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  مقاالت یریتنرم افزار مد بهترین –) Mendeley( ینرم افزار مندل

  

تعدد مقاالت و مطالب که براي نیازهاي روزمره دانشجویان به کار می رود آنقدر زیاد شده که 

  .براي جلوگیري از سر درگمی و رسیدگی به آنها نیاز به دسته بندي دقیق داریم

یکی از نرم افزار هایی است که توانسته این کار را بـه خـوبی    )Mendeley( نرم افزار مندلی 

مندلی یکی از نرم افزار هـاي مـدیریت   .انجام دهد و ما را از سردرگمی در این حوزه نجات دهد

و استناد بـه مقـاالت را بـراي کـاربران      کتابها ، مقاالت و اسناد است که دسته بندي و استفاده

 در ایــن پســت مــی خــواهیم نحــوه ي اســتفاده از نــرم افــزار منــدلی . فــراهم کــرده اســت

(Mendeley) را خواهید آموخت. 

  .شکل زیر نماي کلی نرم افزار مندلی را نشان می دهد

 

 
 (Mendeley) اضافه کردن مستندات به نرم افزار مندلی -1

ه یا کتاب جدید به این نرم افزار می توانید فایل مقاله یا کتاب را انتخاب براي اضافه کردن مقال

 .کرده و به داخل نرم افزار بکشید
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کلیک کنید و مقاله یا کتاب مـورد   Add File در قسمت باال بر روي گزینه ي File از منوي

 .نظر خود را انتخاب نمایید

که در قسمت گوشه سمت چپ نـرم افـزار   را  Add File در قسمت نوار ابزار بر روي گزینه ي

 .قرار دارد کلیک کنید و فایل جدید را اضافه کنید

 Add Folder براي اضافه کردن تمامی فایل هاي یک پوشه مـی توانیـد بـر روي گزینـه ي    

وارد  (Mendeley) منـدلی  کلیک کنید تا تمامی فایل ها به صورت همزمـان بـه نـرم افـزار    

 .شود

می توانید پوشه اي را در سیستم مشخص نمایید تـا   Watch Folder ي با استفاده از گزینه

 (Mendeley) مندلی به محض وارد کردن فایل مقاله یا کتاب جدید در آن پوشه، نرم افزار

 .به صورت خودکار آن را به نرم افزار وارد نماید

بـه همـین   . به طور کامل از زبان فارسی پشتیبانی نمی کنـد  (Mendeley) مندلی نرم افزار

. دلیل براي استفاده از مقاالت فارسی باید اطالعات را به صورت دستی به نرم افـزار وارد کنیـد  

را باز نمایید و اطالعات مقاله  Add Entry manually گزینه ي File براي این کار از بخش

 .را به صورت دستی به نرم افزار وارد کنید
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هاي دیگري همچون اندنوت استفاده می کردید، بـا اسـتفاده از   در صورتی که قبال از نرم افزار 

 مــی توانیــد فایــل هــاي ذخیــره شــده خــود را در نــرم افــزار منــدلی  Import گزینــه ي

(Mendeley) مشاهده کنید. 

می توانید از دسته بندي، کتابخانـه و تغییراتـی کـه     Export همچنین با استفاده از گزینه ي

ده در نرم افزارهاي مشابه یا گرفتن نسخه ي پشتیبانی، یک خروجی ایجاد کرده اید براي استفا

 .دریافت نمایید

 جستجو در مقاالت -2

وارد  search براي جستجو در مقاالت کافی سـت کـه واژه ي مـورد نظـر خـود را در قسـمت      

نرم افزار مندلی متن تمامی مقاالتی که واژه ي مورد جستجو در آن قـرار دارد را بـراي   .نمایید

 .نمایش می دهدشما 

 دسته بندي مقاالت -3

این امکان را براي کاربر ایجاد کرده تـا بتوانـد دسـته بنـدي      (Mendeley) مندلی نرم افزار

براي دسته بندي مقاالت به صـورت شخصـی مـی    .شخصی از مقاالت و اسناد خود ایجاد نماید

ر اسـاس عالیـق   استفاده کنید و ب create folder و گزینه ي My library توانید از قسمت

 .شخصی مطالب خود را دسته بندي کنید
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این امکان را به وجود آورده تا بتوانید به اسناد بر  (Mendeley) مندلی همچنین نرم افزار

 .اساس نویسنده، نوع انتشارات، تگ هاي شخصی و کلمات کلیدي دسترسی داشته باشید

 
 پیدا کردن مقاالت مشابه -4

با داشتن پایگاه داده اي قوي مـی توانـد بـه شـما در پیـدا       (Mendely) مندلی نرم افزار

براي این کار ابتدا بر روي مقاله مورد نظر خود کلیک . کردن مقاالت مشابه کمک زیادي نماید

 نـرم افـزار منـدلی    در قسـمت نـوار ابـزار بـاال،     Related کنیـد و بـا فشـردن دکمـه ي    
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(Mendely) د مقاالت مشابه را بـه شـما پیشـنهاد مـی کنـد و      با جستجو در پایگاه داده خو

بـراي ایـن کـار حتمـا بایـد بـه       . خالصه اي از این مقاله را می توانید در نرم افزار مطالعه کنید

 .اینترنت متصل باشید

 نحوه ي ارجاع دهی -5

، ابتدا باید آن را بر روي نصـب  (Mendely) نرم افزار مندلی براي ارجاع دهی با استفاده از

. را انتخاب کنیدInstall Ms Word Plugin گزینه ي Tools راي این کار از قسمتب.کنید

 .دقت کنید که در هنگام این کار نرم افزار ورد بسته باشد

براي رفرنس دهی داخل متن .در برنامه ورد نصب می شود References این برنامه در قسمت

با کلیک بر روي این گزینه پنجـره اي  . استفاده کنید Insert citation می توانید از گزینه ي

کلیک و مقاله مورد نظـر خـود را    Go to Mendeley براي شما باز می شود که باید بر روي

کلیک کنید تـا ارجـاع در داخـل مـتن      Cite انتخاب کنید، سپس در قسمت نوار ابزار بر روي

 .صورت گیرد

 
توانید با استفاده از فرمت مورد  می Insert Bibliography همچنین با استفاده از گزینه ي

 .نظر خود ارجاع کامل متن را نیز دریافت کنید

 اطالعات مقاله -6

در دسترس کاربر قرار دارد دسترسی به خالصه  نرم افزار مندلی یکی از امکانات جالبی که در

توانید براي این کار می . و تیتر هاي هر مقاله در کمترین زمان و بدون باز کردن سند می باشد

با کلیک کردن بر روي سند مورد نظر در قسمت کتابخانه، از قسـمت سـمت چـپ خالصـه ي     

 در قسـمت . سند به همراه اطالعات مقاله از جمله سال چاپ و نام نشریه دسترسی پیدا کنید

Note  می توانید یادداشت هاي مورد نظر خود را در مورد مقاله یادداشت کنید و در قسـمت 

Content نید قسمت هاي مختلف مقاله را بببینید و با کلیک کردن بر روي آن، سـند  می توا

 .مورد نظر خود را مطالعه کنید
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در وجود دارد این است که شما با نصب  نرم افزار مندلی یکی دیگر از امکانات کاربردي که در

معتبـري   یک افزونه در مرورگر خود می توانید به اطالعات و خالصه اسنادي که در پایگاه هاي

چون اسکپوس، ساینس دایرکت و حتی سایت هایی مثل آمازون قـرار دارد، دسترسـی سـریع    

 .داشته باشید و در نرم افزار مندلی براي استفاده بعدي ذخیره کنید

 :براي نصب این افزونه در مرورگر خود باید از لینک زیر استفاده کنید

/import/com.mendeley.www://https 
را بـه قسـمت نـوار ابـزار      save to mendeley براي نصب این افزونه کـافی سـت گزینـه ي   

 .مرورگر خود بکشید
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همچنین در صورتی که با آي پی هاي دانشگاه به وب سایت مورد نظر متصـل شـوید و اجـازه    

 .ذخیره نمایید نرم افزار مندلی آن را دردانلود سند مورد نظر را داشته باشید، می توانید 
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