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مقذمٍ:
هٌذلی دس ًَاهجش  ۲۰۰۲دس لٌذى سبػیغ ؿذً .ؼخِ آصهبیـی آى دس هبُ اٍر ػبل  ۲۰۰۲هٌشـش ؿذ .ایي سین هشـکل اص
دظٍّـگشاى ،داًؾ آهَخشگبى ٍ ،سَػؼِ دٌّذگبى هٌجغ ثبص اص اًَاع هَػؼبر داًـگبّی اػز اگشچِ ایي ًشمافضاس ثِ خَدی خَد
هٌجغ ثبص ًیؼز .ػشهبیِ گزاساى ایي ؿشکز ػجبسسٌذ اص :سئیغ اخشایی ػبثق  ،Last.fmهٌْذػیي هَػغ ػبثق اػکبیخٍ ،
سئیغ ػبثق اػششاسظی دیدیشبل دس گشٍُ هَػیقی ٍاسًش ٍ ّوچٌیي داًؾآهَخشگبًی اص داًـگبُ کوجشیح ٍ خبًض ّبدکیٌض اػز.
هٌذلی هدوَػِ¬ای اػز کِ دس صهیٌِ خؼشدَی هٌبثغّ ،وکبسی ّبی ػلوی ٍ هذیشیز هٌبثغ ثِ هحققبى یبسی هی سػبًذ
هٌذلی دس ػبل  ۲۰۰۲دس لٌذى ساُ اًذاصی ؿذ ٍ ًبم آى اص ًبم صیؼز ؿٌبع ٍ ؿیویذاى هؼشٍف ،گشگَس هٌذل ٍ دیویششی
هٌذلیف گشفشِ ؿذُ اػز.
مندلی( ،ثِ اًگلیؼیً )Mendeley :شمافضاسی سحز ٍة ٍ دػکسبح اػز کِ ثشای اداسُ ٍ ثِ اؿششاک گزاسی هقبلِّبی ػلوی
ٍ یبفشي دادُّبی دظٍّـی ٍ ّوکبسی آًالیي اػز .هٌذلی دس حقیقز یک ؿجکِ اخشوبػی ػلوی ثشای دظٍّـگشاى اػز.
ًشمافضاس قبثل داًلَد "هٌذلی دػکشبح" هیشَاًذ ثشای اػشخشاج خَدکبس خضئیبر ػٌذ (ًَیؼٌذُ ،ػٌَاى ،هدلِ ٍ )...اص ًؼخِّبی
دیدیشبلی هقبالر ػلوی ثِ دبیگبُ دادُّب اػشفبدُ ؿَد.
ٍة ػبیز (هٌذلی ٍة) ثب اسائِ سؼذادی اص ٍیظگیّبی هجشٌی ثش ٍة ،هکول دػکشبح هٌذلی اػز .یک ثبصگـز آًالیي اص
کشبثخبًِ اػز کِ ثِ رخیشُ ػبصی ٍ ثبصیبثی اػٌبد اص ّش خبیی اص هشٍسگش کوک هیکٌذ.
هٌذلی ثِ ًَس سایگبى  ۱گیگبثبیز فوب دس اخشیبس کبسثشاى قشاس هیدّذ کِ الجشِ ایي حدن ثب دشداخز ّضیٌِ قبثل اسسقب اػز .
ًؼخِّبی هخشلف دػکسبح هٌذلی ػبصگبس ثب ٍیٌذٍص ٍ هک ٍ لیٌَکغ ٍخَد داسد.

دسترسی از طریق آدرس الکتريویکی:
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ثبت وام ي داولًد ي وصب ورم افسار:
ثشای اػشفبدُ اص ایي ًشم افضاس ؿوب هیشَاًیذ آى سا ثِ كَسر سایگبى اص ٍة ػبیز هٌذلی داًلَد کشدُ کِ ایي اهش هؼشلضم ثجز ًبم
دس ٍة ػبیز آى هی ثبؿذ  .دس هشحلِ اٍل ثب ٍاسد کشدى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ آدسع ایویل ثِ هشحلِ دٍم ثجز ًبم ّذایز
هیـَیذ .

دس هشحلِ ثؼذ هـخلبر سکویلی اص قجیل سؿشِ سحلیلی  ،هقٌغ سحلیلی ٍ ..اص ؿوب خَاػشِ هی ؿَد کِ دغ اص آى هیشَاًیذ
ًشم افضاس سا داًلَد کٌیذ .

ٍ دغ اص داًلَد ًشم افضاس هشاحل ًلت آى اًدبم ؿَد..
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ثشای ٍاسد ؿذى ثِ هحیي ًشم افضاس ًبم کبسثشی ٍ ٍ سهض ػجَس خَد سا ٍاسد کٌیذ .

خْز اػشفبدُ اص ثخـْبی هخشلف ًشم افضاس ثبیؼشی یک حؼبة کبسثشی دس ًشم افضاس ػبخشِ ثبؿیذ کِ هی سَاًیذ ثشای ایي کبس
اص اکبًز قجلی خَد اػشفبدُ کشدُ ٍیب حؼبة خذیذی ثؼبصیذ کِ دس ایٌلَسر گضیٌِ دٍم سا اًشخبة کٌیذ.
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ٍقشی ًشم افضاس ثشای اٍلیي ثبس اخشا هی ؿَد اًالػبر خَد سا ثب ٍة ػبیز هٌذلی ّوگبم هی ػبصد سب دس كَسسیکِ حؼبثی
قجال" ػبخشِ ثبؿیذ اًالػبر آى سا ٍاسد ػیؼشن ؿوب کٌذ .چَى ایي ًشم افضاس اص فوبی آًالیي اػشفبدُ هی کٌذ ّش اًالػبسی کِ
دس آى ٍاسد کٌیذ سا سٍی ٍة ػبیز رخیشُ هی کٌذ ٍ ًیبص ثِ رخیشُ آفالیي ّوِ اًالػبر ًیؼز یؼٌی ؿوب دس كَسر دبک
ؿذى ًشم افضاس ٍ یب ٍاسد ؿذى ثِ حؼبة خَد اص کبهذیَسشی دیگش ،ثِ سوبم اًالػبر خَد هی سَاًیذ دػششػی دیذا کٌیذ.

امکاوات وًار ابسار : Mendeley
 .1مىًی  : Fileگضیٌِ ّبی  Add Entry Manually ٍ Watch Folder ،Add Folder ،Add Fileکِ
دس هٌَی فبیل ٍخَد داسًذ ًیض ثِ كَسر یک آیکَى دس ًَاس اكلی قبثل هـبّذُ اًذ  .ؿوب ثب اػشفبدُ اص ایي گضیٌِ ّب
هی سَاًیذ یک یب چٌذ فبیل ٍ یب فَلذس سا کِ حبٍی هقبالر ؿوبػز ثِ ًشم افضاس ً Importوبئیذ.

صهبًیکِ اص گضیٌِ ّبی ٍ Add Fileا  Add Folderاػشفبدُ هی ًوبئیذ فبیل هقبلِ ثِ كَسر دیَػز دس ًشم افضاس قشاس هی
گیشد ٍ اگش اص گضیٌِ  Watch Folderاػشفبدُ ًوبئیذ ،هؼیشی سا کِ فبیل هَسد دس کبهذیَسش ؿوب رخیشُ ؿذُ اػز سا
هـحق هی کٌیذ .دس ایي حبلز فبیل هقبلِ ثِ كَسر  PDFثِ ػیؼشن ً Importوی ؿَد.


گسیىٍ  : Entry Manuallyثِ ٍسٍد دادُ ّبی هشثَى ثِ هقبلِ یب کشبثی کِ هَسد ًظشســــبى اػز هبًٌذ ًبم
ًَیؼٌذگبى ،ػبل اًشـبس ،هـخلبر هدلِ ای کِ هقبلِ دس آى هٌشـش ؿذُ ٍ  ...هی ثبؿذ .صهبًیکِ سوبیل ثِ ٍسٍد
دػشی اًالػبر داؿشِ ثبؿیذ هی سَاًیذ اص ایي گضیٌِ اػشفبدُ ًوبئیذ .دس غیش ایٌلَسر دس ػِ گضیٌِ اٍل دس هٌَی
فبیل ،اًالػبر هقبلِ ثِ كَسر خــــَدکبس ثِ ػیؼشن ٍاسد هی ؿَد.



گسیىٍ  : Synchronize Libraryثب اػشفبدُ اص ایي گضیٌِ ؿوب هی سَاًیذ اًالػبر هَخَد دس ًشم افضاس ًلت
ؿذُ دس ػیؼشن سا ثب ًشم افضاس سحز ٍة یکؼبى ًوبئیذ .دس ٌّگبم اًدبم ایٌکبس ػیؼشن اص ؿوب هی دشػذ کِ اًالػبر
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کذام کشبثخبًِ سا ثشایشبى ًگِ داسد ٍ کذاهیک سا سغییش دّذ .ایي گضیٌِ ثِ كَسر یک آیکَى ثِ ؿکل دٍ فلؾ هی
ثبؿذ کِ ثب ّن سـکیل یک دایشُ دادُ اًذ ٍ ّن دس ًشم افضاس سحز ٍة ٍ ّن دس ًشم افضاس ًلت ؿذُ دس دػششع اػز.
 .۲مىًی  :Editکِ اًالػبسی اص قجیل  ... ٍ Paste ،Copy ،Cut، Undo ,Redoسا ؿبهل هی ؿَد .ػالٍُ ثش
گضیٌِ ّبی رکش ؿذُ دٍ گضیٌِ ٍ New Group ٍ New Folderخَد داسد .ؿوب ثب اػشفبدُ اص گضیٌِ New
 Folderهی سَاًیذ ػبخشبس ٍ ًجقِ ثٌذی اكلی دس کشبثخبًِ ؿخلی سبى سا قجل اص  Importهقبالر دس ػیؼشن
اًدبم دّیذ .ثذیي هٌظَس هی سَاًیذ ّش فَلذس ایدبد ؿذُ سا ثِ ػٌَاى یک کشبثخبًِ ثشای یک دشٍطُ دس ًظش ثگیشیذ .دس
فَلذاسّبی ایدبد ؿذُ قبثلیز ایدبد ٍ Folder Subخَد داسد.
ثب اػشفبدُ اص گضیٌِ  New Groupؿوب هی سَاًیذ ثِ سؼذاد گشٍُ ّبی کبسی کِ دس آى فؼبلیز داسیذ فَلذس (کشبثخبًِ) ایدبد
کشدُ ٍ ّش فَلذس سا ثب گشٍّی خبف ثِ اؿششاک ثگزاسیذ.
دقز ًوبئیذ ثْششیي حبلز دس ایحبد یک کشبثخبًِ دسػز کشدى ػبخشبس آى ٍ ػذغ ٍسٍد اًالػبر ٍ هقبالر ثِ آى هی ثبؿذ.
 .1مىًی ً :Viewحَُ ًوبیؾ اًالػبر  Citationدس هحیي ًشم افضاس سا دس ثشداسد .
دٍ گضیٌِ ثب ًبهْبی  Library as citation ٍ table Library asثشای سؼییي ًَع ًوبیؾ هقبالر دس ًشم افضاس اػز کِ
ثِ سشسیت هقبالر دس خذٍلی ثب اًالػبسی اص قجیل ًبم ًَیؼٌذگبى ،ػٌَاى هقبلًِ ،بم هدلِ ٍ ػبل ًـبى دادُ هی ؿَد ٍ دس گضیٌِ
دٍم ثِ كَسر ً( Citationوبیؾ ثشاػبع ًحَُ ًگبسؽ هشخغ ثب سَخِ ثِ اػشبیل اًشخبة ؿذُ) هی ثبؿذ .
ثیـشش هدالر ثشای ًَؿشي هشاخغ اًشْبی هقبلِ اص اػشبیل خبكی اػشفبدُ هی ًوبیٌذ .یکی اص قبثلیشْبی ایي ًشم افضاس ایي اػز
کِ ؿوب هی سَاًیذ ایي اػشبیل ّب سا دس ًشم افضاس داًلَد ٍ اػشفبدُ ًوبئیذ .دس ٌّگبم ًلت ،ثشخی اص اػشبیلْبی دش کبسثشد ثِ
كَسر خَدکبس دس ًشم افضاس ًلت هی ؿَد .ؿوب ثب کلیک ثش سٍی ایي گضیٌِ هی سَاًیذ آًْب سا هـبّذُ ٍ اًشخبة ًوبئیذ .دس
كَسسیکِ اػشبیل هَسد ًظش ؿوب دس ایي لیؼز ٍخَد ًذاؿز سٍ گضیٌِ  More styleکلیک ًوبئیذ .دٌدشُ ای ثبص خَاّذ ؿذ
کِ دس ػشثشگ اٍل ( )Installedهی سَاًیذ لیؼز اػشبیلْبی ًلت ؿذُ ٍ دس ػشثشگ دٍم ()Get more styles
اػشبیلْبیی کِ لیٌک آًْب ثشای ًلت دس دػششع اػز سا هـبّذُ ًوبئیذ.
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ثِ ػالٍُ ،دس كَسر سوبیل هی سَاًیذ لیٌک داًلَد اػشبیل هَسد ًظش سا اص ػبیز هدلِ کذی ٍ دس دبئیي دٌدشُ دس قؼوز
 ،Download Styleدیؼز (ً )Pasteوَدُ ٍ آًشا اص ایي ًشیق داًلَد ٍ ًلت ًوبئیذ

 .4مىًی : Tools


 :Invite Colleaguesثب کلیک ثش سٍی ایي گضیٌِ ؿوب هی سَاًیذ ّوکبس دظٍّـی خَد سا ثِ ایي کشبثخبًِ دػَر
ًوبئیذ .دغ اص کلیک ،دس كَسر اسلبل ثِ ایٌششًز ػیؼشن ًشم افضاس سحز ٍة سا ثبص کشدُ ٍ ثب افضٍدى ایویل دػَر
ًبهِ اسػبل خَاّذ ؿذ .دس ٌّگبم اًدبم ایي دشٍػِ ًبم فَلذسی کِ هی خَاّیذ ثِ اؿششاک ثگزاسیذ دشػیذُ خَاّذ
ؿذ .ایي گضیٌِ ثشای ػیؼشن ّبیی کِ  Upgradeؿذُ اًذ ثشاحشی قبثل اػشفبدُ اػز.



 :Install Web Importerؿبهل اثضاسی ثشای ًلت  Web Importerهی ثبؿذ کِ یک افضًٍِ ثشای هشٍس
گشّب ی  Internet Explorer ،Google Chromeیب  Fire Foxسا دس ثشداسد کِ هؼشقیوب" اص ًشیق ّوبى
هشٍسگش هی سَاًیذ اًالػبر سا ٍاسد ًشم افضاس کٌیذ.



 : Check for Duplicatesدغ اص  Importهقبالر ثِ ًشم افضاس هی سَاًیذ هقبالر سکشاسی سا ثب اػشفبدُ اص ایي
گضیٌِ دیذا ًوبئیذ .دس كَسسیکِ هقبلِ ای سکشاسی دس کشبثخبًِ ٍخَد داؿشِ ثبؿذً ،شم افضاس آى سا ؿٌبػی کشدُ ٍ اص
ؿوب هی دشػذ آیب سوبیل داسیذ کِ اًالػبر دٍ هقبلِ ثب ّن  Mergeؿَدّ .وچٌیي ؿوب هی سَاًیذ هقبلِ سکشاسی سا
حزف ًوبئیذ.



 : : Optionثب کلیک ثش سٍی ایي گضیٌِ دٌدشُ ای ثب  ۲ػشثشگ ثبص هی ؿَد:

 : General oاًالػبر کبسثشی ٍ هیضاى هلشف حؼبة ؿوب سا دس ثشداسد.
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 :Document Details oدس ایي قؼوز ؿوب هی سَاًیذ هـخق ًوبئیذ کِ اص ّش فبیلی کِ ثِ ػٌَاى یک
هشخغ ثِ هٌذلی  Importهی ؿَد ثش اػبع ًَع آى  ،چِ اًالػبسی دس ػیؼشن ثجز ؿَد .ثب اًشخبة ًَع هشخغ
کِ ... ٍ Journal article ،Bookهی سَاى آیشوْبی هَسد ًظش خَد سا اهبفِ ٍ یب کن ًوبئیذ.
o

 : File Organizerثب اًدبم سٌظیوبر ایي ثخؾ ؿوب هی سَاًیذ یک فَلذس خذاگبًِ دس کبهذیَسش خَد ایدبد
ًوبئیذ ٍ ثب ًجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی هٌحلش سَػي ایي ًشم افضاس یک ثبیگبًی ایدبد کٌیذ ثذیي هٌظَس ؿوب هی
سَاًیذ هؼیش ثبثشی سا ثشای فبیل ّبی خَد دس ًظش ثگیشیذ .ثب صدى سیک دس کٌبس گضیٌِ Orgnize my files
ّش  Pdfیب فبیلی کِ ثِ ًشم افضاس خَد اهبفِ هی کٌیذ ثِ كَسر خَدکبس دس فبیلی کِ ؿوب دس ایي قؼوز ثشای
آى دس ًظش گشفشِ ایذ رخیشُ هی ؿَد

ثب اًشخبة گضیٌِ  ٍ Organize my fileاًشخبة هؼیش فَلذس ثبیگبًی ایي ػیؼشن فؼبل هی ؿَد.

ثب اًشخبة گضیٌِ  ٍ Sort files into sub foldersاًشخبة آیشوْبی  ٍ Journal ،Title ،Authors ،yearکـیذى ٍ
اًذاخشي ( )Paste & Dragآًْب دس دٌدشُ دبئیي هی سَاًیذ ًجقِ ثٌذی دقیق سشی اص هقبالر داؿشِ ثبؿیذ.
ثِ ػٌَاى هثبل اگش ؿوب گضیٌِ  yearسا اص دٌدشُ ثبال اًشخبة ٍ ثِ دٌدشُ دبئیي  pasteکشدُ ثبؿیذ .فَلذس اكلی ؿوب ثب ػٌَاى
 sub folder ٍ Mendeley Libraryآى ثب ػٌَاى  yearخَاّذ ؿذ .اگش ػالٍُ ثش گضیٌِ ػبلً Journal ،یض اًشخبة
ؿَدّ Sub folder ،بی  Yearثب ًبم هدلِ ایدبد خَاّذ ؿذ.

ثب فؼبل ًوَدى گضیٌِ  Rename Document Filesؿوب هی سَاًیذ فبیل هقبالر سا ثب ًبم گزاسی خذیذ دس فَلذس ثبیگبًی
رخیشُ ًوبئیذ.
 : Watch Folder oصهبًی اص ایي گضیٌِ اػشفبدُ هی ؿَد کِ ؿوب فبیلی سا ثِ ػیؼشن ٍاسد ًکشدُ ثبؿیذ ٍ قلذ

داؿشِ ثبؿیذ کِ اص ًجقِ ثٌذی هَخَد دس کبهذیَسش ؿخلی خَد اػشفبدُ ًوبئیذ.
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 : Zotero oصٍسشٍ یکی اص افضًٍِ ّبی هشٍسگش فبیش فبکغ اػز کِ ثِ کوک آى هیسَاى ثِ هذیشیز هشاخغ ٍ هٌبثغ
ػلوی دشداخز دس ایي قؼوز ؿوب هی سَاًیذ ًشم افضاس صٍسشٍ سا ثب ًشم افضاس هٌذلی سلفیق کٌیذ سب دس كَسسیکِ
اًالػبسی سا ٍاسد صٍسشٍ کشدُ ثبؿیذ ثِ كَسر خَدکبس ثِ هٌذلی اًشقبل یبثذ.
 : Connection oایي قؼوز خْز سٌظیوبر ثشای اسلبل ثِ ایٌششًز اػشفبدُ هی ؿَد.

الزم به ذکر است که جهت استفاده عادی و معمول از این نرم افسار به تنظیات خاصی نیاز
نیست و تنظیمات پیش فرض نرم افسار کفایت می کند.

وصب  Wb Importerمىذلی بر ريی مريرگرَای مختلف :
 .1وصب  Web Importerبر ريی مريرگر :Internet Explorer
Web Importerهٌذلی دس ٍاقغ یک ًَع Scriptهی ثبؿذ خْز ًلت آى اثشذا ثِ ثخؾ Install the Web
ٍ Importerاسد ؿذُ ػذغ ثش سٍی گضیٌِ

ساػز کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ

Add to

 Favouritesسا اًشخبة کٌیذ ػذغ ثب هـخق کشدى ًبم ٍ هکبى هَسد ًظش خْز ًوبیؾ  ، Web Importerآى سا ثِ
هشٍسگش خَد اهبفِ کٌیذ .

ثب کلیک ثش سٍی گضیٌِ

ؿوب هیشَاًیذ ثِ خؼشدَی هقبالر دس ػبیشْبیی کِ سَػي هٌذلی

دـشیجبًی ؿذُ اًذ ٍ دس ػبیز ًشم افضاس قبثل سٍیز ّؼشٌذ  ،ثذشداصیذ ،هقبالر خؼشدَ ؿذُ ثشای ؿوب ًوبیؾ دادُ هیـَد کِ
ؿوب هیشَاًیذ ثب اًشخبة گضیٌِ  Saveهقبلِ هَسد ًظش سا ثِ ًؼخِ دػک سبح هٌذلی خَد اًشقبل دّیذ ٍ دس قؼوز
 "Recently Addedثِ ًوبیؾ دس خَاّذ آهذ.
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 .1وصب  Web Importerبر ريی مريرگر :Fire Fox
دس هحیي فبیش فبکغ ًیض هبًٌذ قجل ثِ ثخؾ ٍ Install the Web Importerاسد ؿذُ ػذغ ثش سٍی گضیٌِ
ساػز کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ  Bookmark This Linkسا اًشخبة کٌیذ.

ػذغ ثب هـخق کشدى ًبم ٍ هکبى هَسد ًظش خْز ًوبیؾ  ، Web Importerآى سا ثِ هشٍسگش خَد اهبفِ کٌیذ.
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 .1وصب  Web Importerبر ريی مريرگر : Google Chrome
کبسثشاًی کِ اص هشٍسگش  Google Chromeاػشفبدُ هیکٌٌذ ایي افضًٍِ سا اص ًشیق ایٌششًز خؼشدَ کشدُ ٍ ثب اًشخبة
گضیٌِ  Available on Chromeآى سا ثِ هشٍسگش خَد اهبفِ کٌٌذ.

وصب افسيوٍ مىذلی بر ورم افسار : Microsoft Word
خْز ًلت ایي افضًٍِ کبفیؼز اص گضیٌِ  Toolsهٌَی Install MS Word Plugin ,سا اًشخبة کٌیذ.

کِ ثب سبییذ ایي هشحلِ افضًٍِ ثِ ًشم افضاس اهبفِ هیـَد.
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دغ اص ًلت ،ایي افضًٍِ دس قؼوز ً Refrencesشم افضاس  Wordقبثل هـبّذُ هی ثبؿذ کِ ثِ ٍػیلِ آى هی سَاًیذ اص
قبثلیز هذیشیز اػشٌبدّبی خَد ثْشُ هٌذ ؿَیذ.

گريٌ بىذی مىابع:
ثشای ٍاسد کشدى اًالػبر فبیل ّب ٍ هٌبثغ ٍ ّوچٌیي ثبصیبثی ثْشش آًْب ثْشش اػز دس اثشذا دَؿِ ّب ثشاػبع هَهَع هشثًَِ ٍ
صیش گشٍّْبی آى ػبخشِ کِ ثِ ایي هٌظَس دس قؼوز  My Libraryثب ساػز کلیک ثش سٍی هٌَی  Creat Folderهی
سَاًیذ دَؿِ خذیذ ػبخشِ ً ،بم هَسد ًظش ثشای آى هـخق کشدُ ٍ ّوچٌیي صیش هدوَػِ ّبیی ثشای آى سٌظین کٌیذ
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يريد اطالعات مقاالت بٍ ورم افسار:
 .1يريد اطالعات مقاالت بٍ صًرت فایل : PDF
ثشای اًشقبل هقبالر هٌشخت هی سَاًیذ اص هٌَی  Add Filesهقبلِ ٍ یب هقبالر هَسد ًظش سا اًشخبة کشدُ ٍ ثش سٍی گضیٌِ
 Openکلیک ًوبییذ ٍ یب هقبلِ خَد سا اص فبیل رخیشُ ؿذُ اًشخبة کٌیذ  ،ػذغ ثب  Dragکشدى هقبلِ آى سا ثِ دَؿِ ّن
هَهَع کِ اص قجل دس ًشم افضاس ػبخشِ ایذ ثیفضاییذ.

ثِ هحن ٍسٍد فبیل ّب ثِ هٌذلی ً ،شم افضاس ؿشٍع ثِ دیذا کشدى اًالػبر  Citationهقبلِ هی کٌذ کِ ایي اًالػبر دس دٌلی
دس ػوز ساػز ًشم افضاس ًوبیؾ دادُ هی ؿَد .
دس كَسسیکِ ًشم افضاس دس ساثٌِ ثب دسػشی اًالػبر هقبلِ هٌوئي ًجبؿذ دس ثبالی دٌل ػوز ساػز ثِ ؿوب ًـبى هی دّذ کِ
هی سَاًیذ ثب کلیک ثش سٍی گضیٌِ  Searchخؼشدَ اص ًشیق ًبم هقبلِ سا اًدبم دّیذ چشا کِ هٌذلی ثب چٌذیي دبیگبُ اًالػبسی
اسسجبى داسد ٍ دس كَسسیکِ ثِ اًالػبر دقیق دػز ًیبفز ؿوب هی سَاًیذ اًالػبر هقبلِ سا ثِ كَسر دػشی ٍاسد ًشم افضاس
کٌیذ ٍ یب آى سا ثش اػبع ًبم دس گَگل اػکَالس خؼشدَ کٌیذ.
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ثشای ٍاسد کشدى هقبالر اص گَگل اػکَالس ثِ هٌظَس ػبصگبسی ثب ًشم افضاس  ،اثشذا ثبیؼشی ثِ قؼوز سٌظیوبر ایي ػبیز ٍاسد
ؿَیذ ٍ دس قؼوز  Bibliography managerیب هذیش فْشػز هٌبثغ  ،گضیٌِ Show links to import citations
 intoسا سٍی  Bibtexسٌظین ًوبییذ ٍ کلیذ  Saveسا کلیک ًوبییذ .

دس هشحلِ ثؼذ هقبالر خَد سا اص گَگل اػکَالس خؼشدَ کٌیذ ٍ فبیل  Pdfهقبلِ سا رخیشُ کٌیذ  .دیـٌْبد هی ؿَد فبیلشبى سا
ثب ًبم هقبلِ خؼشدَ ؿذُ رخیشُ کٌیذ .
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هی سَاًیذ هقبالر فبسػی سا ّن ثب سَخِ ثِ هَهَع خَد خؼشدَ کٌیذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ آى سا ثِ ًشم افضاس ثیفضاییذ..

.۲

يريد اطالعات مقاالت از طریق  Searchعىًان مقالٍ در گًگل اسکًالر :

خْز خؼشدَ ػٌَاى هقبلِ اص گَگل اػکَالس اص هشٍس گش فبیش فبکغ اػجشفبدُ کشدُ ٍ اثشذا ثبیؼشی ثِ قؼوز سٌظیوبر ایي
ػبیز ٍاسد ؿَیذ ٍ دس قؼوز  Bibliography managerیب هذیش فْشػز هٌبثغ  ،گضیٌِ Show links to import
 citations intoسا سٍی گضیٌِ  RefManسٌظین ًوبییذ ٍ کلیذ  Saveسا کلیک ًوبییذ.

ػذغ ػٌَاى هقبلِ سا دس گَگل اػکَالس خؼشدَ کٌیذ..
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دس كفحِ ًشبیح خؼشدَ ثب کلیک ٍ یب ساػز کلیک ثش سٍی گضیٌِ  Import into RefManفبیلی ثب دؼًَذ RIS
داًلَد هی ؿَد کِ اًالػبر  Citationهقبلِ خؼشدَ ؿذُ سا دس ثش داسد دس حبلز اٍل ثب گضیٌِ  Open Withایي اهکبى
سا ثِ ؿوب هی دّذ سب ثب ثب دثل کلیک ثش سٍی  ٍ Mendeley Desktopسبییذ گضیٌِ  Okاًالػبر  Citationهقبلِ هَسد
ًظش سا ثِ ًشم افضاس اًشقبل دّیذ.
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دس كَسسیکِ گضیٌِ دٍم سا اًشخبة کٌیذ اًالػبر  Citationهقبلِ ؿوب دس کبهذیَسش ؿوب رخیشُ هی ؿَد کِ ایي هَسد ثِ
كَسر دیکبًی ػجض سًگ دس ػوز ساػز ّوبى كفحِ خؼشدَ ًوبیؾ دادُ هی ؿَد ٍ ؿوب هی سَاًیذ ثب  Dragکشدى ایي
فبیل  ،هحشَای آى سا ثِ ًشم افضاس خَد هٌشقل کٌیذ.

ایي فبیل کِ حبهل اًالػبر خذیذ هی ثبؿذ سا ثبیؼشی ثب فبیل قجل هَخَد دس ًشم افضاس سلفیق کٌیذ ثشای ایي هٌظَس ّش دٍ فبیل
سا ثب اػشفبدُ اص کلیذ کٌششل ( )Ctrlاًشخبة کٌیذ ٍ ثش سٍی گضیٌِ  Merge Documentsکلیک ًوبییذ .
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سدیف اٍل فبیل ًْبیی ػز کِ اص سشکیت اًالػبر ّش دٍ  Citationثِ دػز آهذُ اػز ػٌش دٍم اًالػبسی اػز کِ اص
گَگل اػکَالس ثِ دػز آهذُ ٍ ثِ ثشًبهِ ٍاسد ؿذُ اػز ٍ ػٌش ػَم اًالػبر اٍلیِ اػز کِ اص ًشم افضاس ثِ دػز آهذُ اػز
کِ دس ایي ػِ حبلز اًالػبر ػٌش دٍم ثیـششیي دسخِ اًویٌبى سا ثِ خَد اخشلبف هی دّذ.
دس هٌذلی دسخِ اًویٌبى یب ّ Confidenceش  Citationثِ كَسر یک ًَاس سًگی ثِ ؿکل

ثِ

ًوبیؾ دس هی آیذ

اص دٌل ػوز ساػز ّوِ گضیٌِ ّب (اًالػبر  Citationهقبلِ )سا سیک هی صًین ػذغ ثش سٍی سدیف اٍل (گضیٌِ ثِ دػز
آهذُ اص سشکیت ّش دٍ  )Citationکلیک هی کٌین ٍ گضیٌِ  Confirm Mergeسا سبییذ هی کٌین ٍ دس آخش گسینو
 Closeرا انتخاب می کنیم تو این صٌرت ىر دً محتٌا تا ىم ترکیة می شٌد ً تو صٌرت یک گسینو تا اطالعات
کامل قاتل مشاىذه خٌاىذ تٌد.
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 .1يريد اطالعات مقالٍ از طریق سایت مقالٍ :
تسیاری از ژًرناليا ً کتاتخانو ىا تخش را جيت  Exportاطالعات مناتع خٌد در تر دارنذ کو از این طریق می تٌان اطالعات
 Citationمنثع را تو نرم افسار خٌد منتقل کنیذ ترای این کار کافی است تو جای انتخاب گسینو Import into RefMan
ًارد سایت مقالو شٌیذ

سپس از میان اتسارىای مٌجٌد در سایت گسینو مرتٌط تو  Exportاطالعات را مشخص کرده ً تا انتخاب فرمت مٌرد نظر

( )RefManفبیلی ثب دؼًَذ  RISداًلَد هی ؿَد کِ اًالػبر  Citationهقبلِ خؼشدَ ؿذُ سا دس ثش داسد دس حبلز اٍل ثب
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گضیٌِ  Open Withایي اهکبى سا ثِ ؿوب هی دّذ سب ثب دٍثبس کلیک ثش سٍی  ٍ Mendeley Desktopسبییذ گضیٌِ Ok
اًالػبر Citationهقبلِ هَسد ًظش سا ثِ ًشم افضاس اًشقبل دّیذ .

دس كَسسیکِ گضیٌِ دٍم سا اًشخبة کٌیذ اًالػبر  Citationهقبلِ ؿوب دس کبهذیَسش ؿوب رخیشُ هی ؿَد کِ ایي هَسد ثِ
كَسر دیکبًی ػجض سًگ دس ػوز ساػز ّوبى كفحِ خؼشدَ ًوبیؾ دادُ هی ؿَد ٍ ؿوب هی سَاًیذ ثب  Dragکشدى ایي
فبیل  ،هحشَای آى سا ثِ ًشم افضاس خَد هٌشقل کٌیذ.
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 .4يريد اطالعات بٍ صًرت دستی :
دس هَاسدیکِ کِ اص هؼیش ّبی گفشِ ؿذُ ًشَاًین اًالػبر  Citationهٌجغ هَسد ًظش خَد سا ثِ دػز آٍسین هی سَاًین دس
دٌل ػوز ساػز ثِ كَسر دػشی اًالػبر ّش فیلذ سا ٍاسد کٌین ٍ ثِ ایي كَسر اًالػبر آى سا دس ًشم افضاس رخیشُ هی کٌین .
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يريد اطالعات یک سایت بٍ ورم افسار:
دس كَسسیکِ ثخَاّین اًالػبر ػبیشی سا ثِ لیؼز هٌبثغ خَد دس ًشم افضاس اهبفِ کٌین ثبیؼشی سٍی گضیٌِ Save to
Mendeleyکِ ّوبى ً Web Importerلت ؿذُ دس هشاحل قجل اػز ،کلیک کٌین دس ایي حبل دٌدشُ ای ثبص هی
ؿَد کِ هـخق هی کٌذ ایي ػبیز سا ثِ کذاهیک اص دَؿِ ّبی هَخَد دس هٌذلی اًشقبل دّذ .الصم ثِ رکش اػز اٍلیي ثبسی
کِ دکوِ  Web Importerسا کلیک هی کٌیذ ثبیذ كفحِ Username /Passwordخْز  Loginثشای ؿوب ثبص
هی ؿَد ٍ لیؼز فَلذسّبی ؿوب ًیض دس كَسسی ًوبیؾ دادُ هی ؿَد کِ قجالک یکجبس دس ًشم افضاس ػول  Syncسا اًدبم دادُ
ثبؿیذ.
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ٍدس آخش ثب کلیک ثش سٍی گضیٌِ  Saveایي ػبیز ثِ اًالػبر کشبثخبًِ آًالیي ؿوب اهبفِ هی ؿَ.د.

ثشای دیذى ایي هشحلِ دس ًشم افضاس ثبیؼشی یکجبس ػول Syncسا دس هٌذلی اًدبم دّیذ .

دس ًشم افضاس هٌذلی ثشای ؿوب قبثلیز ّبیی خْز اػشفبدُ ثْیٌِ اص ایي ًشم افضاس دس ًظش گشفشِ ؿذُ اص آى خولِ :
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دس ایي قؼوز ؿوب هی سَاًیذ دس دَؿِ خَد ثِ خؼشدَ ثذشداصیذ ّوچٌیي اهکبى هحذٍد کشدى اًالػبر
ًوبیؾ دادُ ؿذُ ثش اػبع فیلششّبی ًَیؼٌذُ ً ،بؿش ٍ ٍ ...خَد داسد ٍ یب اگش یبدداؿشی ثشای هقبلِ خَد داؿشِ ثبؿیذ دس
قؼوز  Notesثِ هقبلِ خَد ثیفضاییذ.
دس ایي قؼوز ثب ًـبى داس کشدى هقبلِ ایي اهکبى ثِ هب دادُ هی ؿَد کِ هقبالر خَاًذُ ؿذُ سا اص ػبیش هقبالر خذا
کٌین .
ٍ یب دس قؼوز

هقبالر هَسد ػالقِ سبى سا هـخق کٌیذ یب ثِ ػجبسسی هقبالر هٌشخت سا ًـبًِ گزاسی کٌیذ.

دس هٌَی  Viewدٍ حبلز ثشای ًوبیؾ هقبالر داسین حبلز  Library as tableکِ ّوبى فشهز سٍسیي ًوبیؾ اًالػبر
اػز ٍ دس حبلز  Library as Citationاًالػبر هقبلِ ثِ فشهشی ًوبیؾ دادُ هی ؿَد کِ دس قؼوز هٌبثغ ٍ هشاخغ
سحقیق  ،اًالػبر سا هی ًَیؼٌذ ٍ ثؼشگی ثِ ػجکی ) (Styleکِ اػشفبدُ هی ؿَد كَسر ًوبیؾ اًالػبر هشفبٍر اػز.

ػجک هقبلِ سا هی سَاى اص قؼوز ّ Citation Styleویي هٌَ اًشخبة کٌیذ.
ثب ساػز کلیک ثش سٍی ػٌَاى هقبلِ ٍ اًشخبة گضیٌِ  Open Fileفبیلی کِ ثِ هقبلِ هویوِ ؿذُ دس قبلت ًشم افضاس اسایِ هی
ؿَد کِ قبثلیز .... ٍ Zoom ،Highlight ،Searchسا دس هشي هقبلِ داسد .ثب ساػز کلیک ثش سٍی ػٌَاى هقبلِ ٍ اًشخبة
گضیٌِ  Open File Externallyفبیل هویوِ ثب  Viewerدیؾ فشم ٍیٌذٍص کِ هؼوَال"  Adobe Readerهی
ثبؿذ ثبص هی ؿَد .

26

راىنمای آموزشی نرم افسار مندلی

ًکشِ هْن دس ایي ًشم افضاس ایي اػز کِ ًجبیؼشی اًالػبر سفشًغ سکشاسی ثبؿذ چشا کِ دس كَسر سکشاسی ثَدى سفشًغ دس صهبى
اسخبع دچبس هـکل هی ؿَیذ ثِ هٌظَس حزف هَاسد سکشاسی اص هٌَی  Toolsگضیٌِ  Check for Duplicatesسا کلیک
ًوبییذ دس كَسسی کِ هَسدی سکشاسی داؿشِ ثبؿیذ ثشای ؿوب دیغبهی ًوبیؾ دادُ هی ؿَد ٍ هَاسدی سکشاسی سا هـخق هی
ػبصد ٍ ثِ ؿٌب ایي اهکبى سا هی دّذ کِ هبًٌذ هَاسد قجل اًالػبر دٍ سفشًغ سا ثب یکذیگش سشکیت ( )Mergeکٌیذ.

دسترسی بٍ کتابخاوٍ شخصی از طریق سایت ورم افسار :
ثب ٍسٍد ثِ ػبیز ًشم افضاس اص ًشیق آدسع الکششًٍیکی ٍ  Login inدس ایي ػبیز هی سَاى ثِ اًالػبر کشبثخبًِ ؿخلی
خَد دس قؼوز  My Libraryدػششػی دیذا کٌیذ.
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ّش صهبى کِ اًالػبر خَد سا دس ثشًبهِ  Syncهی کٌیذ اًالػبر ثِ قؼوز  My Libraryدس ػبیز افضٍدُ هی ؿَد کِ
ّوبى قبثلیز ّبی ًؼخِ دػک سبح سا داسد .
آیشن ّبی اكلی کِ دس ثخؾ آًالیي ًشم افضاس هَسد اػشفبدُ قشاس هی گیشد  5ػشثشگ ؿبهل یک دٌل دػششػی اثضاس ثب ػٌَاى
 Dashboardا ٍ،ػشثشگْبی Library Myا  People ٍ Groups ،Papers ،اػز.

کِ دس قؼوز  Dashboardسٌظیوبر هشثَى ثِ ًشم افضاس ،دس  My Libraryاهکبى ایدبد فَلذسّبی ؿخلی ٍ فَلذس
اؿششاکی (ثشای گشٍُ) ٍ ًجقِ ثٌذی ٍ هذیشیز هقبالر ،دس  Papersاهکبى خؼشدَی هقبالر دس ػبیشْبی هخشلف ،دس
 Groupsهذیشیز گشٍُ ّب ٍ اػوبی آى ٍ دس ػشثشگ  Peopleاهکبى خؼشدَ ٍ دیَػشي ثِ گشٍُ ّبی ػلوی هخشلف دس دًیب
ٍخَد داسد.
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ثشای سـکیل یک گشٍُ دظٍّـی ای کِ ًیبص ثِ داؿشي یک کشبثخبًِ هـششک داسًذ ؿوب هی سَاًیذ اص گضیٌِ ثبالی كفحِ ػوز
ساػز اػشفبدُ ًوبئیذ ٍ ثب ٍاسد ًوَدى آدسع ایویل ؿخق هَسد ًظش یک دػَسٌبهِ اسػبل ًوبئیذ .دغ اص سبئیذ ٍ ثجز ًبم ،افشاد
گشٍُ هی سَاًٌذ اص یک کشبثخبًِ اػشفبدُ ًوبیٌذ .ؿوب ثبیذ دسٌّگبم سـکیل گشٍُ یک یب چٌذ فَلذسثب ػٌَاى هـخق ایدبد کٌیذ
ٍ سب هحشَیبر آى ثب اػوب ثِ اؿششاک گزاؿشِ ؿَد .الصم ثِ رکش اػز کِ ؿوب هی سَاًیذ دػششػی گشٍُ سا ثِ اػوبی هـخق
ؿذُ هحذٍد کشدُ ٍ یب ثِ كَسر  Publicسٌظین ًوبئیذ.

خْز ً Upgradeشم افضاس هی سَاًیذ ثِ لیٌک صیش ٍ یب قؼوز ًـبى دادُ ؿذُ دس سلَیش هشاخؼِ ًوبئیذ.

وحًٌ استفادٌ از اطالعات  Citationمًجًد در مىذلی در رفروسی دَی بٍ یک مته در محیط
مایکريسافت يرد:
ثشای سفشًغ دّی ثِ هشي هَسد ًظش ثب سَخِ ثِ ایٌکِ ًشم افضاس ّش دٍ صثبى فبسػی ٍ اًگلیؼی سا دـشیجبًی هی کٌذ ثبیؼشی اص
هٌَی  Refrencesگضیٌِ  Insert Citationسا کلیک کٌیذ ٍ یب اص ًشیق هیبى ثش  Alt+Mؿوب هی سَاًیذ هؼیش
سفشًغ خَد سا اًشخبة کٌیذ دس ایي قؼوز ثبیذ اًالػبر ًبم ًَیؼٌذُ ،ػٌَاى ،ػبل ٍ ...اص هشخغ هَسد ًظش سا سبیخ کٌیذ ثب
سبیخ چٌذ کبساکشش اص ٍاطُ هَسد ًظش خؼشدَ اص هیبى هَاسد هَخَد دس ًشم افضاس اًدبم هی ؿَد ٍ سفشًغ ّبیی دس ّویي صهیٌِ
ثشای ؿوب ًوبیؾ دادُ هی ؿَد کِ هی سَاًیذ سفشًغ ٍ یب سفشًغ ّبی خَد سا اص هیبى آًْب اًشخبة کٌیذ .
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دس كَسسیکِ ثخَاّیذ ثِ یک کشبة اسخبع دّیذ ثب کلیک ثش سٍی سفشًغ اًشخبة ؿذُ ،ؿوبسُ كفحِ ای کِ هَسد اسخبع ٍاقغ
ؿذُ سا ٍاسد هی کٌین ٍ کلیذ  Okسا سبییذ هی کٌین.
ثب سغییش ػجک ُ) (Styleفشهز هشي سفشًغ دادُ ؿذُ ثِ فشهز هَسد ًظش سغییش هی یبثذ .
ًکشِ هْن دس ایي خلَف ایي اػز کِ دس ًشم افضاس  Wordدس هٌَی  Fileگضیٌِ  Word Optionثخؾ
 Advancedدس قؼوز ( Numeralاًالػبر ػذدی ) ثبیؼشی سٍی گضیٌِ  Contexسؼشیف ؿذُ ثبؿذ .دس غیش ایي
كَسر ثبػث هی ؿَد اػذاد سبیخ ؿذُ ثِ فبسػی ًیض ثِ كَسر اًگلیؼی ًوبیؾ دادُ ؿَد کِ ایي هؼئلِ هـکل ػبص خَاّذ
ثَد.
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استفادٌ از آیکًن  Insert Citationدر محیط : Word
هقبلِ خَد سا کِ دس  Wordسبیخ ؿذُ سا ثبص ًوبییذ.
هکبى ًوب سادقیقب"ثِ خبیی ثجشیذ کِ هبخز ثبیذ دسج ؿَد ػذغ اص هٌَی  Refrencesدس ًشم افضاس  Wordگضیٌِ Insert
 Citationسا کلیک ًوبییذ .

یک خؼشدَی کلیذ ٍاطُ ای اًدبم دّیذ  ،خؼشدَ دس کشبثخبًِ ؿخلی ؿوب اًدبم ؿذُ ٍ ًشبیح خؼشدَ ثِ ًوبیؾ دس هی آیذ
دغ اص اًشخبة هبخز هَسد ًظش گضیٌِ  OKسا کلیک ًوبییذ هبخز دس هحل دیؾ ثیٌی ؿذُ ثِ ًوبیؾ دس هی آیذ ثب کلیک ثش
گضیٌِ  Insert Bibliographyاًالػبر کبهل کشبثـٌبخشی دس دبیبى هشي ظبّش هیگشدد

ٍ یب ثب فـشدى کلیذ  Go to Mendeleyدٌدشُ ًشم افضاس هٌذلی دس ّوبى فَلذسی کِ اًشخبة کشدیذ ثبص هی ؿَد .ؿوب هی
سَاًیذ هقبلِ یب هقبالسی کِ هی خَاّیذ ثِ ػٌَاى هشخغ دس ایي قؼوز اػشفبدُ کٌیذ سا اًشخبة کشدُ ٍ ثب گضیٌِ خذیذی کِ دس
سَلجبس اكلی ًشم افضاس ایدبد ؿذُ (ثب ػٌَاى  ) Citeهبخز دس هحل دیؾ ثیٌی ؿذُ دسج خَاّذ ؿذ .دس كَسسیکِ اص اسخبع دادى
هٌلشف ؿذیذ ثبیذ گضیٌِ  Cancelسا کلیک کٌیذ .دس غیش ایٌلَسر سب صهبًیکِ هشلل ثِ ًشم افضاس هٌذلی ثبؿیذ ٍ سکلیف
اسخبع دادى ٍ یب کٌؼل کشدى سا هـخق ًکشدُ ثبؿیذ فبیل ٍسد قفل هی هبًذ ٍ ؿوب ًوی سَاًیذ سغییشی سا دس فبیل ٍسد ثذّیذ.
اًشقبل چٌذ هقبلِ اًشخبة ؿذُ ثِ كَسر ّوضهبى ثِ ًشم افضاس ٍسد هوکي اػز هذر صهبًی ثِ ًَل ثیبًدبهذ.
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ثب کلیک ثش گضیٌِ  Insert Bibliographyاًالػبر کبهل کشبثـٌبخشی دس دبیبى هشي ظبّش هیگشدد.

بررسی ي یا تکمیل اطالعات مقاالت  Importشذٌ بٍ مىذلی :
اثشذا ًشم افضاس هٌذلی سا ثبص کشدُ ٍ اص هٌَی  Viewگضیٌِ  Citation Styleسا اًشخبة کشدُ ٍ اػشبیل سفشًغ دّی هدلِ ای
کِ اى ؿبءاهلل قشاس اػز هقبلِ سبى چبح ؿَد سا اًشخبة کٌیذ.
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هی سَاًیذ دس ایي هشحلِ فَلذس هشثَى ثِ هقبالسی کِ هی خَاّیذ دس هقبلِ اسخبع دّیذ سا دس هٌذلی ثبص کشدُ ٍ ثشسػی ًوبئیذ
کِ اًالػبر  Citationهقبالر هَسد ًظش ثِ ًَس کبهل دس ػیؼشن  Importؿذُ ثبؿٌذ .دس كَسسیکِ اًالػبر سکویل ًجَد
هی سَاًیذ فبیل  PDFهقبلِ سا دس ًشم افضاس هٌذلی ثبص کشدُ ٍ اًالػبر سا ثب اػشفبدُ اص اثضاس  Selectدس ثبالی دٌدشُ ًوبیؾ
هقبلِ کذی ٍ دس دٌدشُ ػوز ساػز دس هحل هشثًَِ ً pasteوبئیذ .

اطالعات
Citation
مقالو
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