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 Mendeleyپایگاه 

 برنامه این مندلی سایت از توان می که.نماید می پشتیبانی را انگلیسی زبان که است استناددهی و منابع مدیریت افزار مندلی،نرم افزار نرم

 :است شده آورده افزار نرم این از ویژگیهایی و.کرد دانلود را

 نمایید اضافه مجموعه به میتوانید و میکند رصد را اف در پی فایلهای کلیه نصب هنگام در

 – و+  جدا ایکونی از استفاده با مجموعه زیر و مجموعه ساخت امکان

 مجموعه زیر و مجموعه نمودن اضافه فقط نه گروه در فولدرها نمودن اضافه و شخصی کتابخانه برای گروه ساخت امکان

 منبع یک برای ستاره درج امکان

 بهتر مدیریت برای راهی یافتن هدف با و دکترا دانشجوی سه توسط دالر میلیون ۱2 از کمتر ای سرمایه با 2008 سال در مندلی شرکت

 جای سرعت به Cloud فناوری برپایه و همتا بی و رایگان های سرویس ارائه با زمان آن از و شد اندازی راه مطالعاتیشان منابع و ها مقاله

 دسکتاپ، های برنامه. باشد می نیویورک و لندن در دفاتری با علمی های داده پایگاه و جهانی مشارکتی های پژوهش پلتفرم مندلی ویژه

 می کمک تازه های یافته و ها پژوهش کشف و گذاری اشتراک به سازماندهی، جهت افراد به مندلی کاربردی های برنامه و همراه تلفن

 تحقیقاتی شبکه یک و شده پذیرفته کشور ۱80 در دانشگاهی موسسات توسط مندلی ، 2009 سال در آن اندازی راه زمان از. نماید

 انگیز هیجان برنامه 300 از بیش به  Mendeley API. است کرده اندازی راه بشر دانش تبادل و گسترش برای بزرگ پلتفرمی و جهانی

 را ای ارزنده تعامالت و تسهیالت کار این که کنند تر اجتماعی و تر همگانی را دانش که است داده را امکان این Third-Party کاربردی

 .آورد می وجود به ها رشته تمام در
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 Reference Manager 

Generate Citations and bibliographies in Microsoft word, open office, and Latex 

 Read and annotate 

Open PDFs and capture your thoughts through sticky notes and highlights 

 Add and organize PDFs 

Important and organize Pdf s form your computer , EndNote . Papers, zotero or the 

Mendeley importer.  

 به زیادی فایلهای کردن add امکان.دارد وجود نیز فایل دننمو اضافه امکان ایم کرده وارد دستی صورت به را منبع که جایی انتهای در

 راهکاری مشکل این برای پژوهیار جدید نسخه در البته که.نمیشود مشاهده دیگر آن حذف یا مکان تغییر با ولی اف دی ورد،پی منبع یک

 .است شده تعبیه

 انجام داد. اف دی پی در نویسی حاشیهمی توان در مندلی 

 درمندلی مدرن وب مرورگرهای تمامی با سازگاری

 ایجاد کتابخانه شخصی -۱

 مدیریت اسناد و منابع خود -2

 استنادکننده به مراجع -3

 به اشتراک گذاری مستندات و منابع -4

 پشتیبانی -5

 

 

 My libraryایجاد کتابخانه شخصی -۱

 Mendeleyاضاف کردن فایل های پی دی اف به 
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قرار می Review Needsدر مندلی هر سند و مقاله ای را که جزئیاتش نامشخص تشخیص داده شود برای تایید دستی کاربر در قسمت 

 دهد . 

 صادر کرد Mendeleyاطالعات را می توان در 

 استفاده کنید.  Exportابتدا اسناد و مقاالتی را که می خواهید صادر کنید را انتخاب کنید سپس از لینک 

 داده می شود.XML,RISسپس شما گزینه ای برای ذخیره فایل های خود به رایج ترین فرمت های

 جستجوی جزئیات سند

سند را در زمینه مربوطه پر کنید و بر  IDجستجو کنید فقط شما  DOI,PMDR,Pubmed,ArXivشما می توانید جزئیات سند را از 

 ت آن دسته از اسناد، کلیک کنیدروی نماد ذره بین در کنار آن برای گرفتن جزئیا
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 Science Directیا  Google scholarارتباط مندلی با  

 ذخیره نمایید. Mendeleyپیدا کرده و در  Science Direct شما می توانید جزئیات سند یا مقاله با 
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 Mendeley از استفاده  اصلی گام4

 

 Download articles directly form platform like Science Direct 

 Store an article in your library. 

 Highlight, annotate and share articles with your research team members 

 Create reference in new papers and Select a Citation style with one click 

 ذخیره کردن فایل در مندلی
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آن جستجوی مقاله و ذخیره 

در هر یک از پایگاه های 

 اطالعاتی در مندلی

ذخیره کردن اطالعات در کتابخانه 

 شخصی مندلی
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 ایجاد کرد.shareمی توان تمامی اشخاصی که مقاله نوشته اند رزومه را دید و همچنین مابین افراد مختلف  peopleدر قسمت

نشانه گذاری قسمت های مهم 

کردن آنها در shareمقاله و 

گروه یا برای استفاده در مقاالت 

 شخصی همراه با رفرنس

ایجاد یک مقاله جدید همراه با رفرنس ها 

 استایل جدید و مورد نیاز و
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