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سددرمایه بددذارا  ایدد  . منبددع بدداز نیسدد خددودخ خددود 

رئدددددددیس اارایدددددددی سددددددداب  : شدددددددرک  عبارتندددددددد از

Last.fm و سدداب  اسددکای ا ا مهندسددی  موسددس

یقی بددروه موسددرئددیس سدداب  اسددتراتهخ دیایتددا  در 

یج کمبدرگمچنی  دانش آموختگانی از دانشگاه وارنر 

.می باشندو اانز گاپکینز 



اساتهاباارایادار واابدسکتاپ تحتوبونرمافزاریMendele: مندلی
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:در گوکل تایپ کنید 

Mendeley:Free reference manager and pdf organizer
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کلیک کنیدcreate a free accountروخ بزینه 



اطالعا  مربوط به نام و نام خانوادبی و ایمی  

آدرس و پسورد انتخابی خودتا  را وارد کنید
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پناره گاخ نمایش داده شده را باز کنید  و اطالعا  مورد 

.نیاز را انتخاب کنید
1
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پس از ثب  نام به آدرس 
www.mendeley.com

مرااهه کنید 

http://www.mendeley.com/
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Download Mendeleyروخ بزینه  Desktop
کلیک کنید 



1
 Downloadروخ بزینه 

Mendeley Desktopکلیک کنید



کلیک کنیدRunو سپس روخ  saveروخ بزینه 



1
دبرنامه نصب شده را اارا کنی



پس از نصب روخ آیکو  نمایش

داده شدها کلیک کنید



Tools

Install Web Importer
Install MS Word Plugin
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آموزش نصب بزینه 

Install web Importer
با 

 ,Chromeتواه به مروربرخ که استفاده می شود مانند 
Internet Explorer, FireFox



Chrome

:با باز کرد  مروربر کروم در بوب  تای  کنید
Mendeley Web Importer for  Chrome
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با ظاگر شد  آیکو  مندیی در مح  نمایش داده 

می توا  اطالعا  را وارد مندیی کرد, شده



Internet Explorer

:کنیدمروربر اینترن  اکسپلورر را باز کنید و در بوب  تای 

mendeley
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زینه به سم  پایی  حرک  کنید تا ب
Save to Mendeleyرا ببینیدSave to Mendeley



Save to Mendeley

قرار Save to Mendeleyکرسور را روخ بزینه 

دگید تا  لش چهار پر ظاگر شود

1

با چهار پر شد ا می توانید ای  برینه را 

کنید Drag & Dropا Favorites barروخ نوار 
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در ای  مکا  دیده می شودSave to Mendeleyبزینه 



Web Importerنصب روخ 
روخ  ایر  اکس 

Mendeley: در بوب  تای  کنید 
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Save to Mendeley Save to Mendelyروخ بزینه 
راس  کلیک کنید

به سم  پایی  حرک  کنید تا بزینه
Save to Mendeleyرا ببینید



Bookmark This Link 1



Bookmarks Toolbar
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را Save to Mendeleyپس از نصب بزینه 

مشاگده خواگید کرد toolbarروخ 



آموزش انتقا  اطالعا  کتابشناختی از درباه گا و پایگاه گاخ



انتقا  اطالعا  کتابشناختی از

Google Scholar



1
د کلیک کنید و آ  را باز کنیSettingsروخ بزینه 



BibTexرا انتخاب کنید Save
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Save to Mendeley 1 که در نوار ابزار اس  Save to Mendeleyروخ بزینه 

کلیک کنید
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 Saveابر تمام مقاال  را می خواگید ذخیره کنید روخ بزینه 
allکلیک کنید و ابر  قط مقایه خاصی را می خواگید روخ

کنار گر مقایه کلیک کنید تا انتخاب شود عالم  





کلیک کنید Open in Mendeleyروخ بزینه 



ودمقایه انتقا  یا ته با رنگ سورمه اخ نمایش داده می ش1



Google Booksانتقا  اطالعا  کتبشناختی  از  

https://books.google.com/



1

2

روخ عنوا  مورد نظر کلیک کنید



Save to mendeley1
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می توانید  ویدر مورد نظر خود را انتخاب کنید 



Open in Mendeley



روش دوم براخ انتقا  اطالعا  کتب 



About this book
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ید به سم  پایی  حرک  کن

1

BibTex 2





File 1

Import
2
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All Files(*)

را انتخاب کنیدAll Filesبزینه 
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انتقا  اطالعا  کتابشناختی از
PubMed



1

2

Send to:

File

MedLine

Create File
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 ای  را در مح  نمایش داده 

شدها 
Drag& Drop

کنید



انتقا  اطالعا  کتابشناختی از 

Scopus
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تای  واهبا  و دید  نتایج 



Export
1

Save to Mendeley
2

Sign In

3
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ScienceDirectاطالعا   انتقا  از



تای  کلید واهبا  و دید  نتایج



Export

Save to Mendeley

Export
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Web of Knowledgeانتقا  از 



Save to Mendeley

Save all



انتقا  اطالعا  از یک نشریه خاص
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Download  to citation manager
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2 RIS File



File

Import
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انتقا  اطالعا  کتابشناختی از اند نو 



گمه مقاال  را انتخاب کنید 1
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XML(*Xml)



1Export

Output Style BibTex Export



 ای  را 

Drag & Drop
کنید



ورود اطالعا  به صور  دستی در 
Mendeley
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ندداپاپزهرد هشونوعمدرگرانتوپبه



اطالعا  را در  یلدگاخ مورد نظر تای  کنید 

Save 

:گنگام ورود اسامی به یاد آورید

وچکابتدا نام خانوادبی سپس کاما التی  بهد نام ک

استفاده کنید  Enterبراخ ورود اسامی دیگر از 



ا زود   ای  و یا  ویدر



1

ک بر روخ  ای  و یا  ویدر  کلی

نید کنید و نو   ای  را انتخاب ک



ایااد بروه و نحوه انتقا  اطالعا  در گر بروه



1
ااد کرد با کلیک بر بزینه  ویدر میتوا  یک بروه ادید ای

نام بذارخ کنید 2



انتخاب کنید و یا Select allک  مقاالتی را که نیاز دارید با بزینه راس  کلیک و 

دبا نگهداشت  کلید کنتر  تک تک مقاالتی را که نیاز دارید انتخاب کنی

1

زینه پس از انتخاب مقاال  راس  کلیک کنید و ب

Exportکلیک کنید Export
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1
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.بر روخ دسکتا  ذخیره می شود BibTex(*.bib) ایلی با  رم  



1

ود ابتدا روخ  ویدر مورد نظر کلیک کنید تا باز ش

File 2

Import
3

BibTex(*.bib)4 کلیک کنید و BibTexروخ بزینه 

 ای  را انتخاب کنید 



 ای  را انتخاب کنید سپس روخ
Open کلیک کنید
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حذف مرااع تکرارخ



Tools 1

Check for Duplicates 2



Confirm Merge

1



close1



Watch Folder
را نشا  می دگدPDFمح  ذخیره  ایلهاخ 
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File Organizer

1

2

1

3
در آ  اا ذخیره شده اس  PDFمسیرخ که تمام  ایلهاخ 



اضا ه کرد   یلدگاخ مورد نیاز



Watch Folder
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مرازدنبایراهبعزمدارددتدکازندد



دفدیدمپیاضپفبشد دراد صفحبددد میشو



Mendeleyقرار داد  مرااع با استفاده از نرم ا زار 



Tools 1

Install MS Word Plugin 2



REFERENCES
1
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با نگهداشت  کلید کنتر  ر رنس گاخ مورد نظر را انتخاب کنید  1

cite 2



Insert Bibliography 1



با ااراخ مرحله قب  مرااع درج 
خواگد شد 



 (Styles)تغییر شیوه نگارش مرااع 
wordاز طری  



More Styles
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 (Styles)تغییر شیوه نگارش مرااع 
Mendeleyاز طری 



View1

Citation Style2



More Styles

Citation Style
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Install



Use this style
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Done2



انتقا  اطالعا  از مندیی به اندنو  



راس  کلیک کنید و گمه مقاال  را انتخاب کنید

Export
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ذخیره کنید BibTex(*.bib)خروای مورد نظر را نامگذارخ کنید و با  رم  



شوید EndNoteوارد نرم ا زار 



File

Import

1

2 3File
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Other Filters….

2

ابتدا  ای  مورد نظر را انتخاب کنید 

کلیک کنیدOther Filtersسپس روخ بزینه 

Import Option



BibTex1

را انتخاب کنید BibTexبزینه 

Choose 2



Import
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