نرم افزارهای استناددهی (مدیریت

ارجاعات)1

نرمافزارهای استناددهی روند پژوهش را تسهیل و تسریع نموده و پژوهشگران را در امر گردآوری ،ثبت و سازماندهی اطالعات کتابشناختی
منابع به منظور استناددهی یاری میکنند .در واقع این نرمافزارها امکان مدیریت ارجاعات و استنادات و ایجاد فهرست منابع و مآخذ
پژوهشها را به صورت خودکار و بنا بر سبک و شیوه استناددهی انتخابی فراهم میکنند و افراد را از وارد نمودن دستی اطالعات کتابشناختی
منابع بینیاز میسازند .این نرمافزارها مدیریت ارجاعات را سریعتر و با دقت بیشتری فراهم میکنند.
لیست تمامی نرمافزارهای استناددهی به شرح زیر است:
Reference
Manager

WizFolio
Zotero

Referencer

پژوهیار

RefWorks
Scholar’s Aid
Sente
Wikindx

KBibTeX

Citavi

Aigaion

Mendeley

CiteULike

Bebop

Papers

Connotea

BibDesk

Pybliographer

Docear

Biblioscape

Qiqqa

EndNote

BibSonomy

Refbase

JabRef

Bibus

RefDB

Jumper 2.0

Bookends

در ادامه به معرفی چند نرمافزار بسیار کاربردی و مفید در این زمینه پرداخته خواهد شد .از مهمترین مزایای این نرمافزارها ،میتوان به
رایگان بودن یا قیمت مناسب آنها ،پشتیبانی از سبکها و شیوههای رایج استناددهی ،رابط کاربری مناسب ،مقبولیت در میان محققان،
قابلیت ایجاد افزونه در نرمافزار ورد و برخی از مرورگرها و قابلیت کارکرد آنالین و آفالین اشاره نمود.

نرمافزار استناددهی

مندلی2

مندلی ،یک شبکه اجتماعی علمی و نرمافزار استناددهی است .شبکه اجتماعی مندلی امکان برقراری ارتباط و مشارکت با سایر پژوهشگران
و علمپژوهان را میسر میکند و همچنین افراد را از بهروزترین منابع در هر حوزه آگاه میسازد .نرمافزار استناددهی مندلی نیز یکی از
جدیدترین و کاملترین نرمافزارهای استناددهی است که از طریق آن میتوان به مدیریت ،سازماندهی ،دستهبندی و استفاده از مقاالت،
اسناد و کتابها پرداخت .در واقع این نرمافزار ،کتابخانهای را برای هر حساب کاربری در خود ایجاد میکند که افراد میتوانند به وسیله آن
به مدیریت منابع خود و همچنین جستجوی کلیدواژهها در عنوان یا حتی متن منابع بپردازند .یکی از مهمترین مزیتهای نرمافزار مندلی
این است که نسخههای مختلفی را به منظور دسترسی به نرمافزار ،از طریق رایانههای شخصی ،موبایل و تبلت فراهم میکند و با اتصال به
اینترنت تمامی اطالعات موجود در نسخههای مختلف یکسان میگردد .یکی دیگر از مزیتهای این نرمافزار رایگان بودن آن است.
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به منظور دسترسی به نرمافزار تنها کافی است به وبسایت مندلی مراجعه نمود و نرمافزار استناددهی آن را دانلود کرد .یا از طریق این
پیوند بطور مستقیم به دانلود نرمافزار اقدام نمود.
مدیریت مراجع با نرمافزار مندلی را میتوانید با استفاده از سایت فرادرس ،از این پیوند فراگیرید.

نرمافزار استناددهی

اندنوت 3

نرمافزار اندنوت یکی از کاربردیترین نرمافزارهای مدیریت اطالعات و ارجاعات است که توسط اندنوت و موسسه اطالعات علمی آمریکا 4به
وجود آمده است .نرمافزار اندنوت نیز مشابه نرمافزار مندلی ،یک پایگاه داده دارد که میتوان به وسیله آن چندین کتابخانه ایجاد نمود و در
هر کتابخانه چندین فایل را ذخیره و سازماندهی کرد .این نرمافزار نیز امکان گردآوری ،سازماندهی و بازیابی اطالعات کتابشناختی منابع را
به سبکها و شیوههای استناددهی رایج بینالمللی فراهم میسازد .این نرمافزار بصورت رایگان قابل دسترس نیست اما هزینه خریداری آن
مناسب است.
وبسایت نرمافزار اندنوت را از این پیوند مشاهده کنید و جهت دانلود نرم افزار از این پیوند بهره گیرید.
مدیریت مراجع با نرمافزار اندنوت را میتوانید با استفاده از سایت فرادرس ،از این پیوند فراگیرید.

نرمافزار استناددهی

زوترو5

زوترو از نرمافزارهای رایگان مدیریت ارجاعات است که پژوهشگران میتوانند از طریق آن پایگاه داده خود را ایجاد نمایند و منابع و اطالعات
خود را در آن ذخیره و سازماندهی کنند .این نرمافزار نیز همانند نرمافزار مندلی و اندنوت ارجاعات درونمتنی و برونمتنی را به شیوههای
استناددهی رایج فراهم میکنند .همچنین امکان جستجو در متن کامل مقاالت را فراهم میکند .این نرمافزار با پایگاههای اطالعاتی مختلف
و همچنین گوگل بسیار همخوانی دارد و تمام اطالعات کتابشناختی را میتوان به راحتی از این پایگاهها به نرمافزار فراخوانی کرد .با ایجاد
یک حساب کاربری در وبسایت زوترو ،می توان از هر مکانی با اتصال به اینترنت به کتابخانه خود دسترسی داشت .یکی از قابلیتهای
نرمافزار زوترو این است که میتوان با استفاده از کلیدواژهها منابع را برچسبگذاری نمود یا برای آنها یک یادداشت ایجاد کرد .از مهمترین
مزایای این نرمافزار سازگاری و همخوانی با منابع فارسیزبان است.
وبسایت نرمافزار زوترو را از این پیوند مشاهده کنید و جهت دانلود نرم افزار از این پیوند بهره گیرید.
راهنماهای نرمافزار زوترو را میتوانید از طریق این سایت مطالعه نمایید.
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نرمافزار استناددهی

سیتاوی6

نرمافزار سیتاوی نیز یکی دیگر از نرمافزارهای مدیریت ارجاعات است که قابلیتهای بسیار زیادی دارد .این نرمافزار امکان جستجو در 4000
منبع پیوسته 7و ناپیوسته 8را فراهم میکند .از طریق این نرمافزار با ورود شماره سریال بینالمللی کتاب ،9شناسه دیجیتال منبع ،10یا
شناسه پابمد 11منبع ،میتوان استنادات ،کلیدواژهها و چکیدههای منبع را استخراج نمود .این نرمافزار نیز شیوههای استناددهی متفاوت را
پشتیبانی می کند و امکان ورود دستی اطالعات کتابشناختی و تبدیل آنها به سبک استناددهی مورد نظر را فراهم میآورد.
وبسایت نرمافزار سیتاوی را از این پیوند مشاهده کنید و جهت دانلود نرم افزار از این پیوند بهره گیرید.

نرمافزار استناددهی پژوهیار
اولین نرمافزار مدیریت مراجع به زبان فارسی است که بر اساس نرم افزار زوترو توسط مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسالمی (نور) طراحی شده است .این نرمافزار نیز امکان ثبت و سازماندهی منابع را برای
کاربران فراهم میسازد و کاربران میتوانند بر اساس شیوهنامههای استنادی موردنظر خود به استناددهی
بپردازند .مهمترین مزیت این نرمافزار این است که به آسانی میتوان منابع فارسی را در آن فراخوانی کرد.
همچنین می توان منابع را به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی جستجو ،ذخیره و سازماندهی نمود .این
نرمافزار نیز همانند نرمافزار زوترو ،قابلیت برچسبگذاری و یادداشتنویسی بر منابع را ایجاد کرده است .همچنین از طریق آن میتوان به
دستهبندی منابع موردنظر پرداخت.
بسیاری از پایگاههای اطالعاتی فارسی با این نرمافزار سازگاری دارند .برخی از این پایگاهها عبارتند از:


دانشنامه جهان اسالم

www.rch.ac.ir



پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (سید)

www.sid.ir



پایگاه اطالعاتی مقاالت علمی کنفرانسهای داخلی (سیویلیکا)

www.civilica.com



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

www.nlai.ir



کتابخانه سیمرغ



پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)

www.irandoc.ac.ir



پایگاه تخصصی مجالت نور (نورمگز)

www.noormags.com



سیستم یکپارچه کتابخانه دانشگاههای آزاد اسالمی (سیکا)

www.sika.iau.ir



بانک اطالعات سیمرغ (نوسا)

/http://www.nosa.com/nosaweb/Products/Simorgh

/http://www.nosa.com/nosaweb/Products/Simorgh
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وبسایت نرمافزار پژوهیار را از این پیوند مشاهده کنید و جهت دانلود نرم افزار از این پیوند بهره گیرید.
مدیریت مراجع با نرمافزار پژوهیار را میتوانید با استفاده از سایت فرادرس ،از این پیوند فراگیرید.
همچنین از این پیوند نیز میتوانید راهنمای نرمافزار پژوهیار را بصورت رایگان دریافت کنید.
راهنمای نصب و فعالسازی نرمافزار پژوهیار را میتوانید از این پیوند دریافت کنید.
فیلمهای آموزشی نرمافزار پژوهیار را از این پیوند مشاهده نمایید.

