در یک کتابخانه رفرنسمرتب نمودن    3تمرین 

 س می شود. سریع و آسان: بر روی عنوان ستون کلیک کنید؛ باکلیک مجدد معکو 

  با استفاده ازTools > Sort Library .مرتب سازی کاملتری را خواهید داشت 

 جستجو درون یک کتابخانه  4تمرین 

  سریع و آسان: بر روی عنوان یک ستون کلیک کنید . سپس نامی که برای آن فیلد میخواهید را تایپ نمایید. با نام نویسنده

 را به سرعت پیدا کنید. Smithامتحان کنید. نویسنده ای به نام 

  باکسQuick Search .روی نوار ابزار اصلی وجود دارد 

 هایالتیت نتایج() PDF notesها و     PDFشامل و همه فیلدها  رفرنسجستجوی همه 

  برای جستجوی پیشرفته ازSearch Panel .باال استفاده نمایید 

 کلیک کنید یا از  اگر این پنل قابل رویت نبود بر روی 

 Tools > Search Library  .استفاده نمایید 

 کلیدواژه ها را باهم ترکیب نمایید. Andو کلمه جستجو را تایپ کنید و با استفاده از عملگر  فیلد جستجوی خود را انتخاب نمایید

 2010و سال انتشار بعد از   Parrotبا کلمه  رفرنسمثال: جستحوی همه 

 

 خاب استایل کتابشناسی در اندنوتانت  5تمرین 

  تبPreview  را از باالیReference panel .انتخاب نمایید 

  استایل مورد نظرتان را از منوی باز شونده انتخاب کنید. برای استایل هایی که در این لیست نیستند ازSelect Another 

Style .استفاده کنید 
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 ( نمایید. حاال در یک منبع از کتابخانه خود انتخاب )هایالیتPreview pane مت استایلی که انتخاب نموده اید نمایش داده فر

 می شود.

 سایت اندنوت به آدرس وب . ضمیمه استایلها از کندمیاستایلهای زیادی را نصب  X8اندنوت نکته: 

.com/downloads/styleshttp://endnote باشند.در دسترس می 

 ایجاد یک کتابخانه جدید   6تمرین 

 File > New  

 به طور خودکار به نام فایل در جایی که آن را ذخیره می نمایید اضافه می شود. enl.برای کتابخانه خود نام انتخاب نمایید. پسوندفایل 

 

 اضافه نمودن رفرنس ها به کتابخانه

 به صورت دستی رفرنساضافه نمودن   7تمرین 

  در کتابخانه بازReferences > New Reference  کلیک کنید یا  را انتخاب نمایید یا بر رویCTRL + N  را همزمان

 فشار دهید.

  پیش فرض برنامه( نوع منبع را از فهرست باز شونده انتخاب کنیدJournal Article .)می باشد 

  وارد نمایید.را  رفرنسبا استفاده از راهنمای زیر به صورت دستی اطالعات 

  با کلیک بر روی'X'  سمت راست صفحه را ببندید تا منبع وارد شده ذخیره شود.در باالی 

Journal article: 

Mason AC, Krasna MJ, White CS. The role of radiologic imaging in diagnosing complications of 

video-assisted thoracoscopic surgery. Chest. 1998;113(3):820-5. 

 

Books: 

Pepperberg IM. The Alex studies: Cognitive and communicative abilities of grey parrots. Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press; 1999. 434 p. 

 

Book chapter: 

http://endnote/
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Pepperberg IM. Symbolic communication in the grey parrot. In: Vonk J, Shackelford TK, editors. The 

Oxford Handbook of Comparative Evolutionary Psychology. Oxford Library of Psychology. New York: 

Oxford University Press; 2012. P. 297-319. 

 

eBook: 
 

Pepperberg IM. Alex & me: How a scientist and a parrot discovered a hidden world of animal 

intelligence — and formed a deep bond in the process. New York, NY: Scribe Publications; 2009. 

Available from: http://www.amazon.com/Alex-scientist-discovered-intelligence-

ebook/dp/B00APOWOXC/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363823581&sr=1-

2&keywords=alex+%26+me. 

 

Web page: 
 
EUROBATS Secretariat. EUROBATS: The Agreement on the Conservation of Populations of European 

Bats: EUROBATS; 2004 [Available from: http://www.eurobats.org/index.htm. 

 

 ((Direct exportبه صورت مستقیم  سرفرناضافه نمودن   8تمرین 

 در پایگاه مورد نظرتان جستجو کنید. 

 را انتخاب نمایید. رفرنس 

  در پایگاه مورد جستجو روشDirect Export  .را دنبال کنید 

 تفاوت کمی در مرورگرهای اینترنتی که استفاده می کنید وجود دارد.

 نمونه مثال:

 راست:در سمت   Send toازکشوی باز شونده 

 Citation Managerانتخاب 

 Create Fileکلیک بر روی 

Internet Explorer: اندنوت به طور خودکار باز و رکوردها منتقل می شوند 
Firefox: …[ citations.nbib box] appears 

 Open with EndNote X8 … Click OK 

 

PubMed 

Click on Export  
… RIS format (for EndNote, Reference Manager, ProCite)  
[Export citations screen]: select Citations and Abstracts Click on 
Export  
Internet Explorer: [File download box]: select Open Firefox: 
…[Opening science box] appears Open with EndNote X8 … Click OK 
  

 

ScienceDirect 

http://www.amazon.com/Alex-scientist-discovered-intelligence-ebook/dp/B00APOWOXC/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363823581&sr=1-2&keywords=alex+%26+me
http://www.amazon.com/Alex-scientist-discovered-intelligence-ebook/dp/B00APOWOXC/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363823581&sr=1-2&keywords=alex+%26+me
http://www.amazon.com/Alex-scientist-discovered-intelligence-ebook/dp/B00APOWOXC/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1363823581&sr=1-2&keywords=alex+%26+me
http://www.eurobats.org/index.htm
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Click on Export  
…[Output options screen]: Select RIS format (EndNote, Reference 
Manager)  
Change the Output to All available information  
Click on Export  
Internet Explorer: …[File download box]: select Open  
Firefox: …[Opening scopus.ris box] appears Open with EndNote X8 … 
Click OK  

Scopus  
 

Click on Export  
…[export format screen]: Select RIS format (Mendeley, EndNote)  
Click on Export  
Click on download 

Internet Explorer: …[File download box]: select Open  
Firefox: …[ records.ris box] appears 
 Click on box to open in EndNote X8 

 Embase 

 تنظیمات برای انتقال رفرنس به اندنوت:

 )باالی سمت راست صفحه(  Settingsانتخاب 

را  Show links to import citations intoگزینه  Bibliograpy Managerزیر 

 انتخاب نمایید

EndNote  را انتخاب و بر روی  save کلیک کنید 

 جستجو کنید و برای رفرنس هایی که می خواهید بر روی   google scholarدر 

 Import into EndNote  .کلیک نمایید 

 

Google 
Scholar 

From the Save to EndNote online drop down menu  
Select Save to EndNote desktop  
…[Send to EndNote box]  
Change the Record Content to Full Record and Cited References if 
desired Click on Send  
Internet Explorer:….EndNote automatically opens and imports 
records  
Firefox: …[Opening savedrecs.ciw box] appears  
Open with EndNote X8… Click OK  

 

Web of 
Science  

 

 

 اندنوت به طور خودکار کتابخانه ای را که اخیرا از آن استفاده نموده اید را باز می کند 

  تنها رکوردهایی را که از پایگاههاExport نموده اید را نشان می دهد 

   آخرین این رکوردها در گروهImported References قرار دارند 

 بعضی از مواقع تغییر و یا اضافه نمودن کامنت الزم است باز کردن رکوردها و کنترل آنها اهمیت دارد زیرا در 
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 به یک رفرنس PDFاضافه نمودن فایل   9تمرین 

 رد، ، وپی دی افاین فایلها می توانند به فرمت  .شما می توانید فایلها را به رفرنس های کتابخانه تان الحاق و ذخیره نمایید

که قسمتی از  PDF فایلهای تصویری ... باشند. این فایلها از محل دخیره خود در کامپیوترتان کپی برداری و در یک فولدر 

 فایل می تواند به هر رفرنس الحاق شود. 45کتابخانه شماست نگهداری می شود. تا  DATAفولدر 

 

  تغییر نام خودکار مدارکPDF هنگام وارد کردن به برنامه: 

Edit > Preferences > PDF Handling 

 باشد.  Author + Year + Titleها به عنوان مثال می تواند PDFگزینه های تغییر نام خودکار 

 

 یلفا یک pdf  نمایید یرهدسکتاپ ذخ درو آن را  یدکن یداخود را پ یدجد رفرنسهایاز  یکیمربوط به . 

o یلدف یا رفرنس یو رها کردن آن بر رو یدنکش File attachments  یبر رو یکراست کل یا رفرنسدر آن 

 File Attachments > Attach File <رفرنس

 تالش برای پیدا کردن فول تکست از داخل اندنوت 

o هایالیت رفرنس 

o References > Find Full Text > Find Full Text    یا کلیک بر روی 

o  نظارت بر فرایند پیدا کردن فول تکست ازGroups panel 

o  آیکونPDF  در فیلدFile Attachments ظاهر می شود 

o آیکون کلیپس کنار نام نویسندگان در لیست رفرنس ها ظاهر می گردد 

 

 (pdf attachment)الحاق شده   pdfباز کردن و یادداشت نویسی یک فایل   10تمرین 

 در رفرنس پنل کلیک کنید تا مدرک نشان داده شود PDF Viewerبر روی تب 

 

 

 
 

 باز شود PDF Viewerکلیک کنید تا  بر روی

Highlight text 
Underline  
Strikethrough  
Add sticky notes 

اگر می خواهید به حالت اول برگردید بر روی نکته: 

متن هایالیت شده یا یادداشت نویسی شده راست 

را انتخاب  Delete annotationکلیک کنید و گزینه 

 نمایید

 ذخیره کنیدتغییرات را 

 کلیک کنید تا پنجره بسته شود بر روی 
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 امکان جستجو درون فایلهای پی دی اف الحاق شده وجود دارد 

o  انتخابAny Field + PDF with Notes برای جستجو در رفرنس ها و پی دی اف ها و یادداشتهای اضافه شده 

o  انتخابPDF برای جستجو درون فایل پی دی اف الحاق شده 

o  انتخابPDF Notes برای جستجو درون یادداشت های اضافه شده به پی دی اف ها 

 PDF IMPORT Filterاضافه نمودن رفرنس و پی دی اف با استفاده از  11تمرین 

اند جزییات کتابشناختی را بازیابی و به می تو X8صحیحی باشد اندنوت  DOIاگر مدرک پی دی اف شما در صفحه اول خود دارای  

 کتابخانه اندنوت منتقل نماید. بنابراین یک رفرنس همراه با فایل الحاق شده ایجاد خواهد شد.

 نکته: اگر جزییات کتابشناختی قادر به بازیابی نباشد تنها یک عنوان و یک فایل الحاق شده در رفرنس ظاهر خواهد شد.

 وترتان ذخیره کنید به عنوان مثال یک پی دی اف ها را در کامپیPDF  از مقاله

 ژورنال بر روی دسکتاپ ذخیره کنید

 آنها می توانند در یک فولدر با زیرفولدرهای موضوعی سازماندهی شوند.

  برای یکpdf 

Select File > Import > File or click on  

Import File:                    Locate PDF               Click on Choose  

Import Option:               PDF  

Click on Import  

 ( یبرای فولدر)هاPdf  ها 

 

 ها پوشه در زیر اف دی پی افزودن برای

  ها پوشه زیر بر اساس نام منابع یموضوعخاص گروههای  با( PDF Import) جدید گروهی مجموعه ایجاد برای

 

 

Select File > Import > Folder 

 Import Folder:               Locate folder of PDFs              Click on Choose  

                                              additional options  

Import Option:                 PDF  

Click on Import  

 

  رکوردهایتنها import شده را نشان می دهد 

   آخرین این رکوردها در گروهImported References قرار دارند 
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  رکوردها را باز و محتوای آن را چک کنید و از صحت آنها مطمئن شوید هستند و در صورت نیاز اطالعات را تصحیح و یا اضافه

 نمایید

  برای نمایش تمام رکوردهای کتابخانه بر رویAll References   درGroups pane کلیک نمایید 

 سازماندهی رفرنس ها با استفاده از گروه ها 12تمرین 

 استفاده از گروهها برای سازماندهی رفرنس ها، بهتر از ایجاد کتابخانه های مجزا برای هر موضوع است

 گردد را از روی نوار ابزار انتخاب نمایید تا گزینه های آن باز  Groupsراست کلیک کنید یا  panel Groupsبر روی 

  ایجادGroup Sets برای مجموع گروههایی با زمینه های موضوعی وسیع 

 شامل : Sample_Library_X8.enlxبرای مثال: مجموعه گروههای ایجاد شده برای 

Avian Intelligence, Bats  
Create Group Set  را انتخاب و نام گذاری کنید 

 

 Custom Groups 

  Create Groupانتخاب و نام گذاری 

 Custom Groupافزودن رفرنس ها به 

 انتخاب رفرنس هایی که می خواهید به این گروه اضافه گردد

 یا درگ و دراپ کردن رفرنسها در گروه  Add References Toراست کلیک و انتخاب 

 

 Smart Groups - تنظیم معیار جستحو برای روزآمدسازی پویا در این گروهها 

 All Referencesنمایش 

 . باکس جستجو ظاهر می شود. گروه خود را نام گذاری کنید. Create Smart Groupانتخاب 

 ذخیره می گردد  Smart Groupیک جستجو را وارد و کلیک نمایید تا ایجاد گردد. نتایج جستجو در 

جستجو چک می سوال با می شوند وقتی رفرنس موجود ویرایش می گردد و یا رفرنس های جدیدی به کتابخانه اضافه  نکته:

     افزوده می گردد.Smart Group ند و اگر مطابقت داشت به صورت خودکار به شو

 Combined Groups          
         .برای پیدا کردن رفرنس هایی که در گروه ها مشترک هستند این گروه ها را ایجاد نمایید

            Create From Groups            انتخاب کنید 

ه ترکیبی انتخاب نمایید و سپس گروههای مورد نظر را انتخاب کنید. بر روی با استفاده از باکس دیالوگ نامی برای گرو

Create تنها رفرنس هایی که در گروههای منتخب مشترک هستند نمایش داده می شوند. کلیک نمایید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 رفرنس ها می توانند در بیش از یک گروه قرار بگیرند   نکته:

 رفرنس های حذف شده از گروه در کتابخانه شما باقی می ماند          
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 شما می توانید با درگ و دراپ )کشیدن و انداختن( آنها را در پنل گروه ها قرار دهید         

 

 

 و ورد اندنوت

 نصب می شود: X8نکته: هنگامی که اندنوت 

دستورات ورد برای ایجاد فهرست منابع از تب رفرنس حذف میشود و تب جدید اندنوت ظاهر می گردد. این فرمانها در سه 

  Citations, Bibliography and Toolsگروه سازماندهی شده اند: 

 

 

 وارد کردن یک استناد به متن 13تمرین 

  را در جایی که می خواهید استناد را وارد نمایید قرار دهیدکرسر 

 فرمان مناسب اندنوت را انتخاب نمایید

 
 

 Find and Insert citation(s)  

کلیک کنید تا رفرنسهایی راکه می خواهید وارد برنامه ورد کنید را جستجو نماید   Insert Citation > Insert Citationبر روی 

 نیست  'and'یسنده و سال را وار کنید نیازی به برای مثال نام نو

 )Insert selected citation(s 

 در کتابخانه اندنوت، رفرنس هایی را که می خواهید به ورد وارد کنید را هایالیت کنید

 می توانید چند رفرنس را انتخاب نمایید Ctrlبا نگه داشتن کلید 
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o   کلیک کنید در اندنوت : بر روی 

o  :بر روی یا در وردInsert Citation > Insert Selected Citation(s) کلیک نمایید 

  استناد درون متن ظاهر می شود و فهرست منابع به طور خودکار در پایان مدرک شما ایجاد خواهد شد 

 ویرایش و مدیریت استنادات  14تمرین 

  در ورد، استناداتی را که می خواهید ویرایش کنید را هایالیت کنید. راست کلیک >Edit Citation(s) 

 

 

 

 

  کلیک بر رویMore  یا انتخاب ...Edit and Manage Citation(s) از تب اندنوت برای نمایش باکس  

 Edit & Manage Citations 
 

 کلیک و انتخاب نمایید:  Edit Referenceبر روی 
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  Edit Library Reference  : باز

رفرنس                                  کردن 

 جهت ویرایش های درون اندنوت

           Edit Library Reference  حذف :

 استناد از مدرک ورد

Edit Library Reference پنجره :

Find & Insert My References  را

 پیدا و برای 

 

 

 

 

 

 

 

  Un-formatting and re-formatting  15تمرین 

 کامال ایمن نیست و خطر خراب شدن مدرک را بهمراه دارد استبریدن و چسباندن متنی که دارای استنادات اندنوتی در مدارک بزرگ 

 برای جابجایی استنادات یا متن بدون استناد به طور ایمن:

  انتخاب کنیدConvert Citations and Bibliography > Convert to Unformatted Citations 

 

 
 

 
 

. اعمال استفاده نمایید  Edit Citation(s)از دستور  ،برای تغییر در استنادات درون متن یا حذف استناد همیشه نکته:

 تغییرات با تایپ درون مدرک، خطر خرابی استنادات اندنوت را در پی خواهد داشت.
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 جابجایی الزم را انجام دهید 

  انتخاب کنیدUpdate Citations and Bibliography تا دوباره فرمت اولیه ایجاد گردد 

 

 

 تغییر استایل استنادات و فهرست منابع در ورد   16تمرین 

 یک استایل جدید از منوی باز شوند استایلها انتخاب نمایید 

 Update Citations ، یک استایل انتخاب و سپس بر روی {Blake, 2010 #11}نکته: اگر استنادات بدون فرمت شده اند مثال 

and Bibliography. کلیک نمایید 

 ایجاد فهرست منابع مستقل   17تمرین 

 کنید استفاده ای حاشیه کتابشناسی برای یا و کنید ایجاد همکاران با گذاشتن اشتراک برای را منابع از لیستی

 رفرنس های دلخواه را در اندنوت انتخاب نمایید 

 استایل دلخواه را انتخاب نمایید 

 

Edit > Copy Formatted    رفرنس ها را در کلیپ بورد کپی می کند .  در مدرک وردتان آن راPaste .نمایید 

 از کتابخانه اندنوت (Backup)ایجاد فایل پشتیبان   18تمرین 

ذخیره  USB  ، کار محل در خانه، در - کامپیوتر یک از بیش در مکان، یک از بیش در را آن! ندهید دست از را خود سخت کار تمام

 نمایید

 شد خواهدتان کتابخانه خرابی به منجر نهایت در که این دلیل هنکنید، ب تهیه Dropbox  مانند ابری سرویس یک را با پشتیبان: نکته

 سازی می کنند همگام اینترنت طریق از را ها فایل یابر های سرویس زیرا

 File > Compressed Library  انتخاب کنید تا کتابخانه(.enl file)  به آنالحاق شده به  های فایلرا فشرده نماید و 

 بود خواهد enlx. فایل پسوند. شود می ذخیره واحد فایل یکصورت 

 می باشد ) کپی مقاالت متصل شده به رفرنسها( و اطالعات گروههایی که شما تنظیم نموده اید PDFشامل فولدر  Dataفولدر  توجه:

 

Default = All References in Library  
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Options = Selected Reference(s); All References in Group/Group Set  

 Default = With File Attachments  

Option = Without File Attachments  

 شوندزمانی که در اندنوت فایل فشرده را باز کنید فایل ها به طور خودکار از حالت زیپ شده باز می 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reference: 

https://www.library.qut.edu.au/research/help/documents/LTR_EndNoteEssentials_ENX8_20170505_JC.pdf 

 


