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  پژوهيار چيست؟

خود در  پژوهش طولكنيد بدان معنا است كه شما در  استفاده مي همطالع يبراي وقتي كه از اينترنت به عنوان منبع
مام ابزارهاي مورد نياز خود را به درون مرورگرتان محيط مرورگر در حال كار هستيد به همين خاطر بهتر است ت

  .كند اين امكان را براي شما فراهم ميابزاري است كه پژوهيار افزار  نرمبياوريد و 
و بر روي آن يادداشت كرده رهيذخ1به صورت تصوير لحظه اي رااز وب  ييها صفحهتوانيد  مي افزار نرمبا اين 
متن باز فارسي زبان است كه به محققان و پژوهشگران در  يدهاستنادرايگان مديريت افزار  نرمپژوهيار اولين .بنويسيد

  .رساند ميامر پژوهش ياري 
 رهيذخاز قبيل  و عالوه بر آن امكانات ديگري را دارد يدهاستنادافزارهاي مديريت  پژوهيار هر سه كاربرد نرمافزار  نرم

ر اختيار را نيز د هاي ذخيره شده در عناوين و برچسب ، جستجوبر روي آن ينگار ادداشتيكردن صفحه وب و 
  .دهد پژوهشگران قرار مي

نيازهـاي كـاربران    بـر اسـاس   )نـور (مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم اسـالمي      افزار توسط موسسه  اين نرم
  .در چند نسخه ارائه شده است مختلفزبان و براي مخاطبان حوزه علوم  فارسي

  كند؟ ميپژوهيار به چه كساني كمك 

توانند به سه زبان فارسي، عربي و انگليسـي منـابع    علوم هستند كه مي مختلفهاي مخاطبان پژوهيار پژوهشگران حوزه
  .ها استناد دهند مورد نياز خود را جستجو، ذخيره و سازماندهي كنند و به آن

ات علمـي اسـت كـه بـه كمـك آن      قدرتمند براي گردآوري، مديريت، فراخواني و انتشـار اطالعـ   افزار نرمپژوهيار يك 
ه هـر  كـ هـاي شاخصـي اسـت     پژوهيـار داراي ويژگـي   افـزار  نرمايجاد كرد؛  قابل حملتوان يك كتابخانه ديجيتالي  مي

  .پژوهيار در ادامه ذكر شده استافزار  نرمها و امكانات  قابليت. كند از اين برنامه استفاده كند پژوهشگري را متقاعد مي
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  )2(تصوير 

  :دهي سازمان - 2

در ايـن   آيتمپس از ذخيره . كنيدجديدي را متناسب با نياز خود ايجاد  ي ابتدا بايد مجموعه ها تميآ يده سازمانبراي 
ها برچسب اختصـاص داد   توان به آن همچنين مي. جداگانه يادداشت بنويسيد طور به آيتمتوانيد براي هر  مجموعه مي

هـاي   هـا را در مجموعـه   آيـتم تـوان   مـي  )Drag& Drop(انداختن كشيدن و ز با استفاده ا. ها را ويرايش كرد آيتمو 
  )4و  3تصوير . (دمختلف ذخيرهكر

  
  )3(تصوير 
  

  
  )4(تصوير

  :دهياستناد - 3

ي علمي براي باال بردن اعتبار مقاله،  ها در نوشتن مقاله .تناددهي استافزار اس هاي بسيار مهم اين نرم يكي از قابليت
 اثر به اعتباربخشي باعث ،اثر گيري شكل در استفاده مورد منابع به ارجاع .از اهميت زيادي برخوردار است  استناد
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 راهكار شود، مي ارپديد متن پايان در كه استناد مورد  منابع فهرست ،ديگر سوي از وشود  مي تحقيقي يا تأليفي
  .است اصلي متن در ارائهشده هاي دادهو  ها يافته ،ها انديشه اصلي ي مهسرچش به مخاطبان هدايت براي مناسبي
. در كتابخانه استناد كرداز منابع موجود  يكبه هر  افزار نرمتوان از طريق  ، ميدهي سازمانو  سازي مجموعهپس از 

نوشتن مقاله از  با .دوجود دا) … ,Chicago, APA, Vancouver(2ستناددهيعالوه بر اين امكان انتخاب شيوه ا
و 3يناد درون متبه استن )5تصوير( ها  كردن هر كدام از شيوهتوان با مشخص  ميورد  پرداز ژهوا طريق

  .داخترپ4متني رونب

  
 )5(تصوير 

  افزار امكانات نرم

 اطالعات دهي ازمانسايجاد بانك اطالعاتي تحت عنوان كتابخانه جديد براي  .1

 افزار در نرم هاي مورد نياز ذخيره كتابشناسي كتاب .2

 ...و  ثر هنري، فيلم، صدا، نقشهذخيره صفحات وب، ا .3

 Wordو  PDFها به صورت  ذخيره فايل .4

 به عناوين ذخيره شده جداگانهاختصاص برچسب  .5

 منبع اطالعاتي ايجاد يادداشت براي هر عنوان .6

 ي ذخيره شدهها جستجو در عناوين و برچسب .7

 )ISBNمانند (هاي مختلف با شناسه مورد نياز  ذخيره عناوين و آيتم .8

 HTMLو  RTF ،PDFبه صورت از مجموعه و كتابخانه  گيري گزارش .9

 www.lib.irدر پايگاه  هاي ذخيره شده آيتميابي  مكان .10

 زه علوم اسالميحوكتاب در  43000با بيش از  كتابخانه نورامكان دسترسي به .11

 ها ها و كتابخانه سترسي به فهرستن دامكا .12

                                                 
2 - Citation Styles 
و   شود و در متن تنها نشانه يا انتهاي متن درج مي، استناد، سند مورد ارجاع در جايي خارج از متن، اعم از پايين صفحه،پايان فصلدر اين نوع  - 3

  .كند سند مورد نظر را مشخص مي ،نمادي
 .شود ذكر مي منابع تفهرسپاياني با عنوان بخش  در متني درون استنادهاي از هريك خصوص در تكميلي اطّالعاتدر اين نوع استناد  - 4
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 ) نظير نام نويسنده، عنوان و غيره( PDFفراداده جستجوي خودكار  .13

 مهم آيتمحفظ هاي حذف شده و  بازيابي آيتم  .14

 بر روي آن نگاري قابليت ذخيره كردن صفحه وب و يادداشت  .15

 ربوط به موضوع مورد نظرم يوندهايپو حتي  ريتصاو، هاPDFاعم از  ها ليفابندي انواع  ذخيره و طبقه  .16

 ها جستجوي سريع تمامي مطالب و يادداشت  .17
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  راهنماي نصب :2صل ف

  

  راهنماي نصب پژوهيار

سمت  ،صفحه يباالي كه واقع در در كادر.شويد www.Pajoohyar.irسايت وبافزار ابتدا وارد  براي نصب نرم
در آن صفحه ؛ و دهد و شما را به صفحه بعد انتقال مي.)1تصوير (. كنيد كيكل افتيدرقرار دارد، روي گزينه  راست

  .نرم افزار را دريافت كنيد

  
  )6(تصوير

با . )7تصوير(.كليك كنيد پژوهيار افتيدر يمنونيز اين امكان وجود دارد كه بر روي  سايت وبدر تمام صفحات 
  .)8تصوير(شود نمايش داده ميصفحه بعد براي دريافت مستقيم انتخاب اين لينك، 

 
  )7(تصوير 
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  )8(تصوير 

با . خواهيد ديدتن را فارسي يا انگليسي ، مرفاكسيفابا نوع ه متناسب ك دي زير را مشاهده خواهيد كر سپس پنجره
  .شود پنجره زير باز مي »allow«يا » اجازه دادن«دكمه كليك روي 

  
  )9(تصوير 

ها باز  افزودني پنجره» install now«يا » تاييد نصب«با فشردن دكمه  دكه فرايند دانلود به اتمام رسي پس از اين
  .خواهد شد

  
  )10(تصوير 

 .اندازي مجدد فايرفاكس است ه راهتوجه داشته باشيد كه پس از تاييد نصب نياز ب
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پژوهيار در گوشه  افزار نرم عالمت و در مرورگر شما نصب خواهد شد 5اي پژوهيار به صورت افزونه افزار نرم از نصب پس
ها،  منبعهمه  تابخانه،ك د وشو ميپژوهيار باز  قاببا كليك بر روي اين عالمت، . شود پايين مرورگر ظاهر مي

  )11تصوير . (دشون ديده مي... ها و  هاي ذخيره شده، يادداشت صفحه

  
  )11(تصوير 

   

                                                 
5 - Plug-in :دهند هاي كاربردي كوچكي هستند كه كارايي مرورگر را افزايش مي ها برنامه افزونه. 
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  راهنماي كاربردي :3فصل

  

  قاب پژوهيار

ا كليك روي ايـن  ب. دشو پژوهيار ظاهر مي افزار نرم فايرفاكس عالمتافراز در گوشه سمت چپ مرورگر  بعد از نصب نرم
شود كه اين قـاب شـامل سـه سـتون اطالعـاتي       ي پاييني صفحه نمايان مي در نيمه) 12تصوير (ر پژوهيا عالمت قاب

هـا را بـه    توانيد اندازه هر يـك از بخـش   ها مي ها توسط نشانگر موس و حركت دادن آن با انتخاب مرز بين ستون .است
  .دلخواه تغيير دهيد

  
 )12(تصوير 

  :يك ستون

بخانه نـور  كتا .شود نمايش داده مي و كتابخانه نور هاي ايجادشده الفبايي مجموعهبندي  دستهيك كتابخانه و  ستوندر 
هايي كه به هر آيتم اختصاص داده شده در ايـن   همچنين برچسب. )شود ميدر ادامه توضيح داده (را بايد فعال نماييد 

  )13تصوير . (دها جستجو نمايي سبها را بر اساس برچ توانيد آيتم در اين قسمت مي. قسمت قابل مشاهده است



       هراهنامی نصب و استفاد      

12 
 

  
 )13(تصوير 

  :دو ستون

ا انتخاب هـر مجموعـه   ب. دشو ها نمايش داده مي هاي موجود در آن و آيتمها  اطالعات مربوط به مجموعهستون در اين 
يك، ركوردهاي موجود در آن قسمت در اين سـتون يـا در سـتون ميـاني نمايـان      ستون يا زيرمجموعه ايجاد شده در 

  . شود مي
مربوط به هـر آيـتم را   ... توانيد اطالعات قابل نمايش از قبيل نوع، سال نشر، ناشر، زبان و  مي  آيكن با كليك روي

  )14تصوير (.اضافه يا كم كنيد

  
 )14(تصوير 
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  :ستون سه

برگـه در  چهـار  . شود در اين ستون اطالعات و جزئيات يك ركورد خاص كه در ستون دو انتخاب شده نمايش داده مي
  .هاي مختلفي دسترسي پيدا خواهيد كرد ها به قابليت باالي اين ستون وجود دارد كه با كليك روي آن

. تاين اطالعات قابل تغيير و ويـرايش اسـ  . شود در برگه اطالعات، اطالعات مربوط به آيتم انتخاب شده نشان داده مي
  )15تصوير (

  
 )15(تصوير 

  )16تصوير . (دانيد به آيتم انتخاب شده يادداشت اضافه كنيتو ها شما مي در برگه يادداشت

  
  )16(تصوير 

  )17تصوير . (دتوانيد به آيتم انتخاب شده برچسب اضافه كني ها شما مي در برگه برچسب

  
 )17(تصوير 
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روي افـزودن  با كليك . هاي مرتبط با آيتم انتخاب شده را ارتباط دهيد توانيد آيتم با كليك روي برگه مرتبط، شما مي
ها بين منابع  توانيد با انتخاب آن شود كه مي هاي ذخيره شده در كتابخانه پژوهيار نمايان مي اي از مجموعه ابتدا پنجره

  )19و  18تصوير . (دخود ارتباط موضوعي برقرار كني

  
 )18(تصوير 

  
 )19(تصوير 

  آموزش گام به گام

    ايجاد كتابخانه مجازي: گام اول

 نـوان مـورد نظـر ايجـاد نماييـد     يك مجموعه جديد تحت ع    با كليك روي نماد. اندازي كنيد زار را راهاف نرم ابتدا
  .)20تصوير (



 
 

ن   
ه  

  

هر . يره كرد

اثر هنري،  
، نامه  

ند بـه افـزودن
صـفحه. كنيـد  

  

ذخير پژوهيارر 

، صفحه وب
نامه راديويي،

  

رتي كه عالقمن
كليـك ك »فحه

توان در را مي. 

ص، نامه ايان
برنا زيوني، 

)21تصوير (. د

   عاتي 

ردر صو.  كنيد
ديد از اين صف

 )22ر 

20( 

..صدا، نقشه و 
  .د

پا ي ويدئو،
برنامه تلوز 

افه خواهد شد

21( 

هاي اطالع ك

ظر را جستجو
اخت آيتم جدس

تصوير(. هد شد
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0(تصوير 

 هنري، فيلم، ص
شود ش داده مي

براي مقاله،
ارائه، ست،

ه مجموعه اضا

1(تصوير 

ها و بانك پايگاه

مورد نظ سايت ب
س« د ي نما

عه اضافه خواه

صفحه وب، اثر
كتابخانه نمايش

براي مق ب،
پادكست د،

رد نظر بهتم مو

    ) و مĤخذ

 جستجو در پ

وب س عبارت يا
ن هستيد روي

اي به مجموع ظه

   هستفاد

كتاب، مقاله، ص
كي متفاوت در

براي كتاب 
سند ، نقشه

ك روي آن آيت

منابع(ت العا

خذ از طريق

 

ورگر فايرفاكس
شخصي خودتا

ل تصوير لحظه

راهنامی نصب و اس  

مانند ك منبعع
با نمادهايتم،

ور مثال نماد 
ن صدا،  
كه با كليك...  و

 

ورود اطال: وم

ود منابع و مĤخ

:ستجو در وب
 استفاده از مرو
ن به مجموعه ش
ورد نظر به شكل

   

هر نوع
نوع آيت

به طو 
فيلم، 
ايميل

گام دو

ورو- 1

جس
با

آن
مو
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 )22(تصوير 

 :هاي اطالعاتي ها و بانك جستجو در پايگاه

و شما قادر خواهيد بود با جسـتجو در هـر    كند يمهاي اطالعاتي زير پشتيباني  پژوهيار از بانكافزار  نرمدر حال حاضر 
  :پژوهيار بپردازيدهاي خود در  مجموعهها به ذخيره منابع بازيابي شده در  يك از آن

  :هاي فارسي پايگاه
 ir.nlai.wwwن سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايرا •

 dll.SimWebPortal/WebAccess/simwebclt/com.nosa.wwwغ كتابخانه سيمر •

 ir.ac.irandoc.www) ايرانداك(پژوهشگاه علوم و فناوري مدارك ايران  •

 ir.noormags.www) نورمگز(پايگاه تخصصي مجالت  •

 ir.iau.sika://http)سيكا(سيستم يكپارچه كتابخانه دانشگاه هاي آزاد اسالمي  •

 :خبري مانند و پايگاه

 ir.khabaronline.www://httpخبر آن الين •

  :هاي التين  پايگاه
 gov.loc.wwwكتابخانه كنگره آمريكا  •
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 com.amazon.wwwن آمازو سايت وب •

 com.nytimes.wwwز تايمخبري نيورك  سايت وب •

  :ها به لينك زير مراجعه كنيد براي دسترسي به ساير پايگاه: توجه
ir.pajoohyar.www  

هنگامي كه عمليات جستجو كامل شـد  . در يك پايگاه اطالعاتي در بخش جستجو عبارت مورد نظر را جستجو كنيد
 )23تصوير (.شود كليك روي آن پنجره زير ظاهر ميشود كه با  مشخص مي  در نوار آدرس نماد

 
 )23(تصوير 

  )24تصوير (.با انتخاب و تاييد آن، اطالعات آيتم مورد نظر به مجموعه اضافه خواهد شد

  
 )24(تصوير 

  

  



ه   
ر  
و  
 ،

ر 
 ،
ه 

ق 

  

هـا را بـه آيـتم  
اگـر مـثالً . شوند

ه، زمان اجـرا و
كند ايجاد مي 

نور وم اسالمي
نوي تنظيمات
خانه نور افزوده

  .د

 

از طريقتوان  ي

تـوان آ تم، مي
ش چپ ظاهر مي
هه اپيزود، شبك
 صورت دستي

  

كامپيوتري علو
 پژوهيار از من

كتابخ ،ژوهيار پ
خواهد شدپذير 

دارد و تنها مي

ناسب براي آيت
ستون سمت چ
ن، ژانر، شماره
طالعات آن به

 

كز تحقيقات ك
 پس از نصب
مراه كتابخانه
ژوهيار امكان پ

ز آن وجود ند
  .د

منمنبع  ب نوع
 متناسب در س
ي مثل كارگردان

و ورود اط ازيدن
 )25تصوير .(د

25(  

مرهاي  فراداده
كافي استر،
سپس به هم. د

ر ستون دوم پژ

26(  

يتم و ركورد از
رسي پيدا كرد
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  )پ اطالعات

و انتخابژوهيار
لدهاي فراداده
شود، فيلدهايي

موردودن آيتم
مهم خواهد بود

5(تصوير 

ف زار ركورد از
مركز نورخانه

دهيد را انجام
جموعه نور در

6(تصوير 

مكان حذف آي
ها دستر به آنر

تايپ( دستي

در نوار ابزار پژ
فيل ،ب نوع آيتم

انتخاب ش »يلم
افزو كه يريپذ 

هاي اصلي م ع

هز 43ش از بي
ز امكانات كتابخ
 عمليات نصب

شناختي مج تاب

دني است و ام
هاي ديگر موعه

   هستفاد

خذ به صورت

»آيتم جديد«
با انتخاب.  كرد

في«يا  »يزيوني
انعطافالوه بر 

منبعوارد كردن

دسترسي به ب 
راي استفاده از

را انتخاب و» 
به اطالعات كت

ه صورت خواند
ها به مجم آيتم

راهنامی نصب و اس  

د منابع و مĤخ

«   نماداب
 دستي اضافه

برنامه تلوي«تم،
عال. شوند د مي

ه از آن براي و

  :بخانه نور

،پژوهيارافزار  
بر.  شده است

»خانه مركز نور
د و دسترسي ب

تابخانه فقط به
آ ن و انداختن 

   

ورود.2

انتخابا 
صورت
نوع آيت

ايجاد... 
استفاده

كتاب.3

نرمدر 
فراهم

كتابخ«
شود مي

اين كت
كشيدن
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  :هاي تكراري آيتم .1

توانند در  مي نكاربرادهد كه  اند را نشان مي هايي كه تحت يك عنوان ذخيره شده افزار تمام آيتم در اين قسمت، نرم
  .را حذف كنندهاي تكراري ذخيره شده  ادغام كرده و آيتمها را  صورت مشابه بودن آن

 
  )27( تصوير

  
  )28(تصوير 

 :هاي دسته بندي نشده آيتم .2
  .اند را مشاهده كرد مشخصي ذخيره نشدهه كه در مجموع ي راهاي توان آيتم در اين قسمت مي

  
  )29(تصوير 

  :سطل بازيافت .3
ا به طور كلي از ها ر توان آن و مياند قابل دسترسي هستند  ها حذف شده هايي كه از مجموعه در اين قسمت آيتم

  .و يا به مجموعه مورد نظر بازگرداند هيار حذف كردپژو
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  )30(تصوير 

  
  )31(تصوير 

اك كردن كامل پ« دكمهقابل دسترسي است كه در زمان حذف از ت هايي در سطل بازياف آيتمد داشته باشيه توج 
 .استفاده شده باشد »اين آيتم

 ها با شناسه افزودن آيتم .4

 همه اطالعات كتابشناختي آيتمبه طور خودكار ) شناسه منابع ديجيتال( DOI ايتواند با دريافت شابك  مي پژوهيار

در نوار ابزار پژوهيار و وارد  »افزودن آيتم با شناسه«  نماداينكار با زدن . مورد نظر را بهكتابخانه اضافه كند
 )32تصوير .(شود كردن شابك يا شناسه ديگر انجام مي

  
 )32(تصوير 

 هدرج منابع ذخيره شد .5
در نـوار ابـزار   كارهـا  روي .پژوهيار را باز كنيـد  افزار نرم.را انتخاب كنيد RDFاريپژوهيا  RISفايل مورد نظر با قالب 

در پنجره جديـد مكـان فايـل مـورد نظـر را      .را انتخاب كنيد تا پنجره مربوطه باز شود برد درونكليك كنيد و گزينه 
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ايـن منـابع در   . شـود  انتخابي به كتابخانه پژوهيار اضـافه مـي  ، منابع Openمشخص كنيد، سپس با انتخاب گزينه 
 .شود جداگانه نمايش داده مي اي ستون سمت چپ قاب پژوهيار در پوشه

 هاي مشابه و برنامه Endnoteانتقال منابع از  .6
تجو، افـزار در امـر جسـ    و محدوديت اين نرم Endnoteافزار استفاده بسياري از پژوهشگران براي استناددهي از نرم

افـزار   را بـه ايـن نـرم    ديـ ا كردهذخيره  Endnoteافزار  پژوهيار امكاني را فراهم آورده تا بتوانيد منابعي را كه در نرم
  .انتقال دهيد

  :دپژوهيار، مراحل زير را به ترتيب انجام دهي افزار نرمدر Endnoteبراي استفاده از كتابخانه 
كليـك كـرده و    Output Styles روي گزينـه  Edit نـدنوت، از منـوي  پس از انتخاب منابع مورد نياز در برنامه ا

كليك كـرده و بـا انتخـاب     Export روي گزينه  Fileيمنواز . را انتخاب كنيد  RefMan(RIS)يخروجقالب 
  .نام فايل، اطالعات مورد نياز را در محل مناسبي ذخيره كنيد

 پژوهيـار بـه كتابخانـه    6بـرد  درون ل مربوطه را از طريـق گزينـه  فاي. و روي كارها كليك كنيد را اجرا پژوهيار افزار نرم
  .اضافه كنيد

بـراي  . ها تبديل كنيد قديم اندنوت ممكن است كه قبل از گرفتن خروجي الزم باشد تصاوير را به پيوست ويرايش در
هـاي   اندنوت به فايـل در برنامه  References يمنوها را از  انجام اين كار ابتدا تصاوير را انتخاب كنيد، سپس آن

 .پيوستي تبديل كنيد

  ابزارها و امكانات كتابخانه مجازي: گام سوم

 )ها فعاليت(كارها  - 1

شـود،   را كليك كنيد و از منـويي كـه بـاز مـي      دنده براي دسترسي به بخش تنظيمات پژوهيار، عالمت چرخ
  .)33تصوير ( را انتخاب كنيد »تنظيمات«گزينه 

  
 )33( تصوير 

                                                 
٦ - Import 
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. ايرا فراخواني كنيد دهد تا از جايي خارج از پژوهيارهر نوع مجموعه اين امكان به شما اجازه مي :برد درون 
 .در پژوهيار استفاده كنيد Endnoteهاي جانبي  توانيد از بانك به طور مثال مي

و در  هاي مختلف صادر كنيد توانيد همه منابع موجود در كتابخانه خود را با قالب شما مي :صدور كتابخانه 
 .ها استفاده كنيد جاي ديگر از آن

با استفاده از اين امكان شما . دهد اين امكان روند كار و مطالعات شما را نشان مي :7ساخت خط زماني 
 )34تصوير (.توانيد ركودهاي ذخيره شده را به تفكيك تاريخ مشاهده نماييد مي

  
 )34(تصوير 

 :تنظيمات 

  
 )35(تصوير 

 )36تصوير (.افزار را تنظيم كنيد توانيد كاركرد عمومي موجود در نرم شما مي در اين پنجره: عمومي

                                                 
7 - Time line  
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 )36(تصوير 

پژوهيار  »هينمانوسازي «با استفاده از . شود افزار مشاهده مي سازي شده در نرم در اين قسمت موارد نمايه: جستجو
  )37تصوير (. كند سازي مي ا را از ابتدا نمايهه تمامي آيتم

  ل متنجستجوي كام

كاربرد اين نمايه تسريع . كند ها، نمايه تهيه مي پژوهيار از محتويات كتابخانه و از جمله از متن پيوستافزار نرم •
ها  كند كه هر كلمه در متن كدام آيتم نمايه مشخص مي. ها است ها و آيتم جستجو در درون متن پيوست

. آيتم ثبت شده در كتابخانه، موجود باشد 1000آيتم از 10ممكن است در »دريا«مثال كلمه . وجود دارد
آيتم به سرعت مشخص  10در كادر جستجو، اين  »دريا«كند كه با وارد كردن كلمه  جدول نمايه كمك مي

هايي را در خود جاي داده است  برگه جستجو دكمه. آيتم از بين برود 1000شوند و نياز به جستجو در همه 
سازي شده در هر  هاي نمايه حداكثر تعداد نويسه. شوند ي پاك كردن يا نوسازي نمايه به كار برده ميكه برا

بنابراين در حالتي كه . نويسه است 500000فرض براي اين پارامتر،  مقدار پيش. سند نيز قابل تعيين است
  .سازي خواهند شد ، نمايهنويسه اول 500000يك سند حجيم باشد و تعداد زيادي نويسه داشته باشد، فقط 

  PDFسازي از  نمايه

هاي  سازي از محتويات فايل براي نمايه pdfinfoو  pdftotextهاي  پژوهيار از دو ابزار به نام افزار نرم •
PDF توان هميشه از نصب آخرين نسخه  ، مي»گشتن به دنبال روزآمد« نمادبا استفاده از . كند استفاده مي

. كند سازي مي را نمايه PDFصفحه اول هر فايل  100فرض پژوهيار  به صورت پيش .اين دو ابزار مطمئن شد
  .را ببينيد PDFسازي از  نمايهبراي اطالعات بيشتر . اين مقدار در اين قسمت قابل كاهش يا افزايش است
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  سازي آمار نمايه

تعداد كل . دهد توان حدس زد، جزئياتي درباره اندازه نمايه ارائه مي طور كه مي سازي، همان ار نمايهبخش آم •
سازي  هايي كه نمايه سازي شده است و آيتم نمايه ها آنهايي كه بخشي از  سازي شده، آيتم هاي نمايه آيتم
  .شوند ت ديده مياند، به عالوه تعداد همه كلمات موجود در جدول نمايه در اين قسم نشده

  
 )37(تصوير 

  )38تصوير (.شود هاي ديگر در اين برگه انجام مي تنظيمات مربوط به صدور مشخصات مراجع به برنامه:برگه صدور

نامه مورد استفاده براي كپي به حافظه موقت يا كپي با استفاده از كشيدن و  شيوه: قالب خروجي پيش فرض •
  .شود انداختن در اين بخش تعيين مي

براي  HTMLدر صورت انتخاب اين گزينه به جاي صدور در قالب متن ساده، قالب : HTMLكپي به صورت  •
  .خروجي اعمال خواهد شد

گاه خاصي در فايرفاكس باز  تنظيمات صدور و كپي سريع را در زماني كه وب: ها گاه تنظيمات اختصاصي وب •
هاي متناسب و گوناگون  ها و قالب هاي مختلف از شيوه گاه توان در وب به اين ترتيب مي. دهد باشد، تغيير مي

  .استفاده كرد
با استفاده از اين گزينه، حداكثر تعداد : آيتم... غير فعال كردن كپي سريع در زمان كشيدن بيش از  •

  .شود هايي كه با كشيدن و انداختن قابل صدور هستند تعيين مي آيتم
وهيار كدبندي مناسب براي صدور اطالعات كتابشناسي را به پژافزار نرم: ها نمايش گزينه كدبندي نويسه •

با اين وجود در صورت فعال شدن اين گزينه، در زمان صدور درباره شيوه . دهد صورت خودكار تشخيص مي
  .مورد نظر براي صدور از كاربر نظرخواهي خواهد شد
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تواند كدبندي  اما كاربر مي .فرض تشخيص خودكار است گزينه پيش: برد ها در زمان درون كدبندي نويسه •
 .خاصي را انتخاب كند

  
 )38(تصوير 

در صورتي كه افزونه نصب . رود هاي مختلف به كار مي روزرساني افزونه ورد در نسخه براي به اين برگه: برگه استناد
افزونه  در صورتي كه. شود بر روي اين برگه ظاهر مي »wordنصب مجدد افزونه «اي با عنوان  شده باشد، دكمه

word 39تصوير (.توان از نصب مجدد براي حل مشكل استفاده كرد به درستي كار نكند، مي( 

   
 )39(تصوير 
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  )40تصوير (.براي سهولت و سرعت بخشيدن به كارتان از كليدهاي ميانبر استفاده كنيد: بر كليدهاي ميان

 
 )40(تصوير 

  )41تصوير (. شود ه انجام ميتنظيمات زبان، جهت و تقويم در اين برگ: رگه زبانب

  تنظيمات زبان و تقويم. الف

  پرداز از راست به چپ يا چپ به راست جهت رابط كاربري و افزونه واژه: جهت رابط كاربري •
  انتخاب يكي از سه زبان فارسي، انگليسي و يا عربي: زبان رابط كاربري •
، استنادها و كتابنامه و نيز انتخاب تقويم ميالدي يا هجري خورشيدي در رابط كاربري: تقويم •

TimeLine  
  تنظيمات استنادها و كتابنامه  . ب

  انتخاب يكي از سه زبان فارسي، انگليسي و يا عربي در استنادها و كتابنامه: زبان استنادها •
در صورت عدم انتخاب اين گزينه، مراجع در كتابنامه به ترتيب : تفكيك مراجع بر اساس زبان •

توان  ولي با انتخاب اين گزينه مي. حروف الفبا چيده خواهند شدظهور در متن يا بر اساس 
  .مراجع را بر اساس زبان اثر تفكيك كرد

در صورت فعال كردن تفكيك مراجع بر اساس زبان، : زبان اول در كتابنامه، زبان دوم در كتابنامه •
  .كنند ها ترتيب درج مراجع را مشخص مي اين گزينه

در صورت انتخاب اين گزينه، مراجع فارسي و عربـي از هـم   : بيعدم تفكيك مراجع فارسي و عر •
گرچـه بـه   . شـوند  تفكيك نخواهند شد و به ترتيب ظهور در متن يا به ترتيـب الفبـا چيـده مـي    

  .جدا خواهند شد... هرحال از مراجع انگليسي و 
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 )41(تصوير 

ها  ها و مترجم نامه اطالعات مربوط به شيوهو  ها را تغيير داد سازي پوشه ذخيرهتوان محل  در اين قسمت مي :پيشرفته
 )42تصوير (. ها را مشاهده و تنظيم كرد روزرساني آن و به

  
 )42(تصوير 
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 يادداشت جديد -2

هاي مورد نظر يادداشت اضافه كرده و يا يك آيتم مستقل به  توانيد به آيتم با استفاده از اين امكان شما مي
  )43تصوير (.صورت يادداشت ايجاد كنيد

  
 )43(تصوير 

  پيوست كردن -3
. دهد تا به آيتم مورد نظر يك عكس از صفحه يا يك پرونده را پيوست كنيد اين امكان به شما اجازه مي

  )44تصوير (.توانيد آيتم مورد نظر را به پيوست پيوند دهيد عالوه شما مي به

  
 )44(تصوير 

 جستجو

يا در مجموعه انتخاب شده آيتم مورد نظر را پيدا كند تا در كتابخانه  به شما كمك مي: جستجوي سريع 
 )45تصوير (.دكر ...چون عنوان،پديدآور، سال و  محدود به فيلدهايي توان يمجستجوي سريع را د؛ و كني

  
 )45(تصوير 
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توانيد بر اساس عنوان و نوع آيتم جستجو را  با استفاده از جستجوي پيشرفته مي: جستجوي پيشرفته 
 )46ير تصو(.محدود كنيد

  
  )46(تصوير 

تصوير (. گيرد ها داده شده صورت مي هايي كه به آيتم اين جستجو بر اساس برچسب: جستجوي برچسبي 
47( 

  

  
 )47(تصوير 

 يابي مكان -4

و نمايش محل ذخيره پرونده را  يايد نمايش نسخه برخط، نمايش تصوير لحظه توان با استفاده از اين امكان مي
  )49تصوير (.ها بيابيد و ديگر پايگاه Lib.irمورد نظر را در  يها تميآمشاهده كنيد، همچنين 

  
  )49(تصوير 
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و  .هاي مورد نظر را به منوي اصلي اضافه كنيد توانيد هر يك از پايگاه با استفاده از پنجره ساماندهي موتور جستجو مي
  )50 تصوير (.يا پايگاهي را از آن حذف كنيد

  
 )50(تصوير 

 گذاري در متن ادداشتپررنگ كردن و ي - 5

هاي زير  پژوهيار، در قسمت باال سمت راست آيكونافزار  نرمبا انتخاب هر يك از صفحات وب ذخيره شده در 
هاي مورد نظر در متن را پررنگ كرده  كه قسمت آورد ميوجود به  براي كاربر را اين امكانقابل مشاهده است و 

توانيد از امكانات موجود  ها مي با انتخاب هر يك از اين گزينه ).51تصوير (ها يادداشت قرار دهد و براي آن
  )52تصوير (.استفاده كنيد

  
 )51(تصوير 

 )52(تصوير  



       هراهنامی نصب و استفاد      

31 
 

  Wordپرداز  استفاده از منابع و مĤخذ در واژه: گام چهارم

پرداز ورد  واژههاي  پژوهيار بر روي مرورگر فايرفاكس برگه پژوهيار به صورت خودكار به برگه افزار نرمبعد از نصب 
شود كه به كمك  پرداز وردمانند شكل زير ايجاد مي نوار ابزار واژه در  Pajoohyarاين برگه با نام . شود افزوده مي

  .توان از منابع موجود در كتابخانه پژوهيار هنگام نوشتن مقاله استفاده كرد آن مي

  

  )53(تصوير  

با استفاده از . شود افزار پژوهيار باز مي پرداز ورد با نرم ط بين واژه، ابزار رابPajoohyarپس از كليك بر روي برگه 
توان منابع  پذير است و مي به راحتي امكان Pajoohyarاين نوار ابزار، استناددهي و ايجاد كتابنامه در هنگام كار با 

  .ها بهره برد تناد از آنپژوهيار را فراخواني نمود و براي درج اسافزار  نرمموجود در كتابخانه ايجاد شده در 

  

  )54(تصوير 

  :شود پژوهيار، شامل موارد زير مي افزار افزونه ورد نرمابزارهاي موجود در 
چنين براي  هاي استنادي، براي درج يك ركورد كتابخانه در مقاله و هم آيكن  

 .ويرايش ركورد درج شده مقاله كاربرد دارند
  

ست منابع و اعمال تغيير مورد استفاده در هاي كتابنامه براي ايجاد فهرآيكن  
  .روند كار مي مقاله به

  
شده در مقاله به منظور اعمال  روزرساني ركوردهاي درج آيكن بازسازي براي به  

  .شود تغييرات ايجادشده در كتابخانه استفاده مي



ر 

  

به قاله 

  .رود ي

يار در 

نند شكل زيرما

 استفاده در مق

كار مي منابع به

فاده از پژوهي

  

هم» مات سند

ه منابع مورد

اي مربوط به م

راهنماي استف

  :يد

  .د

تنظيم«به نام 

 استناددهي به

ف كردن كدها

ي پژوهيار و 

ير را انجام دهي

اد كليك كنيد

55(  

اي ب يد، پنجره
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ي تغيير قالب

ف كد براي حذف

وط به معرفي
  .ت

احل زيرداز مر
  .كليك كنيد

يكن درج استنا

5(تصوير 

كني ز اضافه مي

نامه بران شيوه
  .رود مي

رد آيكن حذف

ن كمك، مربو
پرداز ورد است

 
پر در محيط واژه
Pajoohya ك

ستناد، روي آيك

پرداز را در واژه

   هستفاد

آيكن
كار م

  
كاربر

  

آيكن  
پ واژه

  

درج استناد 
ركورد جديد د

ar روي برگه
يار از قسمت اس

ر يك ركورد ر

راهنامی نصب و اس  

: اول استناد
ستناد به يك ر

پرداز منوي واژه
نوار ابزار پژوهي

 براي اولين با
  .شود مي

   

 

  

بخش
براي اس

از من .1
در ن .2

اگر .3
ظاهر م
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  )56(تصوير 

نيز » نامه شيوه«كه از بخش (پژوهيار را  افزار نرم مختلف مورد پشتيباني ياستناددههاي  توانيد شيوه در اين پنجره مي
هاي مختلف استناددهي استاندارد و رايج در  اي از شيوه ر اين پنجره سياههد. دانتخاب كني) قابل دسترسي هستند

  .هاي ديگر به اين سياهه وجود دارد چنين امكان تعريف و افزودن شيوه هم. علمي جهاني قابل رويت است محافل
  .پس از انتخاب شيوه مورد نظر، روي گزينه تأييد كليك كنيد.4
ه ك. تين پنجره شامل دو ستون از كتابخانه پژوهيار اسا. دشو ظاهر مي» ويرايش استناد/افزودن«اي با عنوان  پنجره.5

. اي را كه منبع مورد نظرتان در آن قرار دارد، انتخاب كنيد نام كتابخانه 1در ستون . در شكل نشان داده شده است
  .نام سند مورد نظر خود را انتخاب و بر روي آن كليك كنيد 2سپس در ستون 
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  )57(تصوير 

پس از مشاهده . مشاهده كرد »نمايش ويرايشگر«توان با كليك بر روي گزينه  نمايش ركورد را نيز مي يشپ
  .توانيد گزينه تأييد را كليك كنيد نمايش مي پيش

  

  )58(تصوير 

شده در انتهاي صفحه يا در درون متن  انتخاب ي وهيشپس از كليك بر روي گزينه تأييد، استناد ركورد متناسب با 
  .شود ايجاد مي



ي 

  

  

ي زمينه كار پس

  

. را اعمال كرد

  

با اين كا. دهيد

ييرات دلخواه

  .رود مي
ورد نظر قرار د

توان تغي جره مي

59(  

كار مي ن متن به
محل استناد مو

60(  

 و در اين پنج
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9(تصوير 

گرفته درون رت
ر موس را در م

  .شود  مي

0(تصوير 

شود  ظاهر مي

  تناد

ير استناد صور
ي است نشانگر
ي متن متمايز

ناد، پنجره زير

   هستفاد

ويرايش استن 

ر اصالح يا تغيي
ير استناد كافي
كل زير از باقي

رايش استنه وي

راهنامی نصب و اس  

: دوم استناد

منظورسمت به 
صطالح يا تغيي
ستناد مانند شك

 انتخاب گزينه

   

بخش

اين قس
براي اص
رنگ اس

س ازپ
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  )61(تصوير 

  .شويد در صورتي كه نشانگر موس در قسمتي غير از استناد درون متن قرار گرفته باشد، با پيغام خطاي زير مواجه مي

  

  )61(تصوير 

  ايجادكتابنامه: بخش سوم

كتابنامه را . كار رفته در متن تهيه كرد اي از منابع به توان سياهه ا استفاده از گزينه درج كتابنامه، ميب: درج كتابنامه
  .اند هاي مشابه آن در متون ذكر كرده با عنوان فهرست منابع، فهرست مĤخذ، منابع و مĤخذ و عبارت
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  ها پيوست

  

  

 ياستناددههاي  شيوه

  :المللي هاي استاندارد بين شيوه
پشـتيباني  را ... ر و وي، شيكاگو، ونكوا. يپ. يا استنادي مختلف از جمله هاي شيوه افزار پژوهيار در حال حاضر نرم

  .كند مي

  )APA(نامه انجمن روانشناسي آمريكا  شيوه

نخستين بار اين . تاريخ است –هاي استنادي نويسنده  در نظام ها نامه شيوه ترين مهميكي از » اي. پي. اي« نامه شيوه
اين مقاله حاصل نشستي . شدمنتشر » Psychological Bulletin«در  اي مقالهبه عنوان  1929نامه در سال  شيوه

ها براي انتشار  سازي آن و آماده ها نوشته دستبراي رسيدن به شكل واحدي در استناد به  1928بود كه در سال 
. منتشر گرديد» Publication Manual«نامه به صورت مستقل با عنوان  اين شيوه 1925در سال . برگزار شد

علمي به ويژه در  هاي نوشتهمنتشر شده است و در استناد به  2001در سال  نامه شيوهپنجمين ويرايش اين 
  . شود ميعلوم اجتماعي استفاده  هاي حوزه
  :مثال
 .زدانشگاه شيرا: شيراز. ساختمانهاي پوسته اي). 1364( يفرشاد، مهد: كتاب با يك نويسنده •

در محسن حاجي زين . دنجامعه اطالعاتي و جهاني ش).1384( انوروزي چاكلي، عبدالرض: يك كتابزفصلي ا •
- 121.ص ص( ن، مجموعه مقاالت همايشهاي انجمن كتابداري و اطالع رساتي ايرا)ويراستار( يالعابدين

  .كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران: تهران). 153

  نامه شيكاگو شيوه
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مورد بازبيني قرار گرفت اين روش به  2003قدمتي يك صد ساله دارد و پانزدهمين ويرايش آن در سال  اين روش
در اين . هاي استناد پرداخته و عالوه بر قواعد كلي شيوه استناد به انواع منابع را ارايه كرده است تفصيل به معرفي نظام

 : شوند يمپژوهش به صورت زير معرفي  و ديگر منابع اطالعاتي در پايان ها مقالهها،  روش كتاب

و معمـوالً  (، تاريخ انتشار اثـر، عنـوان   )رديگ يميا ويراستار، گردآورنده، يا مترجمي كه به جاي نويسنده قرار (نويسنده 
نـام نشـريه علمـي، شـماره      ها مقالهها، محل نشر و ناشر؛ و براي  براي كتاب). شود يمعنوان فرعي كه گاهي نيز حذف 

به جز منـابع چـاپي    يا ياطالعاتبراي مواد . شود يمصفحه، و اغلب شماره نسخه نيز اضافه ) هاي(دوره، شماره  جلد يا
بـراي آثـار   . شـود  يمـ كه اثر با آن ارائه شده است نيز ذكـر   يا رسانهشنيداري،  -مانند آثار الكترونيكي يا مواد ديداري

  .شوند يمورت لزوم تاريخ دسترسي هم ارائه ودر ص» لا. آر. وي«پيوسته، اطالعات بازيابي شامل 
  : مثال
 . دانشگاه شيراز: شيراز. اي هاي پوسته ساختمان. 1364. فرشاد، مهدي: كتاب با يك نويسنده •

در مجموعـه مقـاالت   . جامعه اطالعاتي و جهاني شـدن . 1384. نوروزي چاكلي، عبدالرضا: يك كتابزفصلي ا •
. 153-121ساني ايـران، ويراسـتار محسـن حـاجي زيـن العابـديني،       هاي انجمن كتابداري و اطالع ر همايش
 .كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران: تهران

مركـز  : تهـران . 1380. ترجمه مهري صـديقي . انتخاب منابع اطالعاتي. بي تا. المبرت، جيل: كتاب الكترونيك •
 .اطالعات و مدارك علمي ايران

مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني . 1383. بني اسدي، نازنين: مقاله با يك نويسنده •
  .96-65 ) :2(34مجله روان شناسي و علوم تربيتي . دانش آموزان

نامـه   پايـان . بررسـي مهريـه، حـدود و احكـام آن در فقـه اماميـه      . 1380. فالحي، داود: ها ها و رساله نامه پايان •
  . كارشناسي ارشد، دانشگاه قم

  رونامه ونكو شيوه

 دگر سميرغير ربه طو كلمبيا بريتيش ورنكوو در پزشكي معلو تنشريا انبيردسر از كوچكي وهگر 1978 لسا در
 وهگر ابتدا در كه وه،گر ينا .كنند ينوتد نشا تنشريا به ساليار تمقاال يابر شيرنگا لعمليراستود تاد ـمدنآ هم
 تشكيل را) ICMJE( يستپزشكيز تنشريا رانستاايرو لملليابين كميته دهاـبع دشـيـم هدـنامي وروـنكو

  .دارد هعهد بر را ورنكوو نامههشيو ينگرزبا ظيفهو و دـهديـم جلسه تشكيل ربا يك سالي كميته ينا. ندداد
 نـيا تنـم در دتناـسا يابر كلي هقاعد هشيو ينا مطابق. ستا دستناا لياتو منظا بر مبتني ور،نكوو دستناا هشيو

س پانوي رتصو به يا ،شهوكر يا ،نتزاپر خلدا در اد،عدا از دهستفاا با د،ستناا ترتيب به منابع هـك تـسا
 ردمو متن در كه مكاني ليناو در همآن ،مييابد صختصاا رهشما يك فقط منبع به هر .شوند يارگذرهشما

 د،ستنابعدي ا نمكا از نظر فصر ،منبع آن به رمكر يهادستناا در رهين شماـهم از. درـيگيـم اررـق دتناـسا
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 مثل يندوسجا عالئم از بعد بايد ادعدا ينا كه ستا ينا دستناا ادعدا هجايگا رهبادر كلي نقانو. دميشو دهستفاا
  .يرندبگ ارقر هاليرگوونقطه و نقطههادو از قبل و اـهلوـيرگو و اـههـنقط
  :مثال
 .1382كوكب،:تهران.3ويرايش .علت شناسي صرع كودكان. عزيزي فريدون: كتاب با يك نويسنده •

باكتريولوژي سپتي سمي نوزادان و تعيين مقاومت .مشيري فرهاد،دليرياردوان :مقاله با يك نويسنده •
 .48-52) :3( 10، 1381ارولوژي . ها ها نسبت به آنتي بيوتيك دارويي آن

مطالعه وضعيت استناد در نشريات مورد تاييد وزارت علوم .شاهبداغي اعظم: ها ها و رساله مهنا پايان •
دانشگاه :تهران]. نامه پايان[ 1380تحقيقات و فناوري و كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور در سال 

  .1382 ،تهران
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