
  یتعال بسمه

یپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت یفناور و قاتیتحق معاونت  

  ییدانشجو قاتیتحق یها تهیکم یهماهنگ دفتر 

 برنامه پیشنهادی مجموعه کارگاه های کوریکولوم آموزشی دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجوئی کشور
 

 

 

 (Reference Manager , Endnote)مرجع نگاری و نرم افزارهای مربوط  کارگاه
 

 مربوط یو نرم افزارها یمرجع نگار برنامه زمان بندی کارگاه

 زمان مدرس مبحث رديف

 (دقيقه)

 مالحظات

 تالوتی آياتی از کالم اهلل مجيد  1

 بيان اهداف کارگاه

 11  

  11  رفرانس نويسی، اهميت و انواع آن 2

  11  معرفی نرم افزار 3

  11  نحوه ايجاد بانك اطالعاتی در نرم افزار 4

  11  روش های ورود اطالعات 1

  41  کار گروهی 6

  11  ويرايش بانك اطالعاتی 7

  11  ايجاد فهرست منابع 8

  11  ويرايش منابع  9

  41  کار گروهی 11

  31  ورود اطالعات بصورت دستی 11

  31  کار گروهی 12

  11  پرسش و پاسخ و جمع بندی 13

 

 دو: سطح کارگاه

 ساعت 1: مدت کارگاه

 

 منابع: 

 ی، کتابخانه مرکزیرامانیپروانه مد: نیتدو، (مدیر کتابنامه) Reference Manager 11 استفاده از نرم افزار یراهنما .1

   مشهد یدانشگاه علوم پزشک

انی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ترجمه و گردآوری دکتر نيکو یم .درسنامه مدیر کتابنامه .2

 اصفهان



 2 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان(: EndnoteX) یاطالعات و استنادهای علم تیریمدراهنمای آموزشی نرم افزار  .3

دانشگاه فردوسی  یاضیدانشکده علوم ری، کتابخانه گورج یشهربانو صادق: Endnote افزار استفاده از نرم یجزوه آموزش  .4

  .مشهد



 

 3 

 
 (Endnoteو   Reference Manager)های مديريت کتابنامه طرح درس برنامه کارگاه آشنائی با نرم افزار 

 

 ..…: فراگيران

 …: مسئول درس
 

o کار با امکانات اوليه نرم افزار آموزش و تمرین: اهداف کلی درس 

o برنامه زمان بندی درس 

 

 اهداف کلی            عنوان جلســــه تاریخ جلسه ردیف

 نصب و  باز کردن برنامه  -1 آشنائی با نرم افزار     1   

 نرم افزاراجزاء پنجره  آشنایی با -2

 نحوه ایجاد بانك اطالعاتی جدید و حذف آن -3

 مرتب کردن رفرانس ها -4

 نس هاانحوه وارد کردن یا دانلود رفر -5

 جستجوی رفرنس ها در بانك اطالعاتی -6

 ای دو نسخه ایرفرنس ه -7

 کپی کردن رفرانس ها بين بانك های اطالعاتی -8

 wordساخت کتابنامه در مقاله  -9

 wordدر  شناخت ابزارهای برنامه -11

 انتخاب رفرنس ها در بانك و انتقال آنها به متن مقاله -11

 تغيير سبك بازده و نحوه نمایش رفرنس در مقاله نهائی -12

کار عملی با نرم افزار و    2

انجام  رفع اشکال حين

 کار

معرفی یك مقاله با رفرانس تایپ شده و تمرین تغيير آن به صورت  -13

 بانك اطالعاتی با استفاده از نرم افزار

 


