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نرم افزارهاي مدیریت اطالعات و اسناد



مندلی در یک نگاه
.مندلی محصول الزویر است•
.و شبکه اجتماعی آکادمیک است) رفرنس ها(مندلی نرم افزار مدیریت منابع اطالعاتی •
.این نرم افزار در حال حاضر بیش از شش و نیم میلیون کاربر در سراسر جهان دارد•
.امکان ایجاد حساب کاربري پیوسته را براي محققان فراهم می سازد•
.منابع اطالعاتی با فرمت پی دي اف وارد مندلی می شوند•
.قابلیت انتقال منابع از سایر نرم افزارهاي مدیریت اسناد و منابع را دارد•
.کتابخانه مندلی در یک فضاي ابري ذخیره می شود•
.نسخه هاي مختلف تحت وب، دسکتاپ و تلفن همراه دارد•
.در حال حاضر سیستم هاي عامل ویندوز، لینوکس و او اس ایکس را پشتیبانی می کند•
.اپلیکیشن کاربردي متناسب با سیستم هاي عامل اندروید و آي او اس دارد•
•Social features مندلی به کاربران اجازه می دهد تا با ساخت پروفایل شخصی با دیگر محققان حوزه

.پژوهشی خود آشنا شوند و در جریان زمینه هاي مطالعاتی مهم و جدید قرار گیرند
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Creating an account



وارد صفحه مندلی به آدرس زیر شوید
www.mendeley.com



الزامینامثبتبرايدانشگاهیایمیلارائه.داریدایمیلآدرسبهنیازنامثبتبراي
شماعلمیروابطترراحتتاکندمیکمکمندلیبهدانشگاهیایمیلارائهولینیست

.کندمدیریترا



نکاتی در مورد حساب کاربري مندلی
صورتدرتاشودمیباعثکاراین.کنیدتاییدراخودایمیلتااستالزمنامثبتتکمیلازپس•

.کنیدبازیابیراآنبتوانیدپسوردفراموشی
scienceیاscopusمانندالزویرمحصوالتازیکیدرکهصورتیدر• directدارید،کاربريحساب

.نیستمجددنامثبتبهنیازي.کنیدواردراحسابهماناطالعات
:گیردمیقرارکاربراختیاردرزیرامکاناترایگانکاربريحسابیکدر•
شخصیصورتبهابريسازيذخیرهفضايگیگابایت2-
عضو25حداکثربا)خصوصی(محدودگروه5ایجادامکان-
تیمیصورتبهابريسازيذخیرهفضايمگابایت100-
personalخریدبا• storage planعنوانتحتهابستهاین.دادافزایشراامکاناتاینتوانمی

premium packageباشدمیخریدقابلهاکمپانییاتحقیقاتیمراکزطریقاز.
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اکنون شما در مندلی تحت وب 
عضو هستید ولی براي استفاده 

از تمامی امکانات مندلی می 
بایست نسخه دسکتاپ آن را 
نیز در کامپیوتر شخصی خود 

نصب کنید



Mendeley applications

• Mendeley desktop
www.mendeley.com/downloads

• Mendeley mobile
• Mendeley web library
• Social features
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نمایی از مندلی تحت وب



Mendeley desktop





Adding references

روش دستی•
drag & dropروش •
روش انتقالی•

روش دستی•
drag & dropروش •
روش انتقالی•



ورود دستی







Drag & drop





روش انتقالی
mendeleyبه pubmedانتقال رفرنس ها از 

روش انتقالی
mendeleyبه pubmedانتقال رفرنس ها از 



کلیدواژه جستجو را در باکس  
جستجوي پابمد وارد کنید



موارد مورد نظر  
خود را مارك  

دار نمایید







فایل را در محل دلخواه  
خود در کامپیوتر ذخیره 

کنید



انتقال به مندلی









روش انتقالی
googleانتقال رفرنس ها از  scholar بهmendeley

روش انتقالی
googleانتقال رفرنس ها از  scholar بهmendeley















انتقال به مندلی







Watch folder





storage





Document details



Mendeley web catalog

menedelyعنوانتحتفهرستیدرراکاربرانتوسطشدهواردهايرفرنسکلیهمندلی•

web catalogمندلیبهوکردهتحلیلرارکوردهامفهومیالگوریتمی.کندمیگردآوري
شدهمندلیواردکاربرچندتوسطواحدمنبعیککهکندمحاسبهتادهدمیراامکاناین

رکوردياگرترتیباینبه.شودمیشناسایینیزرکوردهرصحیحجزئیاتطرفیاز.است
کردهوارداشتباهرامقالهنامجزئیاتآنهاازیکیوباشدشدهمندلیواردمحققسهتوسط
.کندمیتصحیحرااشتباهصحیح،اطالعاتبهدسترسیبامندلیباشد،

قابلغیرمندلیوبتحتکاتالوگدرراخودشدهواردرکوردکهداردراامکاناینکاربر•
otherقسمت،راستسمتستونانتهايازکاراینبراي.نمایدمشاهده settingsگزینه

unpublished workکنیددارماركرا.
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Import reference from another
reference manager

افزارهاينرمدیگردرموجودهايرفرنساستقادرمندلیدسکتاپنسخه
مثالطوربه.کندخودکتابخانهواردوخواندهنیزرارفرنسمدیریت

•Endnote
•Zotero
•Refworks
یاrisپسوندباخروجیبتواندکهاطالعاتواسنادمدیریتافزارنرمهر•

bibtextکندتولید.
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دریافت خروجی از اندنوت
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syncing



Organizing references

• Ordering

• folders

• Ordering

• folders



• tags

Organizing references



Organizing references

در این قسمت می توانید مقاالتی را  
که جزء نویسندگان آن بوده اید 

این مقاالت به پروفایل  . وارد کنید
مندلی شما اضافه می شوند و  
توسط سایر پژوهشگران قابل 

.مشاهده خواهند بود
شودمیهاییرفرنسشاملفقط

ضمیمهصورتبهpdfفایلکه
رافایلکهصورتیدر.باشندداشته

درباشیدکردهمطالعهوکردهباز
خواهدمشاهدهقابلقسمتاین
.بود

شامل رفرنس هایی است که اخیرا  
وارد کتابخانه خود کرده اید
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مندلی این امکان را به شما می 
دهد تا رفرنس هاي پراهمیت تر را  

در این قسمت  . ستاره دار کنید
لیست رفرنس هاي ستاره دار شما 

قابل مشاهده می باشد

در این بخش مقاالتی نمایش داده  
می شوند که هنوز توسط کاربر در 

هیچ فولدر خاصی طبقه بندي 
نشده اند



• Needs review

Organizing references



search







The pdf reader











The citation plugin





Insert citation :پس از نگارش متن نشانگر موس . عملیات وارد کردن رفرنس ها به متن با این آیکون شروع می شود
باکسی باز می شود  که به شما اجازه  insert citationبا کلیک روي . را انتهاي پاراگراف مورد نظر قرار می دهیم

.جستجوي مدرك در کتابخانه مندلی را می دهد





merge citation :  اگر قصد دارید دو یا چند رفرنس را با هم استفاده کنید ابتدا تک تک آنها را وارد کرده و سپس همه
با کلیک روي این آیکون  . می شودmerge citationتبدیل به insert citationگزینه . را با هم انتخاب کنید

.رفرنس ها در هم ادغام می شوند



Insert bibliography : پس از این که رفرنس هاي درون متن را وارد کردید نوبت به فهرست منابع یا ارجاعات پایان
منابع بر اساس استایل رفرنس نویسی . استفاده کنیدinsert bibliographyبراي این کار از گزینه . متن می رسد

.شما در جایی که نشانگر موس قرار دارد فهرست می شود



Refresh : که در مندلی ... در صورت انجام هر گونه تغییر در جزئیات رفرنس ها مانند اصالح سال نشر، نام نویسنده و
صورت گرفته باشد با زدن این گزینه اصالحات صورت گرفته در ارجاعات درون متنی و برون متنی نیز اعمال می 

.شود
Style :اطالعات داخل متن نیز  . کنیداز طریق این منوي کرکره اي می توانید نوع استایل رفرنس نویسی خود را انتخاب

.با تغییر استایل تغییر خواهند کرد



Export as نرمتوسطخواندنقابلکهصورتیبهخودمقالهمتنذخیرهبرايتوانیدمیگزینهایناز:
ماننددیگرپردازواژهافزارهاي libre office بدونرامتنبخواهیدکهصورتیدر.کنیداستفادهباشد

گزینهمنوهمینازتوانیدمیکنیدذخیرهمندلیفیلدهاي without mendeley fielsd .کنیدانتخابرا



Citation style language









Previewing a style



Mendeley suggest
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Literature search






