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An Examination of Pajoohyar Software: An Assistant Tool for 

Researchers in Acquisition, Organizing, and Citation of 

Information Resources

Farahnaz Soltani
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Abstract 

Searching for, gathering and organizing information and research resources 

on one hand and citing the sources, which are used on the other, have 

always been one of the most important and urgent issues for researchers. 

Along with the growth and development of information and communication 

technologies, libraries, universities, information centers, science centers and 

research centers have been equipped with convenient and useful data storage 

and retrieval tools. Also, the creation and development of the World Wide 

Web and Internet, resulted in the access of researchers to numerous 

information resources. Meanwhile, storing and acquisition of metadata 

information in a digital library using digital tools, makes it easier. Citing and 

referring to the resources of information used in standard ways is another 

advantage that users need. In addition, the digital environment requires an 

appropriate tool that supports data formats and standards supporting web 

pages. This article, with a general review, introduces the citation 

management software, its features and then its limitations to produce 

Pajoohyar software, as the first Persian citation and reference management 

software. It aims at examining its features and capabilities in acquisition, 

organizing, and citation, and with an overviewing approach, it introduces its 

possibilities that have empirically been implemented in the field of citation 

management. 
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سازي،  افزار پژوهيار: ابزاري کمکي براي پژوهشگران در مجموعه بررسي نرم

 سازماندهي و استناددهي منابع اطالعاتي

9فرحناز سلطاني

چکيده

به  ياستناددهسو و  کياز  يپژوهشو  يقاتیتحقو سازماندهي منابع اطالعاتي،  يگردآور، جووجست

ل مهم و ضروري پژوهشگران بوده است. به ائاز مس ، همواره يکيگريد يسومنابع مورد استفاده از 

، يرسان اطالع مراکزها،  ، دانشگاهها کتابخانه، يارتباطو  ياطالعات يها يفناورموازا  رشد و توسعه 

، نیهمنناطالعا  مناسب و سودمند مجهز شدند و  يابيبازو  رهیذخ يابزارهابه  يپژوهشو  يعلم

 ياطالعات شمار يبپژوهشگران به منابع  يدسترس، منجر به يجهان نترنتياوب و  شبکهو توسعه  جاديا

هاي اطالعاتي در يک کتابخانه ديجیتالي با استفاده از  سازي فرادادهدر اين میان ذخیره و مجموعه شد.

با  استفاده شده ياطالعاتو ارجاع به منابع  ياستنادده سازد. تر مي ابزارهاي ديجیتالي کار را آسان

عالوه بر آن در محیط ديجیتال نیاز . ستاندارد مزيت ديگري است که کاربران به آن نیاز دارندهاي ا شیوه

سازي داده را  ها و استانداردهاي صفحا  وب کار ذخیره به ابزاري مناسب است که با پشتیباني قالب

هاي آن و  يهاي مديريت استناددهي، ويژگافزار وشتار حاضر، با مروري کلي به معرفي نرمنمیسر کند. 

فارسي زبان مديريت  رافزا پژوهیار، به عنوان اولین نرم افزار هاي آن براي تولید نرم سپس محدوديت

سازي،  مجموعههاي آن را در  ها و قابلیت ويژگي و با هدف بررسي پردازد، استناددهي و ارجاعا  مي

 ر  تجربي پیاده شده است،که به صو امکانا  آن رابا رويکردي مروري و سازماندهي و استناددهي 

.کند در زمینه مديريت استناددهي معرفي مي
.دهي، پژوهشگراناستناد ، مجموعه سازي، سازماندهي،: پژوهیارواژگان کليد

soltani.farahnaz86@gmail.comیار؛ مرکز تحقیقا  کامپیوتري علوم اسالمي نور، پژوه افزارنرمکارشناس  .9
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مقدمه و بيان مسئله 

افزاري براي  و يا نرم افزار مديريت شخصي کتابشناختي، نرم 9مديريت استناد افزار نرم

استفاده کنند و با استفاده از اطالعا  خود از آن تا براي ثبت و ضبط  پژوهشگران هستند

. هنگامي که يک استناد ثبت شده است، آن را خود را تهیه کنندمراجع  شناختيکتاباطالعا  

ابع در کتاب، شناسي تولید استفاده کرد، مانند فهرستي از منتوان بارها و بارها در کتاب مي

میالدي اولین  9480خستین بار در دهه براي ن. (5093، 5)فرانسیسيمقاال  و مطالب علم

، )ابوذر رمضانياستناد معرفي و از آن زمان به سرعت رواج يافتند.  افزارهاي مديريتنسل نرم

افزارهاي  هاي مشابه نرم . با توجه به ويژگي(9340 اسکي ابوالفضل رمضاني، و مختاري

کنند. مشهورترين اين  ا استفاده مينهمديريت استناددهي کاربران بر اساس نیاز خود از آ

هستند. به دلیل عدم پوشش اين  7، زوترو5، رفرنس منیجر9، سي تاوي3افزارها اندنو  نرم

از رابط کاربر زبان فارسي و همننین عدم پوشش عالئم نگارشي و سجاوندي که افزارها  نرم

يکي از موارد مهم در درج استناد است و همننین نیاز کاربران ايراني به استناد به چند زبان به 

دهي زبان فارسي، عربي وانگلیسي به نام افزار با پوشش صور  همزمان تفکر طراحي نرم

.صور  گرفت« پژوهیار»

افزار نرمفارسي زبان است که بر پايه  6باز افزار مديريت استناددهي متن اولین نرم« پژوهیار»

سازي  ستندمحققان و پژوهشگران را در امر پژوهش و م افزاراست. اين نرمطراحي شده زوترو

ري پژوهشي و قدرتمند است که به کاربران کمک کند. پژوهیار، ابزا نتايج پژوهشي ياري مي

به آساني انجام دهند و  کند تا گردآوري، سازماندهي و تجزيه و تحلیل منابع علمي خود را مي

نامۀ استناددهي مورد نظر خود، به  سپس با تکیه بر آن بتوانند به نحو مناسبي و بر اساس شیوه

.نامه و مقاله بپردازند انمستندسازي حاصل پژوهش خود در قالب کتاب، پاي

1. Reference management software

2. Francese

3. EndNote

4. Citavi

5. Reference manager

6  . Zotero

7  . Open source 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
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گذاري، اطالعا ، يادداشت بنديهاي بسیاري از جمله ذخیره و طبقه افزار داراي قابلیتنرماين 

.. است. همننین هاي مختلف، جست وجوي اطالعا  ذخیره شده و. برچسب استفاده از

بازيابي  جو وو جست اي که هنگام دارد، به گونه 9محکمي با منابع برخط پیوندر پژوهیا

ها قلم ديداري و شنیداري ديگر،  اطالعا  از کتاب، مقاله، صفحا  وب، تصاوير و ده

تواند منابع خود را در نرم افزار ذخیره کند و سپس براي  پژوهشگر به طور خودکار مي

هاي مختلف استناددهي به اين اقالم متنوع اطالعاتي در متن در  استناددهي از اين منابع با شیوه

 .نگارش خود اقدام نمايدحال 

-مي او اطالعا  سازي مجموعه به پژوهشگر يک اطالعا  مديريت هدف افزار پژوهیار با نرم

و يادداشت افزودن و گذاري برچسب الفبايي، ترتیب قبیل از موجود امکانا  طريق از پردازد،

را خود عا اطال دهدمي امکان کاربر به اطالعاتي، فیلدهاي انواع دادن قرار اختیار در

صور   به افزار نرم اين کند. استفاده خود پژوهش استناددهي براي آنها از و کند سازماندهي

و عربي فارسي، هاي زبان به 5ورد پرداز واژه روي بر افزونه يک و افزار دسکتاپي يک نرم

براي ختيکتابشنا استانداردهاي و افزارها نرم از میان اين در و دارد استفاده امکان انگلیسي

 .شودمي استفاده فارسي زبان در شناختي هاي ويژگي به انگلیسي زبان ترجمه و تبديل

گونه که اشاره شد اين ابزار ديجیتالي بر پايه نرم افزار متن باز زوترو تشکیل شده است و  همان

-دغدغه جا که نیاز به استفاده از ابزار شخصي مطابق با نیاز بومي در زبان فارسي يکي از از آن

افزارهاي استناددهي موجود در  نوشتار ضمن معرفي نرم افزار بوده است، اين هاي تولید اين نرم

اين  انواع ساده زبان با کوشد، مي دنیا و همننین تأکید بر نیازهاي کاربران فارسي زبان

 اطالعا  توضیح دهد. ايهفراداده انتقال هنگام در کاربر فهم براي را استانداردها

1.online

2.word
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افزارهای مديريت استناددهی نرم

کند تا منابع را مديريت کنند، و آن نرم افزار مديريت منبع به دانشجويان و محققین کمک مي

-و سازماندهي اطالعا  مرتبط با اطالعا  کتاب شرح و تفسیرها را قادر به نگهداري منابع، 

ر ورد در ارتباط هستند بنابراين سازد. نرم افزارهاي مديريت منبع با نرم افزاميشناختي منابع 

شده و حتي فهرست منابع نیز  به راحتي منبع مورد استفاده در متني که در حال تهیه است وارد

مورد نظر آماده خواهد شد. اين 9 دهي منبعدر انتهاي متن به صور  خودکار و براساس سبک 

-تند بسیار مناسب وايدهافزاري براي محققیني که تحت فشار جهت چاپ مقاال  هسبسته نرم

هاي مختلف کاري است بسیار ها و سبکآل است، زيرا تهیه فهرست منابع براساس شیوه

دهي و انتخاب سبک منبع گیر، که در اين نرم افزارها  تنها با استفاده از تغییر نوع منبعوقت

و کلیدي براي دهي مناسب قابل انجام خواهد بود.  اين نرم افزارها يک وسیله بسیار ضروري 

هر فردي هستند که بخواهد مقاله بنويسد، تحقیقي انجام دهد، لیست مطالعه فراهم کرده و يا 

افزارها قابل ذکر است نرمته بسیار مهم که در مورد اين نک .کاري را جهت چاپ آماده کند

 جويي در وقت محققین و دانشجويان است.صرفه

افزارهای مديريت استناددهی:ی کليدی نرماهويژگی  

افزارهاي مديريت استناددهي را تشريح  هاي نرم اي انواع ويژگي( در مقاله9349صحرايي )

افزارهاي مديريت  کند، که در اين قسمت تعدادي از آنان که در میان بسیاري از نرم مي

شود: استناددهي مشابه است ذکر مي

کتابخانه داراي يک بانک منبع با نام .9

هاي مختلف امکان انتقال منابع گوناگون با فرمت .5

استفاده همزمان در هنگام نگارش مقاله .3

-براساس سبک ناختي و لیست منابع مطالعه شدهشتولید اطالعا  کتاب امکان ايجاد .9

دهيهاي مختلف منبع

1. Citation style
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9امکان جستجو در مقاال  با فرمت پي دي اف  .5

 هاي مجزا اتي در پوشههاي اطالع امکان ساخت پايگاه داده .7

شناختيانتقال منابع مستقیماً از بانک کتاب .6

استفاده از فیلترهاي انتقال، .8

هاي اطالعا  علمي امکان جستجوي منابع خارجي در پايگاه .4

امکان شناسايي و رديابي رکوردهاي تکراري .90

امکان ارتباط با متن کامل مقاال  .99

افديامکان جستجو در محتويا  و متن هاي پي .95

 ها امکان ذخیره سازي تصاوير و عکس .93

افزارهای مديريت استناددهی  ترين نرممعرفی مهم

در سطح جهان پژوهشگران زيادي براي نگارش آثار پژوهشي خود از ابزارهاي ديجیتال و 

ا عامل انتخاب نههاي آ کنند. توجه به ويژگي افزارهاي خودکار استناددهي استفاده مي نرم

هاي بارز  جويي در وقت و هزينه آنان خواهد بود. در اين قسمت ويژگيکاربران براي صرفه 

افزارها زبان انگلیسي است که در ادامه  شود. الزم به ذکر است زبان اول اين نرم ا معرفي مينهآ

 هاي آن خواهیم پرداخت. به چالش

 اندنوت

در جهان و همننین افزارهاي مديريت استناددهي  ترين نرمترين و محبوبشدهيکي از شناخته

منابع مورد استفاده در  يو سازمانده رهیجهت ذخ يوتریکامپ يا برنامهنو  است. در ايران اند

کردن  رهیو ذخ ها گاهيمقاال  در پا يجوو جست تیبرنامه قابل ني. اباشد يروند پژوهش م

نوشتن پروپوزال  يراکه ب يمنابع توان يم امهبرن ني. با اکند يا را فراهم منهآ ازیاطالعا  مورد ن

است را   مورد استفاده قرار گرفته گريد يقاتینامه، مقاله، کتاب و هر نوشته تحقانيپا ،يقاتیتحق

فرمت مجال   ينمود. اندنو  دارا رهیاستاندارد ذخ يفرمت نوشتار کيرا در  نهاو آ تيريمد

1. PDF
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آن مجله به طور  منابع مقاله خود را مطابق دیتوانيبا کمک آن م ني، بنابرااستمختلف 

(9340)مهديزاده و برمکي                                                 دیده رییتغ عيخودکار و سر

نامه هاي اطالعاتي کتابختلفي است: جست وجوي بانکشامل عناوين م اندنو  يها  يژگيو

ها در يک بانک اطالعاتي، هاو ساير فايل  pdfها در اينترنت، سازماندهي مأخذ، تصاوير،

-هاي کتابفیلد داده 59نوع مختلف که هر يک داراي  96انتخاب انواع مختلف مأخذ از میان 

نیز تعريف کرد.  pdfاي تصاوير و فايلتوان لینکي برباشند. براي هر مأخذ ميشناسي مي

ا به متون، قابلیت اتصال مستقیم نهنامه و لیست تصاوير همزمان با اضافه نمودن آمشاهده کتاب

بندي بندي مأخذ بر اساس موضوع. حتي امکان گروهو گروه pubmedبه منابع اطالعاتي نظیر 

متن کامل مقاال  در صور  وجود،  ا نیز وجود دارد. يافتن خودکارنهخودکار و هوشمندانه آ

سبک  3300فايل براي هر مأخذ. پیش نمايش مآخذ در بیش از  95سازماندهي و يا اتصال تا 

 (9340 ،اسکي )ابوذر رمضاني، ابوالفضل رمضاني، و مختاريشناسي از نشريا  معتبرکتاب

شود و بدون يم افتي يمختلف آن به راحت يهانسخه رانياما در ا ستین گانيافزار رانرم نيا

 توان از آن استفاده کرد.يمشکل م

ارزش  شد اما مسلماًکننده باجیو گ دهینیپ يافزار در ابتدا ممکن است کمنرم نيا يریادگي

ها و تياز سا ياریاست که بس يآن تا حد تیافزار و عمومرا دارد. شهر  نرم ادگرفتني

اند. افزار اختصاص دادهنرم نيبه ا زیرا ن ياطالعا  خود بخش يها در فرمت خروجکتابخانه

-سبکاز  يبانیو پشت 9 گوگل اسکوالر مختلف از جمله يعلم يهاگاهيها و پاتيااتصال به س

 ،)کامفیروزياستاز کاربران راحت کرده ياریبس يکار را برا يدهمتنوع رفرنس اریبس هاي

9349). 

زوترو 

باز براي ساخت کتابخانه ديجیتالي و همننین استناد در ورد به افزار متن افزار زوترو نرم نرم

-يم نرم افزار به شما نيکه ا ياآسان و امکانا  گسترده يکاربر طی. محصور  خودکار است

1. Google Scholar
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باعث  5فايرفاکس , 9ي کرومدارا بودن افزونه اتصال به مرورگرها لیاز قب يدهد در کنار امکانات

-فهرستساده مرجع مورد نظر خود را به  کیبا چند کل اتنه دیکه هست يطیشود در هر محيم

ي کاربردي زوترو توجه خاص سازندگان هاي برنامهترين ويژگييکي از مهم .دیاضافه کن تان

هاي علمي است. و ويژگي مهم ديگر زوترو ين برنامه به نیازهاي کاربران براي انجام پژوهشا

خاص  هاي علوم انساني و براي استفادهدر آن است که به سفارش مراکز پژوهشي رشته

پور نژاد، معبودي، و يزدان)سلطانياستپژوهشگران و نويسندگان اين رشته طراحي شده

9384)                          . 

حقوقي چون اليحه قانوني، استماع و  3هاي آيتمافزار انواع  اطالعاتي به ويژه  هاي اين نرم آيتم

الين دارد. براي  شناختي آنهاي کتاب ا پايگاهدهد و ارتباط تعاملي مناسب ب ...را پوشش مي

توان استفاده نمود. عالوه بر اين داراي قابلیت  هاي ساده آن ميذخیره اطالعا  از ويژِگي

ا نهاست، که پس از ساخت حساب کاربري براي کاربران خود به آ 9سازي بسیار مهم همزمان

ارگذاري کنند تا به صور  همزمان دهد اطالعا  خود را در سرور مجازي زوترو ب اجازه مي

به اطالعا  خود دست پیدا کنند.

 سی تا وی 

برنامه  نيدانست. با استفاده از ا منابع تيرينرم افزار مد نيتوان بهتريافزار را منرم نيا

ها و نامهانيپا قا ،یتحق يهاتوانند منابع و در واقع رفرنسيم انيو دانشجو دیمحققان، اسات

 يبرا يبخش زین سیآف 5090و  5006 يهانسخه البته. کنند تيريرا ساخته و مد مقاال  خود

و  نيبه منابع آنال يدسترس 7سیتاوي 5ي اندنو افزارهانرم يژگيو يمنابع دارد ول تيريمد

-يم يدهو متنوع رفرنس ديجد ياز استاندارها يبانیپشت نیا و همنننهاستفاده از آ

 .(9349)کامفیروزي باشد

1. Chrom

2. Firefox

3. Items

4. synchronizes

5. Endnote

6. Citavi
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ديريت استناددهی در ايران به زبان فارسی سازی ابزار مشخصی

به دلیل سرعت باالي تغییرا  و تحوال  فناوري و فضاي رقابتي بسیار پینیده در صنعت 

مديران و طرحان  افزاري معتبر جهاني مورد توجهسازي محصوال  نرمافزار عرضه و بومينرم

 افزار است. نرم

هاي متفاو  و همننین قوانین و ديدگاه فرهنگ متفاو ، به نوبه خود دارايهر کشوري 

افزارهاي مديريت استناددهي  است. در اين میان و در مورد نرمهاي مختلفي سبک و سیاق

پوشش زبان فارسي و همننین عاليم و نکا  سجاوندي بسیار حائز اهمیت است. و اما 

فزودن فونت، تغییر رنگ، تغییر امکانا ، عوض کردن هدر، فوتر، ابه معناي  سازيشخصي

ود. در ش سازي محسوب ميشخصي افزارها موارد در مورد نرمزمینه و امثال اين تغییر پس

-اي از دادهابزارهاي مديريت استناددهي و در يک محیط ديجیتال پژوهشگر نیاز دارد مجموعه

 ا را براساس نظمي معموالًنههاي مجزا گردآوري کند، آهاي اطالعاتي خود را به صور  پوشه

هاي  بندي کند و با استفاده از ابزارهايي چون برچسب، يادداشت و فايلحروف الفبا طبقه

 افزار پژوهیار است.  ترين عوامل طراحي نرم ا را بازيابي کند. اين موارد مهمنهپیوست آ

هاي موضوعي مختلف همانند  عالوه بر اين توجه به نیازهاي عمومي پژوهشگران در رشته

هاي استناددهي  ، علوم انساني، فني و مهندسي و پزشکي و پشتیباني از شیوهحوزه علوم ديني

ها که  شناختي اين حوزههاي اطالعا  کتاب ا در زبان فارسي و همننین پشتیباني از پايگاهنهآ

سازي براي ساخت کند از مسائل ديگر شخصي تر ميدسترسي به اطالعا  را براي آنان ساده

 میشه در دسترس در پژوهیار است.يک کتابخانه ديجیتال ه

 افزار به صور  زير است: سازي اين نرمترين عوامل براي شخصي به طور کلي مهم

غیرمتنيقلم متني و  ها .سرگرداني مؤلف در میان انبوهي نامنظم از کتاب، مقاله و ده9

مورد استفاده   استنادي نامۀ . نیاز مؤلف به تغییر فوري شیوه5

مشابه خارجي از: افزارهاي ي نرم. عدم پشتیبان3

 رابط کاربري زبان فارسي )و عربي(؛

 فارسي و عربي؛ عالئم نگارشي و سجاوندي
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 استاندارد )قابل درون برد( فارسي )عالوه بر  هاي علمي علميسايت

(ها خارجي

 (ها خارجيداخلي )عالوه بر  اي  کتابخانه هاي رادادهف

)فارسي، عربي و انگلیسي(هاي علوم انساني  ان حوزهو پژوهشگرمؤلفان  . نیاز چندزبانۀ9

 . تعدد اقالم و منابع مورد استناد در تألیفا  علوم اسالمي و انساني همانند:5

 نامه و... متون قديم: نسهخ خطهي، پوسهتي،    ، فرهنگ، لغت مداخل دانشنامه

ديني)غیرقابل ارجاع به  ، نصوصسنگي، سربي و... اسناد خطي، منشورا 

سجاديه، منابع حديثي و... . البالغه، صحیفۀ نهج: قرآن، صفحه(

استناددهی سازماندهی، سازی ، مجموعه در پژوهيار معرفی

 سازي .مجموعه9

هاي سازي، شیوه گردآوري مواد و منابع به صور  منظم و قابل دسترس براي استفادهمجموعه

اساس هاي متمايز و برا در پوشههاين ويژگي در پژوهیار از طريق ساختن مجموعه آتي است. 

هاي بعدي قابل دسترس است. هاي آن در ستوننظم الفبايي و سلسله مراتبي و نمايش ويژگي

هر نوع ها  سازي کنید. اين آيتم ذخیره« پژوهیار»افزار  توانید هر نوع آيتم را در نرم به راحتي مي

وب، اثر هنري، فیلم، صدا،  ي صفحه ،ي مجله قاله، مقرآن ،وزنامهمانند کتاب، مقاله، ر منبع

ي، برنامه راديويي، گزارش، نامه، ونيزيتلونامه، ارائه، برنامه  ، ويدئو، سند، پادکست، پاياننقشه

 شود. نقشه، مجسمه، قانون، گزارش، ايمیل، ثبت اختراع و... را شامل مي

هاي مختلفي  گاهها و پاي سايت جو در وبوگونه است که هنگام جست عملکرد اين بخش اين

اي که متناسب با انواع آيتم، شکل  افزار قابل شناسايي است، در نوار آدرس، نشانه که براي نرم

توانید آيتم مورد نظر را در کتابخانه ذخیره  شود. با کلیک روي آن مي نمايان مي ،متفاوتي دارد

ف شامل کتاب، مقاله، ها با اشکال مختل افزار قادر به شناسايي آيتم کنید. در اين بخش نرم

 سايت، گزارش، فیلم، عکس و ... است. وب 



59

شود و پس از  در منوي باالي صفحه ظاهر مي به طور مثال براي ذخیره يک مقاله، نماد 

 (5و  9تصوير ) د.توان مقاله را در کتابخانه ذخیره کر بر روي آن مي کیکل

آدرس ارنو در مقاله يبرا «اریپژوه» در رهیذخ عالمت -9شکل

وسط ستون در ها مترجم توسط شده رهیذخ مقاله شينما -5شکل

دهی سازمان. 2

اي که براي کساني که در  گونه ها، و اسناد به بندي منابع و محتواي آن، ويژگي توصیف و طبقه

اين  پذير و قابل بازيابي شوند. ا هستند، دسترسنههاي نهفته در آ وجوي اين اسناد يا پیام جست

-، ترتیب الفبايي و امکان جستها ادداشتي در پژوهیار از طريق اختصاص برچسب، يويژگ

ي جديدي را  ابتدا بايد مجموعه ها تميآ يده سازمانمیسر است. براي  انهآوجو هر يک از 

 بهتوانید براي هر آيتم  متناسب با نیاز خود ايجاد کنید. پس از ذخیره آيتم در اين مجموعه مي

ها را  ا برچسب اختصاص داد و آيتمنهتوان به آ دداشت بنويسید. همننین ميطور جداگانه يا
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هاي مختلف  ها را در مجموعه توان آيتم مي9 انداختنکشیدن و ز ويرايش کرد. با استفاده ا

 د. ذخیره کر

شده جاديا يها رمجموعهيز و مجموعه -3شکل

منابع به شده اختصاص يها برچسب شينما نمونه.-9شکل

ی. استنادده1

ي علمي براي  ها ر نوشتن مقالهت. دافزار استناددهي اس هاي بسیار مهم اين نرم يکي از قابلیت

رجاع به منابع مورد استفاده در برخوردار است. ااز اهمیت زيادي   باال بردن اعتبار مقاله، استناد

فهرست  ،ز سوي ديگراشود و  ميبه اثر تألیفي يا تحقیقي ي اعتبار بخشباعث ، گیري اثر شکل

1. Drag& Drop
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مخاطبان به   اهکار مناسبي براي هداي، رشود که در پايان متن پديدار مي مورد استناد  منابع

 .در متن اصلي است شده ارائههاي  ها و داده يافته، ها اصلي انديشه  مهسرچش

افزونه واژه پرداز ورد -5شکل

افزار به هر يک از منابع موجود در  متوان از طريق نر دهي، مي سازي و سازمان پس از مجموعه 

کتابخانه استناد کرد. عالوه بر اين امکان انتخاب شیوه استناددهي) شیکاگو، اي پي اي ونکور 

نوشتن مقاله از طريق  د. با( وجود دار… دانشگاه تربیت مدرس،، ي دانشگاه تهرانها نامه انيپاو 

تصوير زير( به استناد درون ) ها وهیش توان با مشخص کردن هر کدام از پرداز ورد مي واژه

رداخت.پ5متني و برون9متني

«اریپژوه» در ياستنادده نامه وهیش انتخاب -7شکل

شود و در متن تنها . در اين نوع استناد، سند مورد ارجاع در جايي خارج از متن، اعم از پايان فصل، يا انتهاي متن درج مي9

 کند.نشانه و نمادي، سند مورد نظر را مشخص مي

متني در بخش پاياني با عنوان فهرست نابع ذکر عا  تکمیلي در خصوص هريک از استنادهاي دروندر اين نوع استناد اطال .5

شود.مي
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سازینمايه

جووجست براي عبارتي که زماني در ت.اس فراگیر و قوي بسیار پژوهیار، جووجست قابلیت

ذخیره اطالعاتي بانک در کهها تيادداش و ها برچسب اثر، مشخصا  بر عالوه شود،وارد مي

-مي جووجست نیز پیوست اف دي پي هايفايل متن و شده ذخیره وب صفحا  متن ،اندهشد

از جو،جست سرعت بردن باال براي افزار رمن ها،پیوست اين باالي  حجم به توجه شود. با

اف، يد پي فايل يک مثال موجود کلما  که صور  اين به. ندکمي استفاده سازينمايه

فايل چند در است ممکن کلمه يک .شوندمي ذخیره اطالعاتي بانک در و شده داده تشخیص

خواهد افزوده اطالعاتي بانک در رکورد يک فايل، هر ازاي به حالت اين در د.باش شده تکرار

صفحا  از کلما  استخراج د.کنمي مرتبط کلمه آن حاوي فايل به را شده نمايه کلمه که شد

دو از افزار نرم اف دي پي هايفايل در کلما  تشخیص براي .است پذيرانجام سادگي به وب

.بردمي بهره ويژه9 ابزار

هاشيوه

» سي اس ال  نام به زباني از پژوهیار استناددهي، هايشیوه توصیف براي« ناداست شیوه زبان«
هايشیوه ساخت براي ،شودمي شناخته ال اس سي مخفف نام با که زبان اين .بردمي بهره5

به مربوط که شودمي مشاهده زبان اين از اينمونه زير در .است استفاده قابل جديد استناددهي

اين در که دهدمي نشان شده پررنگ هايقسمت به توجه ت.اس تاريخ نويسنده شیکاگو شیوه

صفحه شماره د.شومي درج استناد در انتشار تاريخ فاصله، يک از بعد و نويسنده نام ابتدا شیوه

 خواهدشد. ظاهر مورد دو اين از بعد کاما يک با نیز، جلد يا

<group delimiter=", "> <group delimiter=" "> <text macro="contributors-

short"/> <text macro="date"/> </group> <text macro="point-locators"/> 

</group> 

دو هر در د.شونمي تعريف جداگانه صور  به نامهکتاب ختارسا و استناد ساختار زبان، اين در

بین موارد، اغلب در البته ت.اس تعريف قابل متفاو  ساختارهاي مختلف، هايزبان براي مورد،

1. Pdfinfo.exe, pdfToText.exe

2. Citation Style Language (CSL)
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اينکه به باتوجه خصوص به د.ندار وجود چنداني تفاو  عربي، يا فارسي و انگلیسي استنادهاي

زبان به بسته استفاده، مورد شیوه از مستقل ... و سجاوندي هاينشانه و اعداد زبان متن، جهت

ساختاري زبان هر استنادهاي براي است الزم موارد، برخي در وجود اين با د.شونمي تصحیح

شماره درج موارد، اين از يکي براي مثال عنوان به د.شو تعريف ال، اس سي فايل در مجزا

ذکر «9ويرايش»کلمه بعد و ويرايش شماره ابتدا سيانگلی زبان در ت:اس طرح قابل اثر ويرايش

-مي نوشته ويرايش شماره سپس و "ويرايش" کلمه ابتدا فارسي زبان در که حالي در د.شومي

:بود خواهد زير کد به شبیه مربوطه ال اس سي فايل ساختار بنابراين ."دوم ويرايش" مثل شود

Fa: <group delimiter=" "> <text term="edition" form="long" suffix=" "/> 

<number variable="edition" form="numeric"/> </group> En: <group 

delimiter=" "> <number variable="edition" form="ordinal"/> <text 

term="edition" form="short" suffix="."/> </group> 

محصول چند در پژوهیار، بر عالوه زبان، اين ت.اس افزايش حال در ال اس سي زبان کاربرد

دسترس در مختلف نويسيبرنامه زبان چندين به و شده استفاده نیز کوئیکر و مندلي مانند ديگر

شده تولید نیز دروپال و وردپرس مانند محتوا مديريت هايسیستم براي هايي ماژول .است

 .                    ( 9349شاهزاده  )برندمي بهره هانامهشیوه توصیف براي زبان اين از که است

استناددهی آنالين

مورد نظر خود را  وهیش ن،ياست که پژوهشگر به صور  آنال يروش نيآنال ياستنادده

از منابع  تواند مي( …و نامه اني)کتاب، مقاله، پا تميکردن نوع آو با مشخص دکنيانتخاب م

متن را  رونب ايمتن و  و همانجا استناد درون ردیبگ يمورد نظر خروج وهیخود مطابق با ش

 قي. کاربر از طرشود يخودکار انجام م ايو  يصور  دست به دو نيآنال ياستنادده مشاهده کند.

 تمي( را مشخص کند و مطابق با آرهیو غ نامه اني)کتاب، مقاله، پا تمينوع آ ديبا ياستنادِ دست

امکان  نيآنال يدر بخش استنادده اریپژوه افزار نرم مربوط به آن را پرکند. يلدهایمورد نظر ف

را که  ييها هيها و نشر دانشگاه يها وهیرا به کاربران داده است. ش نيآنال ياستنادده دِيجد

1. edition

http://cite.pajoohyar.ir/
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با استفاده  اریاکثر کاربران پژوه نياست، بنابرا قرار داده نيآنال ياستنادده گاهيدر پا کرد جاديا

 داشته باشند. يعياستناد درست و سر توانند يم نيآنال ياز استنادده

گيری نتيجه

کند. اين مي کمک پژوهشگران به قدرتمند دستیار يک عنوان به که است افزاري نرم پژوهیار

هايفراداده و هاداده از تواند، بسیاريمي ديجیتال محیط در خود امکانا  طريق از ابزار

ذخیره مختلف هايکتابخانه در را شده وجوجست  اطالعا سازد.  مديريت را شناختي کتاب

دهد. استناد انهآ به خودکار شیوه به و کند سازماندهي را انهآ موجود طريق امکانا  از سازد،

-مجموع شودمي موجب آيتم اطالعاتي هر فیلدهاي در شناختيکتاب استانداردهاي از استفاده

اطالعا  داراي که هايگاهوب با افزار نرم اين وندپی همننین و آيند فراهم هاداده از منظم هاي

راحتي به انهآ در اطالعا  ذخیره شود،مي باعث که است اي گونه به شناختي هستند،کتاب

افزار زوترو است، تا با توجه به نیاز  نرم9سازي اي از شخصيافزار نمونه اين نرم  گیرد. صور 

هاي آن را شناسايي کند و  ا  کند و آن، محدوديتبرداري از امکان کاربر ايراني ضمن بهره

هاي استناددهي موجود  هاي موضوعي، پشتیباني از شیوه ها، کتابخانه سازي آيتم سپس به پیاده

رساني و همین ها و مراکز اطالع نويسي دانشگاهنامهنامه ايران، شیوه پايان در ايران نظیر شیوه

افزارهاي مديريت  انواع نرم  با و ... بپردازد. آشناييپژوهشي   هاي علميهاي مجله طور شیوه

صدور  و برد درون هايقالب ا و همننین آشنايي با کد منبع،نهاستناددهي و معرفي تعداد از آ

افزارهاي نرم از همننین و انتقال دهد را خود اطالعا  منظم صور  به سازدمي قادر را کاربر

پیوست ها،يادداشت انواع با همراه را ديگر اطالعا  رهاييافزا نرم ساير به استناددهي مديريت

منتقل کند. هابرچسب و ها
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.است گرفته

http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/8679
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/8679
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.4403%2Fjlis.it-8679



