
 

 

 EndNoteراهنمای استفاده از رنم افزار 

شت محیط دااگشنه علوم زپشکی البرز (Style) اراهئ الگو شت-: مجلو مهندسی بهدا  دادکشنه بهدا

 

 

 



I 
 

 

 

 شواره صفحه ............................................................................................................................................................... فهزست هطالة 

 1 .............................................................................................................................................................................................. هقذهه -1

 1 .................................................................................................................................................................. افشار نزم هیته و دانلود -2

 EndNote ............................... 2 افشار نزم یالگوها هجووعه ته الثزس طیهح تهذاشت یههنذس هجله( Style) الگو افشودى -3

 2 ........................................................................................................ یفارس هناتع افشودى و یدست تصورت هناتع کزدى اضافه -4

 4 ............................................. الثزس طیهح تهذاشت یههنذس هجله الگو در یفارس هناتع یتزا [In Persian] واصه افشودى -5

 5 .................................................................................................... هناتع در( Abbreviation) هجالت هخفف اسن اس استفاده -6

 

 

 شواره صفحه ............................................................................................................................................................... شکلها فهزست 

 2 ........................................................................ تزناهه زیهس در آى کزک کزدى یکپ و تزناهه نصة -1 شکل

 3 ........................................................................................ یدست صورت ته رفزنسها کزدى وارد -2 شکل

 4 ........................................................................... یدست صورت ته سنذگاىینو یاساه کزدى وارد -3 شکل

 5 ............................................................................ یفارس هناتع یتزا [In Persian] واصه افشودى -4 شکل

 EndNote .......................................................................... 6 تزناهه Default اس term list حذف -5 شکل

 EndNote ................................................................................... 7 تزناهه ته term list افشودى -6 شکل

 

 



1 
 

 هقذهه -1

ٍ تَػظ ؿشکت  تاؿذیکی اص جاهغ تشیي ًشم افضاسّای هذیشیت اعالػات ٍ اػتٌاد دس پظٍّؾ هی  Endnote ًشم افضاس

Thomson Scientific .اسائِ ؿذُ اػت 

ّوچٌیي ایي تشًاهِ کوک تؼیاس هَثش ٍ چـوگیشی تِ پظٍّـگشاى ٍ ًَیؼٌذگاى هقاالت ػلوی دس صهیٌِ هذیشیت هؼتٌذات، 

 ًَؿتي هقاالت ػلوی ٍ ًـش هقالِ تش اػاع اػتاًذاسدّای هختلف ًاؿشیي تیي الوللی هی ًوایذ. 

اػتاًذاسد ًـش هقالِ ٍ اًَاع فشهت ّای پزیشفتِ ؿذُ تیي الوللی اػتٌاد  ۰۳۳۳هی تَاًذ تا اسائِ تیؾ اص  ًشم افضاسایي  •

کوک ؿایاًی تِ پظٍّـگشاى ٍ اػضای ّیات تحشیشیِ هجالت ػلوی تشای  MS-WORDًَیؼی، تا یکپاسچِ ؿذى تا 

 پزیشؽ هقاالت کٌذ.

 :Endnoteقاتلیت های کلیذی نزم افشار  •

 تِ تشًاهِ ٍ جؼتجَ دس آى ّا  PDFاهکاى ٍاسد کشدى فایل ّای  •

 سفشًغ تیي ػیؼتن خَد ٍ ایٌتشًت ٍ تِ اؿتشاک گزاسی هٌاتغ 0۳۳۳۳اهکاى تثادل تا  •

 اهکاى اػتاًذاسد ػاصی هٌاتغ ٍ هآخز تحقیقات ؿوا •

 غ دّی هغاتق تا اػتاًذاسدّای هْن دًیاداسا تَدى فشهت ّای هختلف هٌثغ ًَیؼی ٍ سفشً •

 اهکاى تشقشاسی استثاط تیي هٌاتغ هتي ٍ هٌاتغ اًتْایی پظٍّؾ تِ هٌظَس اػوال تغییشات ّواٌّگ دس آى ّا •

 Microsoft Office Wordیکپاسچِ ؿذى تا ًشم افضاس  •

 گشٍُ ػاصی ٍ تشکیة ٍ هقایؼِ هٌاتغ ٍ هغالة ٍ ... •

 نزم افشار دانلود و تهیه -2

ایي ًشم افضاس سا هی تَاى اص ػایتْای هختلف حاهی ایي ًشم افضاس داًلَد کشد. اص آًجائیکِ ایي ًشم افضاس دس اکثش ٍتؼایتْای ایشاًی 

تِ صَست کشک ؿذُ هَجَد هی تاؿذ. تَصیِ هی ؿَد پغ اص داًلَد ایي ًشم افضاس آى سا تشٍی دسایَ هـخصی دس ػیؼتن خَد  

دس هؼیشی کِ تشًاهِ ًصة  فایل اجشایی آى سا کپی کشدُ ٍ crackشاحل ًصة تشًاهِ، حتواً اص فَلذس رخیشُ کٌیذ پغ اص اًجام ه

 اًجام گیشد.عثق ؿکل صیش ًصة ٍ ساُ اًذاصی  ٍ ػپغ اجشا ؿَد. تِ جای ّویي فایل جایگضیي کٌیذ ،ؿذُ اػت

http://p30download.com/fa/software/
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 تزناههنصة تزناهه و کپی کزدى کزک آى در هسیز  -1 شکل

 تشًاهِ اػتفادُ ؿَد جذیذتشػؼی ؿَد اص ٍسطًْای  نکته:

 EndNote( هجله ههنذسی تهذاشت هحیط الثزس ته هجووعه الگوهای نزم افشار Styleافشودى الگو ) -3

 افضاس ًشم الگَّای هجوَػِ تِ الثشص هحیظ تْذاؿت هٌْذػی هجلِاص هؼیش صیش الگَی  ،EndNoteپغ اص ًصة تشًاهِ 

EndNote  َتا فشهت اضافِ کٌیذ. تشای ایي اهش اتتذا ایي الگ(ensسا اص ػایت هجلِ تش سٍی )  ػیؼتن خَد داًلَد کٌیذ. ػپغ

 کٌیذ. pasteالگَ داًلَد ؿذُ سا کپی کٌیذ ٍ دس هؼیش صیش 

 

 

 .( اػتفادُ ؿذُ اػتEndNote X7) 7ٍسطى  EndNoteهثالً دس ایٌجا اص نکته: 

 و افشودى هناتع فارسی تصورت دستیاضافه کزدى هناتع  -4

دس سفشًغ ًَیؼی هجلِ هٌْذػی تْذاؿت هحیظ داًـکذُ تْذاؿت داًـگاُ ػلَم پضؿکی الثشص، هی تایؼت تواهی اص آًجائیکِ 

کِ ًَیؼٌذگاى ٍ هحققاى اص تشخی هٌاتغ فاسػی اػتفادُ هی کٌٌذ ًیاص اػت  یًَؿتِ ؿًَذ ٍ تؼض انگلیسی تِ صَست هٌاتغ

Drive C→ Program File → EndNote X7 → Styles 
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 ]In Persian]ٍاطُ هٌثغ دس اًتْای تواهی هٌاتغ فاسػی تِ اًگلیؼی تشگشداًذُ ؿَد. ّوچٌیي تشای هٌاتغ فاسػی ًیاص اػت کِ  

َد کِ تِ ٌّگام ؿاسائِ هی  کلیذی ًکاتیدس صیش  )تشای دیگشاى ًـاى دٌّذُ ایي تاؿذ کِ ایي هٌثغ فاسػی تَدُ اػت( تیایذ

 ( تشاحتی ایي کاس اًجام تپزیشد.styleاػتفادُ اص ایي الگَ )

. ػلؼلِ ایي ػول اًجام تپزیشد 2سفشًغ دادى تِ صَست دػتی ًیاص اػت کِ تِ یکی اص دٍ حالت اسائِ ؿذُ دس ؿکل تشای 

 آهذُ اػت. ۰تا  0اص هشاحل 

 

 ته صورت دستی وارد کزدى رفزنسها -2 شکل

ٍ ػپغ ًام تیایذ. اػن ( تِ ایي ؿکل ػول هی ؿَد کِ دس ایي قؼوت اتتذا ًام خاًَادگی Authorدس ٍاسد کشدى اػاهی )

تِ خظ تؼذی  Enterتیایذ )تا صدى دکوِ  ػغشًَیؼٌذُ ّا پـت ػش ّن ًثاؿٌذ تلکِ ّش ًَیؼٌذُ تصَست جذاگاًِ دس یک 

 آهذُ اػت. ۰ؿَد(. تَضیحات تیـتش دس ؿکل ؿواسُ  اًتقال دادُ هی
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 وارد کزدى اساهی نویسنذگاى ته صورت دستی -3 شکل

 فارسی در الگو هجله ههنذسی تهذاشت هحیط الثزس هناتعتزای  [In Persian]افشودى واصه  -5

دس اداهِ هشحلِ قثل )افضٍدى سفشًؼْا تصَست تیایذ تشای ّویي هٌظَس  [In Persian]فاسػی ًیاص اػت کِ ٍاطُ  هٌاتغتشای 

 (.4 ؿکلتایپ ؿَد ) ]In Persian]( دس اداهِ آى ٍاطُ Pagesؿواسُ صفحات )قؼوت هشتَط تِ دػتی( 
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 فارسی هناتعتزای  [In Persian]افشودى واصه  -4 شکل

 ( در هناتعAbbreviation) هجالتاستفاده اس اسن هخفف  -6

اص آًجائیکِ دس هجلِ هٌْذػی تْذاؿت هحیظ الثشص اص اػن هخفف هجالت تِ جای اػن کاهل اًْا اػتفادُ هی ؿَد لزا تشای ایي 

هشتَط تِ هجالت سا دس ًشم افضاس اًذًَت تاسگزاسی کشد تشای ایي هٌظَس تِ ؿکل صیش ػول هی  term listاهش هی تایؼت اتتذا 

 ؿَد:

 تشًاهِ Defaultحزف تشم لیؼت دس  :1هزحله 

a. تاص کشدى  -الفEndNote library 

b. کلیک سٍی Tools  ػپغ تاص کشدى ،Open Term Lists  و انتخابJournals Term Lists  

c.  ِاص لثterm  ٌِگضی( لیؼت تواهی هجالت اًتخاب هی ؿَد ٍ ّوِ آًْا حزف ؿًَذDelete Term ) 

d.  ٌِدس ًْایت گضیClose  

 صیش آهذُ اػت 5جضئیات ایي هشاحل دس ؿکل ؿواسُ 
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 EndNote تزناهه Defaultاس  term listحذف  -5 شکل

 EndNoteتشًاهِ افضٍدى تشم لیؼت تِ  :2هزحله 

تواهی تشم لیؼتْا دس یک . الثتِ دس ایي فایل آهَصؿی هَسد ًیاس داًلَد ؿذُ تاؿٌذ Term Listsدس ایي هشحلِ هی تایؼت اتتذا 

 فَلذس جذاگاًِ آٍسدُ ؿذُ اًذ کِ دیگش ًیاصی تِ داًللَد آًْا اص ایٌتشًت ًوی تاؿذ. فقظ هشاحل صیش تِ تشتیة سػایت ؿَد

a.  تاص کشدىEndNote library 

b. کلیک سٍی Tools  ػپغ تاص کشدى ،Define Term Lists اًتخاب ٍ Journals Term Lists  

c.  اًتخابJournals  

d.  کلیک تش سٍیImport List  

e. اًتخاب text files   کِ قثالً داًلَد ؿذُ اػت ٍ کلیک تش سٍیOpen  ػپغ تواهی تشم لیؼتْا سا اص فَلذس ،

Journals Term Lists یکی یکی تاسگزاسی کٌیذ 

f.  ٌِدس ًْایت گضیClose  

 صیش آهذُ اػت 6جضئیات ایي هشاحل دس ؿکل ؿواسُ 
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 EndNoteته تزناهه  term listافشودى  -6 شکل


