وحًٌ فرستادن وتایج جستجً از پایگاٌ َای اطالعاتی تٍ تروامٍ EndNote
تٍ دي ريش می تًان از پایگاٌ َای اطالعاتی تٍ  EndNoteخريجی فرستاد :مستقیم ي غیر مستقیم
 ريش مستقیم :در ایه ريش ویازی تٍ رخیرٌ کردن فایل خريجی دادٌَا ویست .چىانچٍ کتاتخاوٍ شما تاز تاشذ،
خريجی پایگاٌ اطالعاتی جستجً شذٌ مستقیماٌ يارد تروامٍ  EndNoteمیشًد .در صًرت تاز وثًدن کتاتخاوٍ ،تا
ارسال خريجی ،تروامٍ  EndNoteتاز شذٌ ي از شما درتارٌ کتاتخاوٍ مًرد وظرتان سًال میشًد .سپس می تًاویذ
کتاتخاوٍ دلخًاٌ خًد را اوتخاب کىیذ .در مرحلٍ تعذ تا فشار دادن دکمٍ  ،Openدادٌ َا مستقیماٌ يارد کتاتخاوٍ شما
می شًوذ .در َر صًرت ،چىان چٍ اتتذا کتاتخاوٍ خًد را تاز وماییذ کار شما آسان تر خًاَذ تًد.
 ريش غیر مستقیم :در ريش غیر مستقیم اتتذا تایذ خريجی وتایج جستجً را تٍ شکل فایل رخیرٌ وماییذ .سپس يارد
تروامٍ  EndNoteشذٌ ي تا دستًر  Importي اوتخاب فیلتر مىاسة تا پایگاٌ اطالعاتی کٍ از آن خريجی گرفتٍ ایذ
دادٌ َا ر ا يارد تروامٍ  EndNoteکىیذ.
وکتٍ :در تیشتر پایگاٌ َای اطالعاتی ،تستٍ تٍ ویاز خًد ،می تًاویذ َم از صفحٍ وتایج ي َم از صفحٍ مقالٍ خريجی تگیریذ.
گاَی ايقات ممکه است فیلتر مرتثط تا پایگاٌ اطالعاتی مًرد جستجًی شما در تروامٍ  EndNoteيجًد وذاشتٍ
تاشذ .در ایه صًرت می تایست فیلتر مًرد وظرتان را از ایىتروت تگیریذ .ترای ایه مىظًر تٍ آدرس زیر مراجعٍ
وماییذ:
http://www.endnote.com/support/enfilters.asp

سپس فایل فیلتر را در پًشٍ  Filtersکٍ در پًشٍ تروامٍ  EndNoteقرار دارد رخیرٌ کىیذ.
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Database

Option

Elsevier/Science
Direct

هستقین

Google Scholar

هستقین

OVID

هستقین

ProQuest

هستقین

Instruction

 .1جستجَی خَد را اًجام دّیذ.
 .2هقاالت هَرد ًظرتاى را اًتخاب کٌیذ.
 .3بر رٍی گسیٌِ  Export Citationکلیک کٌیذ.
 .4بر رٍی صفحِ  Citations format ،Exportهَرد ًظر خَد را اًتخاب کٌیذ.
 Export Format .5را  RISاًتخاب گٌیذ .دکوِ  Exportرا فطار دّیذ.
 .1ابتذا بِ تٌظیوات هحقق ( )Scholar Preferencesبرٍیذ.
 .2در

اًتْای

صفحِ،

در

بخص

manager

،Bibliography

قسوت

 Show links to import citations intoرا اًتخاب کٌیذ .از هٌَی کطَیی
گسیٌِ  Endnoteرا اًتخاب ًواییذ.
 .3اکٌَى جستجَی خَد را اًجام دّیذ.
 .4در صفحِ ًتایج ،زیر ّر هقالِ ،بر رٍی گسیٌِ  Export into Endnoteکلیک کٌیذ.
ًکتِّ :ر بار هی تَاًیذ تٌْا یک هقالِ را بِ کتابخاًِ خَد بفرستیذ.
 .1جستجَی خَد را اًجام دّیذ.
 .2هقالِ ّای هَرد ًظر خَد را از صفحِ ًتایج اًتخاب کٌیذ.
 .3از سوت راست باالی صفحِ ًتایج ،گسیٌِ  Exportرا اًتخاب کٌیذ .از هٌَی کطَیی
 ،Export toگسیٌِ  EndNoteرا اًتخاب کٌیذ .دکوِ  Openرا فطار دّیذ.
ًکتِ :فیلتر ّای هَرد ًیاز برای پایگاُّای هختلف  Ovidدر برًاهِ ٍ EndNoteجَد
ًذارد .هیبایست آىّا را از ایٌترًت بگیریذ.
 .1جستجَی خَد را اًجام دّیذ.
 .2هقالِ ّای هَرد ًظر خَد را از صفحِ ًتایج اًتخاب کٌیذ.
 .3از باالی صفحِ ًتایج گسیٌِ  Exportرا اًتخاب کٌیذ.
 .4از صفحِ  ،Exportگسیٌِ Export directly to ProCite, EndNote or
 Reference Manager.را اًتخاب کٌیذ .دکوِ  Exportرا فطار دّیذ.
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 .1جستجَی خَد را اًجام دّیذ.
 .2هقالِ ّای هَرد ًظر خَد را از صفحِ ًتایج اًتخاب کٌیذ.
 .3باالی صفحِ ،سوت راست ،بر رٍی گسیٌِ  Send toکلیک کٌیذ .سپس گسیٌِ  Fileرا

Pubmed

غیر هستقین

Scopus

هستقین

اًتخاب ًواییذ .از هٌَی  Formatگسیٌِ  Medlineرا اًتخاب کٌیذ .رٍی دکوِ
 Create Fileفطار دّیذ .فایل خرٍجی را در هسیر دلخَاُ خَد رخیرُ ًواییذ.
ٍ .4ارد برًاهِ ضَیذ .از دستَر  Importفایل رخیرُ را اًتخاب ٍ  Import Filterرا
 Pubmedتعییي کٌیذ.
 .1جستجَی خَد را اًجام دّیذ.
 .2هقاالت هَرد ًظرتاى را اًتخاب کٌیذ.
 .3در باالی صفحِ ًتایج ،بر رٍی گسیٌِ  Exportکلیک کٌیذ.
 .4بر رٍی صفحِ  Citations format ،Exportهَرد ًظر خَد را اًتخاب کٌیذ.
 Export format .5را  RIS Formatاًتخاب گٌیذ .دکوِ  Exportرا فطار دّیذ.
 .1جستجَی خَد را اًجام دّیذ.
 .2در صفحِ ًتایج بر رٍی هقالِ هَرد ًظرتاى کلیک کٌیذ.
 .3در صفحِ هقالِ ،باالی قسوت  ،Abstractبر رٍی گسیٌِ Export Citation

Springer

هستقین /غیر
هستقین

کلیک کٌیذ.
 .4در صفحِ  Format ،Export Citationخرٍجی را  RISاًتخاب کٌیذCitation .
 Managerرا ًیس  EndNoteاًتخاب کٌیذ .سپس دکوِ  Openرا فطار دّیذ.
 .5در صَرت استفادُ از رٍش غیر هستقین ،فیلتر را )Reference Manager (RIS
اًتخاب کٌیذ.
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