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  کشاورزي گروه گیاهپزشکیدانشکده 

 عنوان کارگاه: 

 Endnoteافزار پژوهشی توسط نرممستندات  ها ومدیریت منابع علمی در مقاله

 اهداف کارگاه:

 علمی ذخیره و دسته بندي منابع 
 هاي اطالعاتی اینترنتیاستخراج سریع مقاالت و سایر منابع علمی از پایگاه 
 اساس فرمت مورد درخواست مجله یا کنفرانس به بر  تهیه فهرست منابع علمی مورد استفاده در مقاله یا گزارش

 صورت اتوماتیک
  

 کارشناسان موسسات آموزشی و پژوهشی، تحصیال تکمیلی ، دانشجویانعضاي هیات علمیامخاطبان: 

افزار گیگا بایت، نرم 250کامپیوتر با رم حداقل  افزارهاي مورد نیاز:تجهیزات، امکانات، مستندات و نرم

 نفر 20، فضاي مناسب در مرکز کامپیوتر با ظرفیت EndNote X7، نرم افزار اندنوت نسخه 2010مایکروسافت افیس 

  ساعت) 6(به مدت  16- 14و  12الی  8، 1397آذر ماه  22پنج شنبه  تاریخ ارایه کارگاه:

  دکتر غالمحسین مروج مدرس:

  صفورا فدایی وطن کارشناس:

  تومان 70000(دانشجویان دانشگاه فردوسی):  شهریه

  تومان 100000(هیات علمی و سایر):  شهریه 

  چکیده کارگاه آموزشی:

) پرداخته می شود. رشد EndNote X7(بر اساس نسخه  EndNoteدر این کارگاه به آموزش نرم افزار رفرنس نویسی 

مورد نیاز، با بیشترین صرفه جویی در زمان و هزینه می  روزافزون اطالعات مستلزم آگاهی از چگونگی استخراج اطالعات
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باشد. بنابراین پژوهشگرانی که این آگاهی را کسب می کنند با سرعت و بازدهی بیشتري در زمینه پژوهشی خود حرکت 

می کنند. براي اینکه اطالعات به راحتی دسترس پذیر شوند باید قبل از آن به خوبی سازماندهی و مدیریت شوند. 

پژوهشگرانی که میخواهند اطالعات خود را سازماندهی و مدیریت کنند، می توانند از نرم افزارهاي گوناگونی که براي 

 این زمینه طراحی شده اند استفاده کنند.

است که براي سازماندهی و مدیریت اطالعات طراحی شده  Thomson Reutersمحصول شرکت  EndNoteنرم افزار 

یک ابزار جستجوي پیوسته است که با استفاده از آن می توان پایگاه هاي کتابشناختی پیوسته را  است. عالوه بر این،

جستجو و منابع را مستقیما به کتابخانه آن وارد کرد. با استفاده از این ابزار می توان کتابخانه شخصی ساخته و نتایج 

بزاري براي ایجاد کتابشناسی نیز هست. با استفاده از ا EndNoteجستجوها را براي همیشه در آن ذخیره کرد. نرم افزار 

  این ابزار میتوان همزمان با نوشتن متن علمی، به مستندات علمی استناد کرد.

  آنچه که در این کارگاه به آن خواهیم پرداخت شامل:

•  EndNote چیست؟  
  جستجوي بانک هاي اطالعاتی کتابنامه ها دراینترنت  •
  ها و مسیر فایل ها در یک بانک اطالعاتی PDFتصاویر، سازماندهی رفرنس ها،   •
  انتخاب انواع مختلف رفرنس ها  •
  PDFالحاق لینک براي تصاویر و فایل   •
  Citation Styleانتخاب و تغییر   •
  مشاهده کتابنامه ها و لیست تصاویر همزمان با اضافه نمودن آنها به متون  •
  اطالعاتیقابلیت اتصال مستقیم به منابع   •
  گروهبندي رفرنس ها بر اساس موضوع. و گروهبندي خودکار و هوشمندانه آنها  •
  یافتن خودکار متن کامل مقاالت در صورت وجود  •
  EndNoteابزارها و امکانات الزم براي استفاده از نرم افزار   •
  چگونگی ایجاد و باز کردن کتابخانه هاي شخصی  •
  کتابخانه شخصی ایجاد، ویرایش و حذف مراجع در  •
  از پایگاه هاي اطالعاتی EndNoteوارد کردن مراجع / استنادها به نرم افزار   •
  Microsoft Wordدر نرم افزار  EndNoteنرم افزار  "cite while you write"استفاده از ویژگی   •


