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مقدمه: 
 
علمی مقاالت و کتب نگارش و پژوهش ها لوازم از متون، به ارجاع و استناد 

 مالکیت حفظ نیز و خود نوشتار کردن مستند برای باید پژوهشگر .است
 .کند استناد منابع آن به مطالعه شده، آثار معنوی
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،به ـ جمله ای یا عبارتی آن از که اثری به ارجاعی یادداشت یعنی استناد 
 یک یا اثر یک به ارجاعی یا است شده نقل ـ غیرمستقیم یا مستقیم صورت

 .نظر یک یا مطلب یک صحت اثبات منظور به موثق منبع
 ،و تولید در بارزی نقش و است علمی های نگارش شاخص عناصر از استنادها  

  و تألیف اساسی اصول از یکی استناد، اصل حقیقت، در .دارد اطالعات نشر
 .رود می شمار  به پژوهش
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و کامپیوتر روی مقاالت زیاد حجم مدیریت ای، حرفه پژوهش یک برای  
 تبدیل محقق برای گیر وقت و دردسر پر کار یک به آنها بندی دسته چگونگی

 که دارند توانمند ابزارهایی به نیاز پژوهشگران، و مؤلفان بنابراین، .شود می
 یاری خود اطالعات از بهره گیری و گردآوری،سازماندهی فرایند در را آن ها

 حتی پژوهشگران، نیاز مورد اطالعاتی منابع از بسیاری واقع، در .رساند
 این فایل های و هستند دسترسی قابل الکترونیکی صورت به فارسی، مقاله های

 .هستند کنترل قابل غیر مؤلفان رایانه های در کتاب ها و مقاالت
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با .می کنند یاری را پژوهشگران راستا این در استناددهی، مدیریت نرم افزارهای  
 در کلیک یک با را نیاز مورد منابع تمامی می توان نرم افزارها این از استفاده

  .داشت دسترسی آن ها به زمان هر در و کرد ذخیره شخصی دیجیتال کتابخانه
 کنند مدیریت را منابع تا می کند کمک محققان و دانشجویان به نرم افزارها، این

 مرتبط اطالعات سازماندهی و تفسیر و شرح منابع، نگهداری به قادر را آن ها و
  با منبع، مدیریت نرم افزارهای .می سازد منابع، کتاب شناختی اطالعات با

 هستند ارتباط در ورد نرم افزار

   Reference Manager software 
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حتی و شده وارد است، تهیه حال در که متنی در استفاده مورد منبع به راحتی 
  منبع دهی سبک اساس بر و خودکار صورت به متن انتهای در نیز منابع فهرست

   .شد خواهد آماده نظر مورد
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 از جمله این نرم افزارها که در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان مورد

 :بهاستفاده قرار می   گیرد می توان 

 Mendely 

Zotero 

Endnote 

RefWorks 

Reference Manager 
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نرم افزار مختلف در این زمینه انجام شده،  ۳۰پس از بررسی که در بین حدود 
در این  . باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است ،مندلینرم افزار 

انتخاب، خصوصیات کاربردی مختلف این نرم افزارها مورد مقایسه قرار گرفته 
 .است

 
-  مندلی، یک نرم افزار مدیریت مراجع و شبکه اجتماعی علمی است که به

تحقیقات و مشارکت با سایر افراد آنالین در شبکه و نیز پیدا کردن سازماندهی 
 .آخرین تحقیقات علمی کمک می کند
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های محیط در آفیس افزارهای نرم با شدن یکپارچه به قادر افزار نرم این 
 استناد به اقدام سرعت و سهولت به آن از استفاده با توان می و بوده مختلف

   .نمود دهی
 استناددهی سبک 16۰۰ از بیش از استفاده امکان  

 .است افزار نرم این های ویژگی جمله ازIEEEوAPA،Harvardنظیر

-  فایل بتوانید شما که گردیده فراهم امکان این ،مندلی افزار نرم در 
 آن به را کنید می وارد خود اطالعاتی بانک در که مقاالتی از یک هرPDFهای

  و مشاهده افزار نرم خود در را ها فایل توانید می ترتیب بدین .نمایید پیوست
 سایر با را ها یادداشت این توانید می همچنین .بگذارید یاداشت ها آن روی بر

 .بگذارید اشتراک به کنند می استفاده افزار نرم این از که افرادی
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های فایل میتوانید شماPDFهای افزار نرم سایر یا و کامپیوتر حافظه اینترنت، از را 
  .خودکنید کتابخانه وارد اندنوت، نظیر مراجع مدیریت

- اطالعات و نموده بازبینی را شما های فایل که دارد را قابلیت این افزار نرم 
  ... و انتشار سال مجله، نام نویسندگان، نام مقاله، عنوان نظیر شما، مقاالت ای کتابخانه

 .نماید استخراج آن از اتوماتیک صورت به را
-  متن در را خود کلیدی های واژه بتوانید که دهد می را قابلیت این شما به همچنین  

 .نمایید جستجو مقاالت کلیه

-  می آن ازطریق که داشت خواهید کاربری حساب  یک ،مندلی سایت وب در شما 
 .بگذارید اشتراک به ،خود نظر مورد افراد به را خود ویادداشتهای مقاالت توانید

-  تحقیقاتی، های پروژه انجام برای مخفی های گروه ساخت تیمی، های برنامه ایجاد 
 از دیگر، نظیر کم امکانات و تیم اعضای سایر توسط شده اضافه مقاالت از اطالع
 .افزاراست نرم این دیگر های ویژگی جمله

 https://www.mendeley.com 
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-   مندلی، این امکان را به شما می دهد تا گروه های علمی عمومی را جستجو
و از اطالعات آن ها استفاده کنید و یا همکاران علمی جدیدی در سراسر دنیا  

 .برای کارهای تحقیقاتی خود پیدا کنید
-  قابلیت جستجوی تمام متن میلیون ها مقاله علمی را برای شما   همچنین

 .فراهم ساخته است
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به که است علمی اجتماعی شبکه و مراجع افزارمدیریت نرم یک مندلی 
 کردن پیدا نیز و شبکه در آنالین افراد سایر با مشارکت و تحقیقات سازماندهی

   .کند می کمک علمی تحقیقات آخرین
است پژوهشگران برای علمی اجتماعی شبکه یک حقیقت در افزار نرم این.  

 :از عبارتند گشته آن محبوبیت سبب که افزار نرم این های ویژگی از برخی
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رایگان برای استفاده های عادی قیمت 

 نوع سبک رفرنس دهی 16۰۰بیش از 

سازگار با سیستم عامل هایLinux – MAC – iOS 

اینترنتیراحتی از هر جا حتی یک صفحه ، به امکان وارد کردن مستقیم اطالعات 
  استفاده زیاد و واسط کاربری بسیار عالیسهولت 

 اتصال به ده ها موتور جستجو و پایگاه داده معتبر برای دریافت مستقیم امکان
 Metadata اطالعات منابع
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 نرم افزار مندلی آفالیننصب 
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 sign upبعد از وارد کردن نام، نام خانوادگی و آدرس ایمیل، با فشردن کلید

& Download  ،وارد صفحه زیر شده و از شما می خواهد رمز شخصی
 .حوزه مطالعات و میزان تحصیالت خود را وارد نمایید

  سپس با زدن کلیدDownload Mendeley  نرم افزار از سایت این
 .مندلی دانلود می شود

 1۰۰گیگابایت فضای اختصاصی و  1برای هر کاربر به صورت رایگان 
 .  مگابایت فضا برای اشتراک کتابخانه و یا مقاله اختصاص داده می شود

سِوِن، و ویستا،   پی، ایکس ویندوزهای نرم افزاری   های محیط در مندلی افزار نرم 
   .است راه  اندازی و نصب قابل لینوکس و Mac عامل های سیستم
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در این قسمت 
 کلیک کنید 
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 کمکی استناد دهی بر روی نرم افزار ورد سیستم شما بارگذاری می شودابزار  .
این ابزار شما را قادر می سازد در هنگام نوشتن مقاله به کتابخانه شخصی خود 

دسترسی داشته و جهت استناد دهی از منابع موجود در کتابخانه استفاده 
این کار به راحتی با انتخاب یک گزینه در صفحه اصلی نرم افزار . نمایید

 .آفالین صورت می گیرد
 پس از نصب نرم افزار آفالین، آن را اجرا نموده و وارد منویTools  در نوار

 .را نصب کنید word , webابزار نرم افزار بشوید و در آنجا 
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 برنامهاجرای 

 
 آفالین مندلی، بر روی گزینه مندلی که کتابخانه  کردنبرای اجرای برنامه و باز

پس از نصب نرم افزار بر روی صفحه نمایش شما ظاهر گردیده، کلیک کنید  
 .  تا صفحه اصلی نرم افزار باز شود

   اگر از طریق گزینه روی صفحه نمایش نتوانستید نرم افزار را باز کنید، از
شده و نرم افزار  All programsوارد قسمت startمنوی 

MendeleyDesktopاکنون می توانید با اجرای برنامه وارد  . را پیدا کنید
  .صفحه اصلی آن شوید
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 منابع

دسته 

 بندی

جزئیات 

 منبع
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 منوهای ابزارها، پنجره درFile، Edit،View،Tools وHelp مشاهده قابل 
 ابزار نوار در آیکن صورت به منوها این در موجود آیتمهای از بعضی .است
 خواهیم آنها توضیح به ادامه در که است دسترس در (منوها پائین) اصلی

 .پرداخت
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  . 
 پنجره کتابخانه شما می توانید فولدرهای ایجاد شده را مشاهده نمائید و با  در

کلیک بر روی هر فولدر مقاالت وارد شده در آنها براحتی در دسترس قرار می 
نیز فولدرهایی که برای گروه های Groupدر پائین این پنجره در قسمت. گیرد

 .کاری خود ایجاد نموده اید به صورت مجزا قابل مشاهده است
 

پنجره دسته بندی به شما امکان دسته بندی خودکار مقاالت بر اساس کلید  . 
واژه های یک مقاله، نام نویسندگان و نام انتشارات را می دهد و با کلیک بر 

 .روی هر قسمت، مقاالت دسته بندی شده نشان داده می شوند
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گزینه هایAdd Files، Add Folder،Watch Folder وAddEntry 
Manually  با استفاده از این گزینه ها  شما . دارنددر منوی فایل وجود که

می توانید یک یا چند فایل و یا فولدر را که حاوی مقاالت شماست به نرم  
همچنین می توانید منابع جدید را به صورت دستی به . افزار اضافه نمائید

 .کتابخانه افزوده و مشخصات آنها را وارد قسمت مربوطه نمایید
 

12/11/2019 www.mendeley.com 34 



زمانیکه از گزینه هایAdd Fileو Add Folder استفاده می نمائید فایل
 Watchمقاله به صورت پیوست در نرم افزار قرار می گیرد و اگر از گزینه

Folder  استفاده نمائید، مسیری را که فایل مورد در کامپیوتر شما ذخیره شده
به سیستم PDFدر این حالت فایل مقاله به صورت. است را مشخص می کنید

 .وارد می شود
گزینهAdd Entry Manually مربوط به ورود داده های مربوط به مقاله یا

کتابی که مورد نظرتان است مانند نام نویسندگان، سال انتشار، مشخصات مجله 
زمانیکه تمایل به ورود دستی  . می باشد... ای که مقاله در آن منتشر شده و 

در غیر اینصورت . اطالعات داشته باشید می توانید از این گزینه استفاده نمائید
در سه گزینه اول در منوی فایل، اطالعات مقاله به صورت خودکار به سیستم 

 وارد می شود

 
12/11/2019 www.mendeley.com 35 



 بهگزینه های مربوط Importو Export در منوی فایل به ترتیب مربوط به
و یا EndNoteورود کتابخانه های ساخته شده در نرم افزارهای مشابه مانند

و Backupبه عنوان یک کتابخانه جهت تهیهbibگرفتن یک خروجی با فرمت
 .اطالعات به نرم افزارهای مشابه استImportیا
با سه گزینه دیگر موجود در منویFile ،شما می توانید یک مقاله را حذف

کردن و یا با  Dragالبته موارد ذکر شده از طریق. تغییر نام و جابه جا نمائید
 .استفاده از کیبرد برای حذف و تعییر نام نیز امکان پذیر است
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 عنوانگزینه باقی مانده در منوی فایل با Synchronize Library  می باشد
که با استفاده از این گزینه شما می توانید اطالعات موجود در نرم افزار نصب 

در هنگام انجام اینکار  . شده در سیستم را با نرم افزار تحت وب یکسان نمائید
سیستم از شما می پرسد که اطالعات کدام کتابخانه را برایتان نگه دارد و  

 .  کدامیک را تغییر دهد
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 Editمنوی 
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آشنای های گزینه منو این درUndo، Redo، Cut، Copy،Pasteو    

Selectallهای گزینه بر عالوه .نیست آنها توضیح به نیازی که دارد وجود 
 .دارد وجود نیزNewGroup وNewFolderگزینه دو شده ذکر

 گزینه از استفاده با شما NewFolderاصلی بندی طبقه و ساختار توانید می 
 بدین .دهید انجام سیستم در مقاالتImportاز قبل را تان شخصی کتابخانه در

 یک برای کتابخانه یک عنوان به را شده ایجاد فولدر هر توانید می منظور
   .بگیرید نظر در پروژه

ایجاد قابلیت شده ایجاد فولدرهای در Sub Folderاز استفاده با .دارد وجود  
 فعالیت آن در که کاری های گروه تعداد به توانید می شماNew Groupگزینه
  اشتراک به خاص گروهی با را فولدر هر و کرده ایجاد (کتابخانه) فولدر دارید

 .بگذارید
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 :Viewمنوی 
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 نامهای با گزینه دو 
 Library as tableوLibrary as citation 

  جدولی در مقاالت ترتیب به که است افزار نرم در مقاالت نمایش نوع تعیین برای
 می داده نشان سال و مجله نام مقاله، عنوان نویسندگان، نام قبیل از اطالعاتی با

 .شود
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می استفاده خاصی فرمت از مقاله انتهای مراجع نوشتن برای مجالت بیشتر 
  فرمتها این توانید می شما که است این افزار نرم این قابلیتهای از یکی .نمایند

 پر فرمتهای از برخی نصب، هنگام در .نمائید استفاده و دانلود افزار نرم در را
 روی بر کلیک با شما .شود می نصب افزار نرم در خودکار صورت به کاربرد
   نمایید انتخاب و مشاهده را آنها توانید می Citation Styleگزینه
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منویTools: 

 
 :گزینه است که به ترتیب به شرح آنها می پردازیم 5این منو شامل 
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گزینه روی بر کلیک با  Invite Colleaguesهمکار توانید می شما  
 صورت در کلیک، از پس .نمائید دعوت کتابخانه این به را خود پژوهشی

 در که آنچه مطابق و کرده باز را وب تحت افزار نرم سیستم اینترنت به اتصال
 خواهد ارسال نامه دعوت ایمیل، افزودن با است، شده آورده بعد های فصل

 بگذارید، اشتراک به خواهید می که فولدری نام پروسه این انجام هنگام در.شد
 به اند شده رسانی روزه ب که هایی سیستم برای گزینه این .شد خواهد پرسیده
 .است استفاده قابل راحتی
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 با انتخاب گزینهInstall MS Word Plugin ابزار کمکی استناد دهی بر
نصب می شود که پیغام نصب آن بر روی صفحه MSWordروی نرم افزار
 .ظاهر می شود

 از طریق این ابزار می توان از اطالعات کتابخانه مندلیبا استفاده از پنجره ای که
کرده و استفاده ساخته می شود  wordنرم افزار  Referencesدر گزینه 

 .برای مرجع دهی به کار برد
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گزینهCheck for Duplicates   
 شما امکان می دهد پس ازبهImport مقاالت به نرم افزار، مقاالت تکراری را

در صورتیکه مقاله ای تکراری در کتابخانه وجود داشته باشد، نرم . پیدا نمائید
افزار آن را شناسی کرده و از شما می پرسد آیا تمایل دارید که اطالعات دو 

همچنین شما می توانید مقاله تکراری را حذف . شودMergeمقاله با هم
 .نمائید
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. رویگزینه بر کلیک باOptionشود می باز سربرگ 7 با ای پنجره  
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 Generalسربرگ 
اطالعات حجم مصرفی کاربر و حجم به اشتراک گذاشته شده با :

.گروه های مختلف را نمایش می دهد  
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سربرگDocument Details: مشخص توانید می شما سربرگ این در 
 Importمندلی به مرجع یک عنوان به مشخصاتی چه فایلی هر از که نمائید
 .گردد

سربرگFile Organizer : با انجام تنظیمات این بخش شما می توانید یک
 فولدر جداگانه در کامپیوتر خود ایجاد نمائید و با طبقه بندی و  

با انتخاب گزینهSort files into subfoldersو انتخاب آیتمهایyear  ،
Authors ،Title،Journal در پنجره آنها  وکشیدنو با استفاده از ماوس

 .  پائین می توانید طبقه بندی دقیق تری از مقاالت داشته باشید

 با فعال نمودن این گزینه می توانید فایل مقاالت را با نام گذاری جدید در
 .فولدر بایگانی ذخیره نمائید
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 سربرگگزینه ها جهت مرتب کردن فولدرها در تعیین 

 File Organizer 
 

 کردن یک منبع جدید از فایل های موجود در کامپیوتر شخصی با استفاده وارد
 از گزینه 

Watched   
Folder 
 با عالمت زدن فولدرها، همه   فایل هایpdf جدید موجود در آنها بطور

 .اتوماتیک به کتابخانه مندلی وارد می شوند
 

.  
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سربرگWatch Folder : فایلی شما که شود می استفاده گزینه این از زمانی  
 در موجود بندی طبقه از که باشید داشته قصد و باشید نکرده وارد سیستم به را

 .نمائید استفاده خود شخصی کامپیوتر
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سربرگهای دیگر Optionsگرفتن خروجی هنگام در تنظیمات انجام برای 
  وBibtex دهی استناد افزار نرم دو به مندلی کتابخانه از منابعImportو

Zoteroنمود استفاده فرض پیش تنظیمات همان از توان می که .است. 
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جمله از افزار نرم مختلف های قسمت برای راهنما های فایل مندلی افزار نرم 
  گزینه از استفاده با که داده قرار کاربران اختیار در ... و آفالین آنالین، بخش

Help Guides کرد پیدا دسترسی آنها به توان می. 
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گزینه Show the Welcom Screen، بار اولین در آمد خوش پیغام  
 ،MendeleyWebsite گزینه و داده نشان شما به را افزار نرم اجرای
   .کند می باز شما برای را افزار نرم این اصلی سایت

گزینه از استفاده با Supportکار زمینه در را خود سواالت توانید می شما 
 Request features or گزینه و کرده مطرح مندلی افزار نرم با کردن

Bugfixesبا بهتر کتابخانه یک ساختن و جستجو برای را شما پیشنهادات  
 .کند می ارسال مسئولین به مندلی افزار نرم از استفاده
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 Check for Updates   گزینه
  نسخه بودن روز به توانید می و داده شما به را افزار نرم کردن روز به امکان

 های گزینه از استفاده با .کنید امتحان لحظه همان در را خود افزار نرم
Create BackupوRestore backup  یک کردن درست امکان شما ،

  .داشت خواهید را آن بازیابی همچنین و خود ازکتابخانه پشتیبان نسخه
Reset Mendeley Desktop گزینه همچنین  بازنشانی را شما کتابخانه

About Mendeley Desktop گزینه و نموده  نرم به مربوط اطالعات
.دهد می قرار شما اختیار در را مندلی افزار  
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است ممکن زیر طرق از کتابخانه در منبع یک ثبت: 
کنیم تایپ منبع پنجره در دستی بطور را منبع به مربوط اطالعات. 
کتابخانه به مستقیم طور به داده ها انتقال و اطالعاتی پایگاه یک در جستجو 

 .مندلی برنامه در نظر مورد
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Add Entry Manually، گزینه یFileاز منوی را  
 انتخاب کنید 
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 عنوان کتاب مورد نظرتان را در قسمتی کهNo Title  ،نوشته شده است
 . اضافه کنید

 برای تایپ نام نویسنده باید   cursor(نما مکان   )در جلویAuthor  قرار داشته
  کردن ماوس بر روی محل    نما می توانید با کلیک برای جابه   جا کردن مکان. باشد

 .  این کار را انجام دهیدShift+Tabیا Tabمورد نظر یا استفاده از کلیدهای 
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که است اطالعاتی دیگر از ... و ویراستار شهر، ناشر، اطالعات کتاب، چکیده 
  .کنید پر را فیلدها همه که ندارد الزامی .نمایید اضافه خود منبع به توانید می

 که فیلدی روی بر یا .کنید رد را نظر مورد فیلد یاTabکلید با می توانید
 هر فیلدهای که کنید دقت .کنید کلیک کنید وارد آن در اطالعاتی می   خواهید

 .کرد خواهند تغییر کنید، می مشخص ابتدا در که منبع نوع به توجه با منبع
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منبع به فایلها انواع کردن ضمیمه 

فایل ،تصویری فایل جمله از مختلفی های فایل pdfمی توان را جدول یک یا و  
  قسمت در منبع پنجره از منظور، برایاین .کرد ضمیمه نظر مورد منبع به

Files گزینه Add File کنیم می انتخاب مطابق را.  
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انواع فایل هایی که می توانند به یک منبع ضمیمه شوند عبارتند از: 
 فایلpdf 

 فایل ورد(doc, docx) 

صفحات اینترنتی 

 جداولExcel 

فایل Text 

و صوتی فایل فیلم، عکس، جمله از دیگر های فایل کلیه یا و ... 
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 ابز کردن و حذف منابع

 
منبع کردن باز 

به شده ضمیمه فایل بتوانید که دهد می شما به را امکان این مندلی افزار نرم 
 حاوی یاپوشه و فایل با مرتبط افزار نرم محیط در افزار، نرم محیط در را منبع
 .کنید اعمال آن روی بر را خود نظر مورد تغییرات و کرده باز ضمیمه فایل
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. گزینه انتخاب با :افزار نرم محیط در ضمیمه فایل کردن بازOpen File، 
 می باز مندلی افزار نرم ویراستار محیط در منبع به شده ضمیمهpdf فایل اولین
  شما اختیار درpdf فایل ویرایش جهت توجهی قابل امکانات محیط این .شود
 .دهد می قرار

فایل ویراستار محیط دارای مندلی افزار نرم که است ذکر به الزم pdfبوده 
  گزینه باشند، شده ضمیمه منبع به دیگری های فایل صورتیکه در و

openfileباشد نمی فعال آنها برای. 
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گزینه انتخاب :مرتبط افزار نرم محیط در ضمیمه فایل کردن بازOpen 
FileExternally، آن با مرتبط محیط در را منبع به شده ضمیمه فایل اولین 

 یک یا وpdf فایل یک شده ضمیمه فایل اگر مثال عنوان به کند می باز فایل
  وAdobeReader افزارهای نرم در ترتیب به باشد، عکس

windowsPhotoViewerشوند می باز. 
منبع به شده ضمیمه تصویر 

 
  شما به Open Containing Folder گزینه :فایل حاوی پوشه کردن باز 

 فایل و کرده باز را ضمیمه فایل حاوی پوشه بتوانید که دهد می را قابلیت این
  شما صورتیکه در همچنین .نمایید بررسی را پوشه این در موجود دیگر های
  شما به گزینه این اید، کرده فراموش را منبع به شده ضمیمه فایل اصلی مکان
   .بیابید را نظر مورد فایل آدرس تا کند می کمک
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منبع حذف 

می توان زیر دستورات از یکی از استفاده و کتابخانه پنجره در منابع انتخاب با  
 :کرد آنها حذف به اقدام

گزینه از استفاده DeleteDocumentsمنوی از File 

گزینه انتخاب و منبع روی بر راست کلیک DeleteDocuments 
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 ضمیمه pdfپنجره ویراستار فایل 
ویراستار پنجره به ورود برایpdfانتخاب توان می را زیر های روش از یکی 

 :نمود
- نظر مورد منبع روی بر کلیک بار دو 

فایل عالمت pdfدر فایل این آن، روی بر کلیک با که منبع به شده ضمیمه 
 شود می بازpdf ویراستار محیط

 
   منبع چپ سمت درpdf فایل عالمت روی بر کلیک -
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صورت به هستند پرکاربرد که ابزار نوار منوهای در موجود امکانات از برخی 
 :شامل ترتیب به که اند گرفته قرار دیگری نوار در میانبر کلیدهای
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 انتخاب این گزینه شما قابلیت گرفتن و جابجایی متن را با استفاده از ماوس با
 .خواهید داشت

Select : قسمتی از متن را می توان با استفاده از دو حالت این گزینه، انتخاب
، متن را عبارت به عبارت انتخاب کرده و حالت SelectTextحالت . کرد

SelectRectangular مستطیل شکلی از متن را انتخاب مربع یا ، قسمت
 .می کند
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HighlightText: دو به که کند می فراهم را متن نمودن مارکدار امکان   
:بر کلیک با که گذاشت یادداشت متن روی بر توان می کلید این از استفاده با 

   .شود می باز ای پنجره متن، از نظر مورد مکان روی
روی بر کلیک با و شده ذکر نیز یادداشت نوشتن زمان و تاریخ پنجره این در  

 البته .شود می بسته یادداشت این آن، راست سمت گوشه ضربدر عالمت
 نیزAddNoteگزینه انتخاب و متن روی بر راست کلیک با گذاری یادداشت
 .است امکانپذیر
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قسمت روی بر کلیک با و شده یادداشت برگه شدن باز سبب یادداشت عالمت 
  روی بر راست کلیک همچنین .بست را برگه این توان می متن از دیگری
 که استRemoveNote  وEditeNote  گزینه دو دارای یادداشت عالمت

 .شوند می برده کار به یادداشت حذف و ویرایش برای ترتیب به
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 ایفنت منابع تکراری
 ممکن است در هنگام اضافه کردن منابع بطور دستی و یا جستجو در پایگاه

برای حذف این  . های علمی، تعدادی مقاالت تکراری وارد کتابخانه شما شوند
منابع تکراری نرم افزار مندلی قادر است با انتخاب یک گزینه این منابع تکراری 

بدین منظور ابتدا پوشه مورد نظر خود را انتخاب کرده و . را یافته و حذف نماید
 کتابخانهیا همه منابع موجود در 

 ( انتخابAllDocumentاز پنجره کتابخانه )سپس از منو . را انتخاب نمایید
Toolsگزینه 

  Check for Duplicates 
 انتخاب کنید را 
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 دسته بندی منابع و اجیاد پوشه
نرم افزار مندلی این قابلیت را به شما می دهد که منابع را از نظر خوانده شده  /

نشانه ... نشده و / نشده، دسته بندی شده/ نشده، برگزیده بودن، بررسی شده
عالمت ستاره نشانه برگزیده منابع بدین صورت که در پنجره . گذاری کنید

 .  بودن یا نبودن یک منبع است
 اگر  . یکبار کلیک بر روی این نشانه می توانید وضعیت آن را تغییر دهیدبا

و ستاره زرد رنگ باشد، نشان می دهد که این منبع مورد توجه شما قرار گرفته 
 .  در غیر اینصورت، عالمت ستاره بی رنگ است

 دایره در کنار هر منبع، نشانه خوانده شدن یا خوانده نشدن آن منبع استنماد  .
 .  استدایره منابع خوانده شده، سبز رنگ به نحوی که 
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 در نرم افزار مندلی می توانید برای هر پروژه، یک پوشه ایجاد کرده و ساختار
 .آن را قبل از وارد کردن منابع شکل دهید

  بدین منظور گزینهCreate a NewFolder  یا از منوی وEdit گزینه
NewFolder را انتخاب کرده و یا از کلید میانبرctrl+shift+N استفاده

 نمایید  
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هنگامی .دارد وجود نیز متعدد های پوشه زیر ایجاد قابلیت شده ایجاد پوشه در 
 پوشه وارد آن روی بر کلیک بار دو با توانید می ساختید، را جدید پوشه که

 مورد تعداد به شد، گفته پوشه یک ایجاد برای آنچه مطابق و شده نظر مورد
 .نمایید ایجاد زیرپوشه نیاز
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 گروه بندی و به اشرتاک گذاری منابع
جدید گروه یک تشکیل 

با علمی های گروه تشکیل قابلیت مندلی افزار نرم اصلی های مزیت از یکی  
 مختلف افراد از توانید می شما که معنی این به .است مختلف افراد از استفاده

 هستند، پژوهش و تحقیق به مشغول خاص زمینه یک در که دنیا سرتاسر در
  با را خود منابع و اطالعات و شده عضو گروه یک در تا آورید بعمل دعوت

 .بگذارند اشتراک به یکدیگر

 

12/11/2019 www.mendeley.com 78 



گزینه است کافی آفالین افزار نرم در جدید گروه یک تشکیل برای New 
Groupمنوی از Edite روی بر یا و کرده انتخاب را 

 .کنید کلیک کتابخانه پنجره در CreateGroupگزینه
می خواسته شما از که شود می باز جدید پنجره یک گزینه این انتخاب از پس 

 گروه آن مورد در مختصری و کرده تعیین نام یک جدید گروه برای تا شود
 دهید توضیح
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 راهنمای نرم افزار مندلی آنالین
 مورد نحوه دسترسی و ثبت نام در وب سایت نرم افزار  در همانطور که ابتدا

مندلی گفته شد، شما می توانید با وارد کردن آدرس ایمیل و رمز ورود در  
حساب کاربری خود در برنامه مندلی آنالین وارد  به  Sign in  قسمت 

 .شوید
www.mendeley.com 
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 مزیت های مندلی
منابع به دسترسی در مکان و زمان  محدودیت   
1رایگان فضای گیگابایت 
عالقه مورد موضوعات برای عمومی های گروه اندازی راه  
علمی های گروه در عضویت و جستجو   
 اطالعات دهد می اجازه شما به که است جستجوگر موتور ها ده به  اتصال 

 کرد استخراج آنها از مستقیم بطور را منابع
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 حساب کاربری مندلی
 هر کاربر دارای یک حساب کاربری در وب سایت مندلی است که اطالعات آن

 .صفحه اصلی می تواند مشاهده و ویرایش کندMyAccountرا از قسمت 
این اطالعات شامل: 
ویرایش اطالعات شخصی 

جزئیات حساب کاربری 

 اطالعاتمیزان مخفی یا مشترک بودن... 
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 منوهای موجود درصفحه اصلی
My Library 

 Papers 

Groups 

People 
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My library 
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suggest 
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groups 

12/11/2019 www.mendeley.com 90 



Dataset 
توانند می محققان که است آزاد تحقیق تحقیق داده مخزن یک دیتا مندلی  

 را ها داده مجموعه .بگذارند اشتراک به و بارگذاری را خود تحقیق های داده
  برای همچنین و گذاشت اشتراک به افراد بین در خصوصی صورت به توان می
 تحقیق های داده گذاشتن اشتراک به .کرد منتشر جهان با گذاری اشتراک به

 از و کند می پذیر امکان را ها داده از مجدد استفاده زیرا است مهم علم برای
 همچنین ها داده گذاشتن اشتراک به .کند می پشتیبانی مطالعات تکرارپذیری

 برای بتوانید تا است محقق یک عنوان به شما برای العاده خارق روش یک
  یک دارای داده مجموعه هر زیرا ، بگیرید قرار دید معرض در خود تحقیق نتایج

DOI کرد استناد آنها به توان می و است. 

12/11/2019 www.mendeley.com 91 



در که است تحقیق داده های پرونده از ای مجموعه اصطالح ، داده مجموعه 
 :همراه ابرداده عالوه به ، شود می تولید پروژه یا مقاله یک برای تحقیق طول

 چه و ، است کرده تولید را داده کسی چه اینکه نشانگر و ، ها داده توصیف
 ، توضیحات ، عنوان یعنی - باشد داشته دسترسی آن به است ممکن کسی
 دیگر موارد و مجوزها ، کنندگان مشارکت ، ها دسته
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 مشاغل منتبع مالی
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 با سپاس از توجه شما


