
 راهنمای آموزشی مندلی

ماجد خلیل نژاد: تهیه و تنظیم  
 

 کارشناس کتابداری
 کتابخانه پردیس علوم دانشگاه تهران



  سبب گوناگون، پژوهشی های حوزه در شده منتشر مقاالت تعداد افزایش و علمی تحقیقات روزافزون گسترش
  آنها به استناد منظور به اسناد این مدیریت در تکمیلی تحصیالت دانشجویان میان در سردرگمی ایجاد
 .است شده
  بندی دسته اسناد، و مقاالت از ای کتابخانه ساخت قابلیت با مراجع مدیریت افزارهای نرم مشکل، این حل برای
  محققان و مقاله نویسندگان برای سهولت به را امکانات این تمامی که شدند ایجاد آنها به استناد ایجاد و آنها

   .کردند می فراهم
 از را ما و دهد انجام خوبی به را کار این توانسته که است افزارهایی نرم از یکی (Mendeley) مندلی افزار نرم

   .دهد نجات سردرگمی
  مزایای از یکی .آورد می فراهم براحتی خود کاربران برای را تحقیقات سازماندهی و مدیریت قابلیت افزار نرم این
  .میآید حساب به مهمی مزیت دارند، سایرین که ای هزینه به توجه با که است آن بودن رایگان برنامه این مهم

   .کند می متمایز رقبا سایر از را آن که دارد هم دیگری مزایای این بر عالوه
 را آن مختلف های قابلیت و ها قسمت و پرداخته افزار نرم این های  توانایی و امکانات بررسی به راهنما این در

   .داد خواهیم شرح
 

 افزارمندلیایدربارهنرممقدمه



 .مراجعه نمایید https://www.mendeley.comسایت  به وب
 
 
 
 
 

  وارد Sign in قسمت از توانید می  science direct سایت وب در عبور رمز و کاربری نام داشتن صورت در
 Create گزینه از اینصورت  غیر در نمایید، تکمیل مندلی از استفاده برای را خود نام ثبت مراحل و شده

account  نمایید جدید کاربری حساب یك ایجاد به اقدام. 

 

 مرحلهآغازينبرایاستفادهازمندلی

https://www.mendeley.com/


 .دهد شما را به صفحه زیر انتقال می create accountباکلیك روی گزینه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کلیك نمایید Continueگزینه نهایت بر روی در                                                               

 .  بروید Sign inهنگام وارد کردن آدرس ایمیل اگر با پیغام حساب کاربری شما در مندلی موجود است روبرو شدید، آنگاه به صفحه ورود به مندلی یا : نکته 

 ايجادحسابكاربریجديد

 آدرس ایمیل خود را همانند نمونه وارد نمایید

 نام خود را وارد نمایید

 نام خانوادگي خود را وارد نمایید

رمز عبور برای ورود به حساب کاربری خود را وارد 
 نمایید



 کلیك نماییدCreate accountدر نهایت بر روی گزینه  

 ای انتخاب نمایید رشته تحصیلي خود را از منوی پرده کرکره

 ای انتخاب نمایید مقطع دانشگاهي خود را از منوی پرده کرکره

 (ادامه) ايجادحسابكاربریجديد



 (ادامه) ايجادحسابكاربریجديد

 آموزشی علمی مراکز و ها دانشگاه شامل که نمود مشاهده لیست این در توان می را ایران از خارج و داخل ایرانی موسسه و نهاد یکصد حدود :نکته
 :نمود اشاره زیر موار به توان می که شود می

 ... و دبی در ایرانی بیمارستان ایرانسل، ایران، اسالمی جمهوری هواپیمایی ایران، مخابرات ،(نور پیام و آزاد و دولتی) ایران های دانشگاه

   Save and continueدر نهایت روی گزینه 
 کلیک نمایید

ای را که در حال حاضر با آن پیوند   نهاد یا موسسه
 Skip thisدارید را وارد نمایید یا با کلیک روی 

step پوشي کنید از این مرحله چشم 



 (ادامه) ايجادحسابكاربریجديد

با کلیک روی زبانه فوق و از 
منوی پرده کرکره ای اقدام 

افزار مندلي  به دانلود نرم
برای نصب روی دسکتاپ 

 .نمایید

توانید با انتخاب مسیر از امکانات آن استفاده نمایید سایت مندلي که مي صفحه اول حساب کاربری شما در وب  



 افزاروتنظیماتاولیهواردشدنبهنرم

بعد از نصب مندلي و اجرای 
.  شود آن پنجره روبرو باز مي

آدرس ایمیل و رمز عبوری را 
که هنگام ایجاد حساب 

اید را  کاربری تعریف نموده
روی گزینه نمایید و وارد 

Sign In کلیک کنید 



 افزارمندلیمعرفیكلیفضایداخلینرم

 پانل کتابخانه مندلي

 پانل فیلترهای جستجو و بازیابي

 نوار منو
ابزارنوار   

فضای نمایش 
 منابع و مراجع

 پانل جزئیات



با استفاده از این نوار جستجو 
توانید در داخل منابع  مي

موجود در کتابخانه مندلي به 
توان با  مي. جستجو بپردازید

کلیک روی عالمت مثلث 
بین رویکرد  کوچک کنار ذره

جستجوی خود را تعیین کنید 
و حتي بصورت ترکیبي 

 جستجو نمایید

 (ادامه)افزارمندلیمعرفیكلیفضایداخلینرم



 مندلیبصورتتکیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم

را   Add File گزینه Fileاز منوی 
ای که باز  در پنجره. نماییدکلیک 

شود بعد از انتخاب مسیر فایل  مي
مورد نظر خود و انتخاب آن روی 

 کلیک کنید Openگزینه 

 



را به  PDFبدلیل اینکه فایل 
افزار اضافه نمودید، اصل فایل  نرم

PDF افزار قرار  هم در داخل نرم
گرفته که آیکون آنرا در کنار 
اطالعات کتابشاختي رکورد 

نمایید و جزئیات  مشاهده مي
  Detailsاطالعات آنرا در بخش 

 کنید مشاهده مي

 (ادامه)مندلیبصورتتکیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم



 مندلیبصورتگروهیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم

 گزینه Fileاز منوی 

 Add Folder 
در  . نماییدرا کلیک 
ای که باز  پنجره

شود بعد از انتخاب   مي
پوشه منابع  مسیر 
نظر خود و مورد 

انتخاب آن روی  
کلیک   OKگزینه 

 ..کنید

 



مراجعي که اضافه شدند  
آنها  PDFبه همراه فایل 

بصورت خودکار بصورت 
هایالیت قابل مشاهده  

 هستند

 (ادامه)مندلیبصورتگروهیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم



 مندلیبصورتدستیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم

 گزینه Fileاز منوی 

 Add Entry manually 
 را کلیک نمایید



شود  ای که باز مي در پنجره
ای آن،  از منوی پرده کرکره

نوع مدرک خود را انتخاب 
و به وارد نمودن  . نمایید

اطالعات مختصری از مدرک 
مورد نظر خو بپردازید و 

 Saveدرنهایت روی دکمه 
 . کلیک کنید

 (ادامه)مندلیبصورتدستیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم



روی مدرک اضافه شده 
کلیک راست نمایید و از 

منوی باز شده گزینه 
Update Details  را کلیک

کنید برای این کار باید به 
.  اینترنت متصل باشید

افزار با استفاه از بانک  نرم
های خود اقدام به  اطالعاتي

 . کند بروزرساني اطالعات مي

 (ادامه)مندلیبصورتدستیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم



کنید اطالعات  همانگونه که مشاهده مي
مقاله تکمیل شده و اطالعات تکمیلي 

 آمده است Detailsآن هم در پانل 

 .کنیم مي Dragافزار   مربوطه را به داخل نرم PDFبرای این کار باید فایل . کنیم آنرا در اسالید بعد به آن اضافه مي PDFباشد و فایل  رکورد شما تنها دارای اطالعات کتابشناختي مي: نکته

 (ادامه)مندلیبصورتدستیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم



همانگونه که مشاهده 
کردن،   Dragبعد از  کنید مي

به اطالعات  PDFفایل 
کتابشناختي مدرک شما 

 گردد ضمیمه مي

 (ادامه)مندلیبصورتدستیافزارواردكردنمراجعواسنادبهنرم



 
  ذخیره محل پوشه بتوانید که است شده گنجانده مندلی در امکان این پژوهشگر، وقت اتالف از جلوگیری برای

  پژوهش نیاز مورد منابع و مقاالت ذخیره از بعد و کنید مشخص مندلی افزار نرم برای را خود مقاالت و مراجع
  این به .یابد  می انتقال مندلی داخل به شما اسناد و مقاالت تمامی مندلی افزار نرم نمودن باز محض به و خود

  نام با مثال ای پوشه ابتدا در منظور این برای .شود می گفته Watch Folder اصطالحا مندلی در پوشه
References و منابع و کنید ایجاد خود سیستم درایوهای از یکی یا دسکتاپ روی مدارک ذخیره جهت  

  نشان بعد اسالید در که .کنید تعریف مندلی داخل در را آن مسیر سپس نمایید ذخیره آن در را خود مآخذ
 .است شده داده

Watch Folder چیستوچگونهآنراايجادكنیم؟ 



 حال در داخل مندلي به منوی
Tools > Options   رفته و روی آن

 کلیک کنید تا پنجره روبرو باز شود 

 در این پنجره به زبانه
  Watch Folders   رفته و آدرس

ای را که روی دسکتاپ ساختیم  پوشه
درنهایت  . کنیم افزار معرفي مي به نرم

کلیک   OKو سپس  Applyروی دکمه 
  OKبه محض کلیک روی دکمه . نمایید

 Watchتمامي منابعي را که در پوشه 
Folder اید به همراه فایل  قرار داده

PDF   آنها به  داخل مندلي انتقال
 یابند مي

Watch Folder (ادامه)چیستوچگونهآنراايجادكنیم؟ 



 

 از قبل ،Science Direct، Scopus سایتهای وب طریق از مندلی به خود مراجع و منابع نمودن اضافه برای
 (Chrome, Firefox, Safari,IE) جمله از دخو مرورگرهای برای را ها Web Importer باید کاری هر

  انجام فایرفاکس و کروم گوگل استفاده پر مرورگر دو برای را کار این بعدی اسالیدهای در که کنید نصب
  اقدام آنها نصب به و رفته com/import.mendeley.//www:http/  آدرس منظوربه بدین .دهیم می

   .کنید

 هایمندلیبهمرورگرهایپركاربردWeb Importerافزودن

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/


فایرفاکس را باز کنید و به آدرس ذکر 
شده در اسالید قبل وارد شوید و 

 روی آیکون فایرفاکس کلیک نمایید

 سپس روی گزینه

Download browser extension 
کلیک کنید تا اکستنشن مربوطه در  
مرورگر فایرفاکس برای شما نصب  

 شود

 مندلیبهمرورگرفايرفاكسWeb Importerافزودن



 (ادامه)مندلیبهمرورگرفايرفاكسWeb Importerافزودن

بعد از نصب آیکون آن در  
گوشه باال سمت راست 

 شود مرورگر شما ظاهر مي



 مندلیبهمرورگرگوگلكرومWeb Importerافزودن

گوگل کروم را باز کنید و به آدرس ذکر شده 
در پنج اسالید قبل وارد شوید و روی آیکون 

 گوگل کروم کلیک نمایید

 سپس روی گزینه
Download Chrome browser extension 

کلیک کنید تا اکستنشن مربوطه در مرورگر 
 گوگل کروم برای شما نصب شود



 (ادامه)كروممندلیبهمرورگرگوگلWeb Importerافزودن

 
 Chrome Web Storeبه صفحه 

 روی گزینه. شوید هدایت مي
 Add To Chrome   

 کلیک نمایید

در نهایت با این پیغام روبرو 
 شوید و روی گزینه مي

 Add Extension کلیک کنید 



 (ادامه)كروممندلیبهمرورگرگوگلWeb Importerافزودن

 

شود  همانطور که دیده مي
اکستنشن مندلي در  
مرورگر کروم شما با 

 .است موفقیت نصب شده



 Science Directسايتافزودنمنابعومراجعبهمندلیازطريقوب

 Scienceسایت  وارد وب
Direct  شده و کلیدواژه

مورد نظر خود را در فیلد  
مربوطه وارد نمایید و با 

بین  کلیک روی عالمت ذره
 آنرا جستجو نمایید



 (ادامه)Science Directسايتافزودنمنابعومراجعبهمندلیازطريقوب

در صفحه نتایج بر روی اکستنشن 
مندلي کلیک کرده تا پنجره روبرو 

برای بار اول باید روی . باز شود
کلیک کرده تا وارد  Sign inگزینه 

 .آن شوید



از این پنجره 
رکوردهای مورد نظر 

خود را انتخاب نمایید 
 Saveو روی دکمه 

 کلیک کنید

 

 (ادامه)Science Directسايتافزودنمنابعومراجعبهمندلیازطريقوب



شود دو رکورد  همانگونه که مشاهده مي
را بصورت آزمایشي انتخاب کرده و روی 

تعداد  . کنیم کلیک مي Saveگزینه 
رکوردهای انتخاب شده جلوی گزینه 

Save شود نشان داده مي 

 

 (ادامه)Science Directسايتافزودنمنابعومراجعبهمندلیازطريقوب



 Scopusسايتافزودنمنابعومراجعبهمندلیازطريقوب

 Scopusدر صفحه جستجوی 
کلیدواژه خود را وارد نمایید و 

 کلیک نمایید Searchروی گزینه 



 (ادامه)Scopusسايتافزودنمنابعومراجعبهمندلیازطريقوب

در صفحه نتایج جستجو بعد  
از انتخاب مقاالت مورد نظر 
خود روی اکستنشن مندلي 
در گوشه باال و سمت راست 

صفحه کلیک نمایید تا پنجره 
شود روبرو برای شما باز 

رکوردها را مجددا با زدن  
عالمت تیک اتخاب نمایید و 

در نهایت با کلیک روی گزینه 
Save آنها را ذخیره کنید 

 



 هایآنمقالهيامنبعبهزبانفارسیوچالشPDFواردنمودنفايل

ارائه یک مدل عمومي جدید برای » :  ای با عنوان مقاله PDFمثال فایل شوید  ميمواجه با اشکاالتي منابع به زبان فارسي  PDFوارد نمودن فایل برای : نکته
 کنیم مي Dragدانلود شده را به داخل مندلي  Google Scholarرا که از « برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

 

شود  همانگونه که مشاهده مي
 است اطالعات آن بهم ریخته



 (ادامه)هایآنمقالهيامنبعبهزبانفارسیوچالشPDFواردنمودنفايل

شده و پس از جستجوی مقاله مذکور اقدام به ذخیره اطالعات استنادی آن رکورد   Google Scholarرای حل این مشکل باید وارد سایتب: نکته
 نمایید

در فیلد جستجو بخشي از 
عنوان مقاله را وارد کرده و 

بعد از بازیابي آن رکورد روی 
و  کلیک نمایید Citeگزینه 

شود  ای که باز مي در پنجره
ذخیره  RefManآنرا با فرمت 

کنید و فایل آنرا به داخل  
 .نمایید Dragافزار  نرم



اکنون  هر دو فایل را 
 انتخاب و روی دکمه

 Merge Documents   
 کلیک نمایید

 (ادامه)هایآنمقالهيامنبعبهزبانفارسیوچالشPDFواردنمودنفايل



منبع، ردیف وسط  PDFشود که به ترتیب از پایین به باال ردیف اول فایل  شود سه رکورد مشاهده مي ای که باز مي در پنجره: نکته
 فایل اطالعات کتابشناختي و ردیف اول از باال ادغام این دو فایل است

کلیک کنید تا  Confirm Mergeروی دکمه 
 Closeادغام تائید شود و نهایتا روی دکمه 

 کلیک کنید

 (ادامه)هایآنمقالهيامنبعبهزبانفارسیوچالشPDFواردنمودنفايل



برای حل این مشکل به منوی 
Tools  رفته و روی گزینه 

Check for Duplicates 
 کلیک نمایید 

شود عناوین این  ای که باز مي در پنجره
نمایید و در  رکوردها را مشاهده مي

نهایت برای ادغام این رکوردها آنها را 
 یکي یکي انتخاب کنید و روی گزینه 

Confirm Merge 
کلیک کنید تا رکوردهای تکراری آنها 

این کار را تا زماني که همه . حذف شود
رکوردها از صفحه پاک شوند ادامه 

بعد از اتمام کار روی دکمه . دهید
Close  کلیک کنید تا به صفحه اصلي

 افزار بروید نرم

 افزارمندلینرمدرحذفركوردهایتکراری



 مندلیافزارمرتبكردنركوردهادرنرم

با کلیک کردن روی هر کدام  
توانید   ها مي از سر ستون

ترتیب چیدمان آنها را تغییر  
 دهید

   با کلیک کردن روی سر ستون
Title توانید ترتیب    مي

یا  Zبه  Aچیدمان آنها را از 
 برعکس تغییر دهید

   با کلیک کردن روی سر ستون
Authors توانید ترتیب   مي

یا  Zبه  Aچیدمان آنها را از 
 برعکس تغییر دهید

   با کلیک کردن روی سر ستون
توانید ترتیب    فایل همراه مي

 چیدمان آنها تغییر دهید



 Literature Searchبعد از اینکه روی 
شود که  کلیک کردید این کادر باز مي

ای آن  توانید از منوی پرده کرکره شما مي
 ترکیب جستجوی خود را انتخاب کنید

  توانید در میان منابع قسمت مي از این
علمي موجود در فهرست مندلي به 

 جستجو بپردازید  

 افزارمندلیدرنرمپانلكتابخانهمعرفیاجزای



 (ادامه)افزارمندلیدرنرمپانلكتابخانهمعرفیاجزای

افزار مندلي با استفاده از یکسری از  نرم
ها، مقاالتي را که ممکن است به آنها  الگوریتم

 دهد    عالقمند باشید را به شما پیسنهاد مي

بر روی این لینک کلیک کنید 
تا به صفحه پیشنهادات مندلي 

 بروید



 مشخصیک صفحه و بدون سازماندهي مشاهده همه منابع در 

 اید   اخیرا به مندلي اضافه نمودهمشاهده منابعي که 

 اید   مطالعه نمودهمشاهده منابعي که اخیرا به 

 منابع مورد عالقه خود  مشاهده 

 نیاز به بازبیني و مرور دارندمشاهده منابعي که 

 مشاهده آثار علمي و مقاالت خود

 اند هنوز سازماندهي نشدهمشاهده منابعي که 

 های مورد عالقه خود نمایید و منابع را در آنها سازماندهي کنید توانید اقدام به ایجاد کتابخانه از این قسمت مي

 توانید اقدام به ایجاد گروهای اجتماعي آکادمیک نمایید و نتایج کاری خود را با آنها به اشتراک بگذارید از این قسمت مي

 شوند کنید به این قسمت انتقال داده مي افزار حذف مي مندلي که تمامي منابعي را که در نرم Trashسطل 

 کارکرد هر یک از اجزای پانل کتابخانه

 (ادامه)افزارمندلیدرنرمپانلكتابخانهمعرفیاجزای



کردن، رکورد مورد نظر خود را به این قسمت  Dragتوانید با  مي
 انتقال دهید تا در زماني دیگر آنرا مرور و بازبیني کنید

با کلیک کردن روی عالمت ستاره و روشن کردن آن، این  
 رکورد را به لیست رکوردهای مورد عالقه خود اضافه کنید

با کلیک کردن روی عالمت دایره و خاموش کردن 
 .اید دهید که این رکورد را مطاله کرده آن نشان مي

 (ادامه)افزارمندلیدرنرمپانلكتابخانهمعرفیاجزای



 مندلیافزارنرمايجادكتابخانهاصلیدر

 برای کتابخانه خود نامي انتخاب کنید کلیک نمایید Create Folderروی گزینه 
 را بزنید Enterو کلید  

 ایجاد گردید Chemistryکتابخانه شما با نام 
 دو کتابخانه دیگر به همین منوال ایجاد شد



 افزارمندلینرمدروحذفكتابخانههایايجادديگرراه

 ایجاد کتابخانه از منوی  Edit > New Folderاز منوی 
Tools> Folders 

 کتابخانه یک حذف برای
 روی و کنید انتخاب آنرا
 کنید کلیک گزینه این

برای حذف یک کتابخانه  آنرا انتخاب 
 کنید و روی این گزینه کلیک کنید

برای تغییر نام یک کتابخانه  آنرا 
انتخاب کنید و روی این گزینه کلیک 

 کنید



 مندلیافزارنرمايجادموضوعاتفرعیبرایكتابخانهاصلیدر

 کتابخانه خود را انتخاب کنید
 بطوریکه هایالیت شود 

 چند موضوع فرعي دیگر به همین پوشه خود را نامگذاری کنید روی گزینه ایجاد پوشه جدید کلیک نمایید
 منوال ایجاد شد 



 مندلیافزارنرمهادرانتقالمنابعبراساسموضوعاتآنهابهكتابخانه

 نگهداشتن با را موضوع هم منابع
 کرده انتخاب کلیک و ctrl دکمه

 Drag مربوطه پوشه به را آنها و
 نمایید

 نمایید بعد از تمام شدن کار، مشاهده مي. این کار را تا جایي که تمام منابع را در داخل موضوعات مربوطه سازماندهي نمایید ادامه بدهید: نکته
 .اید را مشاهده کنید کرده Dragتوانید منابعي را که داخل آنها  ها مي با کلیک کردن روی تک تک پوشه. گردد هم حذف مي Unsortedکه پوشه  



 هایعلمیدرمندلیهاوشبکهايجادگروه

های علمي در مندلي به  برای ایجاد گروه
 پانل کتابخانه رفته  و روی گزینه

  Create Group 
 کلیک نمایید 



 (ادامه)هایعلمیدرمندلیهاوشبکهايجادگروه

در صورت لزوم درباره گروه خود توضیح یا 
 توصیفي درج کنید

خواهید انجام  بسته به نیاز  و کاری که مي
 .دهید نوع گروه خود را انتخاب نمایید

 برای گروه خود اسمي تعیین کنید

 کلیک نمایید Create Groupدر پایان روی دکمه 



خواهید به گروه خود  آدرس ایمیل افرادی که مي
 .  دعوت نمایید را در این کادر وارد نمایید

دعوت را در این قسمت وارد کنید و برای  متن نامه 
 کنید ارسال نمایید افرادی که دعوت مي

با کلیک روی این دکمه نامه دعوت خود را ارسال 
 کنید

توانید از این مرحله صرف  با کلیک روی این دکمه مي
نظر کرده و دعوت افراد را به زمان دیگری موکول 

 نمایید اما گروه خود را ایجاد کنید 

 و از امکانات داخل آن استفاده نمایید توانید وارد آن شده و تنظیمات آنرا به دلخواه خود تعیین کنید  بعد از اینکه گروه خود را ایجاد کردید مي: نکته

 (ادامه)هایعلمیدرمندلیهاوشبکهايجادگروه



 درمندلیTrashسطل

 خواهید انتخاب کنید  رکوردهایي را که نمي
 و آنها را به روی گزینه 

All Deleted Documents، 
  Drag نمایید 



 گیرند  قرار مي Trashشوند بلکه در داخل سطل  ای از توی سیستم حذف نمي در واقع با حذف رکوردها، آنها بصورت یکمرتبه: نکته

توانید رکوردهایي را که  مي -2
مایل به استفاده مجدد هستید 

را انتخاب و روی آنها کلیک 
 راست نمایید و روی گزینه 

Restore Documents 
 کلیک نمایید

برای حذف دائمي رکوردها  -1
انتخاب  Trashآنها را در 

 نمایید و روی گزینه 
Delete Documents 

 کلیک نمایید

توانید موارد یک  مي -3
و دو را با استفاده از 

ابزارهای زیر نیز انجام 
 دهید

با کلیک راست کردن  -4
توانید  روی این گزینه مي

خود را  Trashسطل 
 خالي کنید

 (ادامه)درمندلیTrashسطل



 معرفیبخشفیلترهایجستجووبازيابی

 مندلي های کتابخانه در مراجع و منابع زیادی تعداد که هنگامي :نکته
 رکورد سریعتر فیلترها این از استفاده با توانید مي باشد، موجود شما

 های کلیدواژه اساس بر فیلترها این .نمایید بازیابي را خود نظر مورد
 ویرایش یا ذخیره هنگام به که هایي تگ منبع، نویسنده نویسنده،
 نشر مشخصات همچنین و دهید مي اختصاص آنها به رکوردها اطالعات

 .اند شده تنظیم

 تا کنید کلیک مثلث عالمت روی کلیک با
 لیست و شود باز آن ای کرکره پرده منوی

 نمایید مشاهده آنرا فیلترهای



 Filter by Authorsدر این قسمت فیلتر را روی  
ایم و لیست تمامي پدیدآورهای منابع  قرار داده

های خود را با ترتیب الفبایي   داخل کتابخانه
 بینید مي

برای مثال مقاله ای که نوسنده روبرو در تهیه آن 
خواهیم از میان همه منابع خود  همکاری کرده را مي

.  اید بازیابي کنید درحالیکه عنوان آنرا فراموش نموده
در اینصورت نگران نباشید تنها روی نام پدیدآور 

 کلیک کنید تا نتیجه را ببینید

 نتیجه را در اسالید بعد مشاهده کنید

 (ادامه)معرفیبخشفیلترهایجستجووبازيابی



 و کنید که روی رکورد مورد نظر کلیک شده  مشاهده مي
 کنید نتیجه را در کادر روبروی آن مشاهده مي

 کلیک کنید Clearدر نهایت برای برگشتن به صفحه قبل و مشاهده کل منابع روی آیکون 

 (ادامه)معرفیبخشفیلترهایجستجووبازيابی



 زبانه دو آن بر عالوه ،Details پانل داخل در
  .کنید مي مشاهده را Contents و Notes دیگر

 منبع کتابشناختي اطالعات Details زبانه در
 جمله از نمایید مي مشاهده را خود شده انتخاب

 .... و چکیده پدیدآورندگان، منبع، نوع

 هایآنوديگرزبانهDetailsمعرفیپانل



 (ادامه)هایآنوديگرزبانهDetailsمعرفیپانل

  Notes زبانه در قسمت این در توانید مي
 بگذارید یادداشت خود منبع برای



  توانید مي Content زبانه روی کلیک با
  را خود منبع داخل مطالب فهرست
 کنید مشاهده

 (ادامه)هایآنوديگرزبانهDetailsمعرفیپانل



 ايجاديادداشتدرداخلمتنمنبع

  روی منبع داخل یادداشت گذاشتن برای
  فایل تا کنید کلیک منبع کنار PDF فایل

 شود باز افزار نرم داخل آن

از قسمت نوار ابزار که تعدادی ابزار به آن 
کلیک کنید و   Noteاضافه شده روی 

 یادداشت خود را در متن بگذارید



یادداشت داخل متني را در زبانه   
Note کنید مشاهده مي 

 (ادامه)ايجاديادداشتدرداخلمتنمنبع



 نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان

 افزار ورد را از  برای شروع باید تنظیمات مربوط به نرم. رسد همزمان با نوشتن آن مي  نامه افزار نوبت به استناددهي در داخل فایل ورد مقاله یا پایان بعد از وارد کردن منابع به نرم: نکته
 داخل مندلي انجام دهید

رفته و پالگین مربوط   Toolsبه منوی 
 را نصب کنید Wordافزار  به نرم

  OKبعد از دریافت این پیغام روی دکمه 
کلیک کنید و فایل کار پژوهشي خود را  

 باز کنید و شروع کنید به استناددهي



فایل ورد پژوهش خود را باز کنید و در جایي که مایل به ایجاد  
 استناد هستید، کلیک نمایید

رفته و روی پالگین ایجادشده  Referencesسپس به زبانه 
 مندلي کلیک کنید

توانید ایجاد   پنجره روبرو برای شما باز شده و از دو راه مي
استناد کنید اول اینکه در فیلد نوشتاری آن بخشي از  
 اطالعات منبع خود را وارد کنید دوم اینکه روی گزینه

 Go to Mendeley کلیک نمایید 

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



با وارد کردن بخشي از عنوان منبع خود  
شود   در داخل کادر اطالعات آن ظاهر مي

روی منبع مورد نظرتان کلیک کنید و در  
توانید   مي OKنهایت با کلیک روی دکمه 

 استناد آنرا ایجاد کنید

استناد ایجاد شده را در داخل 
 کنید متن مشاهده مي

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



از عنوان منبع خود  برای ایجاد استناد به دو منبع بخشي 
.  شود اطالعات آن ظاهر ميفیلد وارد کنید،کادر در داخل 

روی عنوان منبع مورد نظر خود یکبار کلیک کنید و این  
شود که بخشي از مشخصات منبع  امکان به شما داده مي

بعدی خود را وارد نمایید که پس از انتخاب آن روی دکمه 
OK کلیک نمایید 

  

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



استناد ایجاد شده را در داخل 
 کنید متن را مشاهده مي

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



فرض کنید که کار استناددهي به پایان رسیده و اکنون  
کار این برای . مي خواهید قسمت منابع و ماخذ را ایجاد نمایید

خواهید در آن منابع را بیاورید رفته و واژه  ای که مي به صفحه
References  برویدیا منابع را وارد نموده و به خط بعد. 

 Insertروی گزینه  References حال از زبانه 
Bibliography تا لیست منابع شما به شکل زیر   کلیک کنید

 ایجاد شود

توانید تنظیمات فونت و اندازه لیست منابع را به  مي: نکته
 دلخواه و بر اساس استاندارد متن خود تغییر دهید

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



فرض بگذارید که استناد  -1
اید حال  چهارم را هم ایجاد کرده

خواهید استناد شماره چهار   مي
انتقال  3و  2را به قبل از استناد 
نتیجه را مشاهده   -2 بدهید

نمایید که به لحاظ فني   مي
ترتیب ارجاعات دارای ایراد  

 بزرگي است

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



برای حل این مشکل به زبانه   -1
References   رفته و روی

 کلیک کنیدRefreshگزینه 

نتیجه کار بدین شکل  -2
 شود مي

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



توانید شیوه   از این قسمت مي -1
استناددهي خود را عوض کنید پس  
روی عالمت مثلث کلیک کنید تا  

 منوی آن باز شود

به عنوان مثال در این لیست   -2
را   Vancouverشیوه استناددهي 

 کنیم  انتخاب مي

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



تغییرات ایجا شده در شیوه  
 استناددهي ونکوور

تغییرات ایجا شده در شیوه  
 APAاستناددهي 

 (ادامه)نامهايجاداستناددرداخلكارپژوهشیوپايان



 تغییرشیوهاستناددهی

اگر شیوه استنتاددهي شما در 
 لیست موجود نبود روی گزینه

More Styles 
 کلیک نمایید



 Get More Stylesبه زبانه 
رفته و در کادر جستجو عنوان  

نشریه مورد نظر خود که  
خواهید مقاله را برای آن  مي

 ارسال کنید وارد نمایید 

 (ادامه)تغییرشیوهاستناددهی



بعد از وارد کردن بخشي از  
عنوان نشریه لیستي در کادر 

شود و از میان  پایین آن ظاهر مي
آنها شیوه مورد نظر خود را  
انتخاب کرده و روی گزینه  

Install کلیک کنید 

 (ادامه)تغییرشیوهاستناددهی



رفته و شیوه    Installedبه زبانه 
استناد خود را انتخاب کرده و 

 Use this Styleروی گزینه 
 کلیک کنید و در نهایت روی

Done    کلیک کنید تا شیوه
 استناد شما تغییر کند

 (ادامه)تغییرشیوهاستناددهی



 شیوه استناد
 Analytical Chemistry 

 (ادامه)تغییرشیوهاستناددهی



ImportوExportمندلیافزاركردندرنرم 

منبع مورد نظر خود را  
انتخاب کنید و به منوی  

File   بروید و  برای گرفتن
فایل خروجي ازمنبع مورد  

نظر یا کتابخانه خود در 
مندلي و استفاده از آن در 

افزارهای   دیگر نرم
استناددهي،  روی گزینه 

Export  کلیک نمایید 

افزاری دیگر  اگر در نرم
ای   غیر از مندلي کتابخانه

خواهید به  دارید که مي
افزار مندلي انتقال  نرم

افزار مربوطه   دهید در نرم
فایل خروجي را ایجاد و از 

آنرا به   Importگزینه 
 مندلي انتقال بدهید



 ارسالمنابعازطريقايمیل

برای ارسال منابع به دوستان 
و همکاران خود آنها را  

 Fileانتخاب کنید و به منوی 
 رفته و روی گزینه

 Send by E-mail 
 کلیک نمایید 



 Viewزبانه

دو گزینه اول برای شیوه نمایش 
منابع در صفحه مندلي هستند  

که در این تصویر در حالت 
Library as Table   

 هست

در این تصویر شیوه نمایش  
 اطالعات در حالت

 Library as Citations 
باشد مي  



 (ادامه)Viewزبانه

 Citation Styleدر گزینه 
های استناددهي  تعدادی از شیوه

 نمایید را مالحظه مي

های   جهت دریافت و نصب شیوه
 بیشتر روی گزینه

 More Styles 
در اسالیدهای  . کلیک نمایید

قبل این کار را از محیط ورد 
 . انجام دادیم



لیست نشریات و عالمت  
 اختصاری آنها

 (ادامه)Viewزبانه

با کلیک روی این گزینه لیست  
نشریاتي را که منابع داخل  

افزار به آنها تعلق دارند را به  نرم
همراه عالمت اختصاری آنها در 

صورت وجود در اختیار شما قرار 
 دهد  مي



  Tools زبانه

 توانید از گزینه   در این زبانه مي

Invite Colleagues… 
برای دعوت کردن همکاران و محققین در حوزه کاری خود  

 برای پیوستن به همدیگر استفاده نمایید 

باشد که در  مي Web Importerاین گزینه برای نصب 
 اسالیدهای قبل آموزش داده شد

در اسالیدهای قبل از این گزینه اقدام به نسب پالگین  
افزار ورد کردید و در حال حاضر به  مندلي در نرم

Uninstall MS Word Plugin   
تغییر پیدا کرده و با کلیک روی آن گزینه ایجاد شده در 

 .کردد حذف مي Referencesورد واقع در زبانه 

توانید برای پیداکردن رکوردهای تکرای   از این گزینه مي
 افزار استفاده کنید و اقدام به حذف آنها نمایید داخل نرم

ای برای شما باز  پنجره Optionsبا کلیک روی گزینه 
 شود مي شود که امکانات آن در اسالید بعد آموزش داده مي



میزان استفاده از   Generalبا کلیک روی زبانه 
 شود حساب کاربری شما نمایش داده مي

مگابایت فضا در وب برای اشتراک  100حدود 
شود منابع به شما اختصاص داده مي  

هنگامي که از نسخه رایگان مندلي استفاده 
گیگ فضای وب شخصي به شما 2کنید،  مي

برای دریافت فضای بیشتر و . گیرد تعلق مي
ها و اعضای خود،   قابلیت افزایش تعداد گروه

 .  باید حساب کاربری خود را ارتقا دهید

اید و   در این قسمت گروهي را که ایجاد کرده
فضای استفاده شده و تعداد اعضای گروه را  

در نسخه رایگان میتوانید تا . توانید ببینید مي
 نفر را به گروه خود دعوت نمایید 25

  Tools زبانه



با کلیک روی عالمت عالمت مثلث  -1
ای را باز کنید و به  منوی پرده کرکره

همانگونه که مشاهده  -2 .انتخاب نوع مدرک خود بنمایید
ها   کنید برخي از گزینه مي

فرض انتخاب   بصورت پیش
 .اند شده

توانید با انتخاب   مي -3
های بیشتر اقدام به ایجاد   گزینه

بکنید  Detailsآن فیلد در پانل 
 شود تا اطالعات آن نمایش داده

  Tools زبانه



  Tools زبانه

توانید   مي File Organizerبا کلیک روی زبانه 
برای سازماندهي منابع و مراجاع خود در مندلي 

 اقدام نمایید

با کلیک روی این گزینه کل پنجره برای شما 
 گردد فعال مي

توانید اقدام به تعیین محل   از این قسمت مي
 .ذخیره فایل منابع و مراجع خود نمایید



  Tools زبانه

توانید فایلهای خود را در  از این قسمت مي
های که عنوان و ترتیب آنها را   داخل زیرپوشه

 نمایید مرتب کنید خود تعیین مي

در این کادر فیلدهایي که هنوز مورد استفاده 
توانید   شود و مي اند نشان داده مي نگرفته قرار 

کردن این حبابها به داخل کادر پایین   Dragبا 
ها در  ترتیب زیر پوشه. آنها زیرپوشه ایجاد کنید

محل ذخیره بر اساس ترتیب چیدمان حبابها  
کردن و جابجا   Dragتوانید با  مي. باشد مي

 Folder Pathنمودن این حبابها داخل کادر 
ها را تعیین نمایید و با کلیک  ترتیب زیرپوشه

تغییرات را اعمال  OKو  Applyروی دکمه 
 نمایید



کردن این حبابها   Dragتوانید با  ميبرای مثال 
توانید عنوان فایل منبع   ميبه داخل کادر پایین 

خود را تعیین کنید و در نهایت روی دکمه 
Apply  وOK کلیک نمایید 

توانید نام فایل منابع خود را   از این قسمت مي
 تغییر دهید

  Tools زبانه



Watch Folder قبال توضیح داده شده است 

BibTex افزار التکس   برای افرادی که از نرم
 کنند کاربرد دارد استفاده مي

Zotero افزارهای استناددهي است و این گزینه  یکي از نرم
 کنند کاربرد دارد افزار کار مي برای کساني که با این نرم

توانید برای تنظیم اتصاالت مندلي به شبکه  از این گزینه مي
 کنیدوب استفاده 

  Tools زبانه
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