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  مقدمه ناشر

 هایی است که بتواند یفیت انتشارات مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران در عرضه کتابمشی ک خط

 هاي به روز جامعه فرهنگی و علمی کشور را تا حد امکان پوشش دهد خواسته 

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانـی داشـت تـا بتـوانیم در راه     
مومی و فرهنگ این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی, علوم پایـه و  ارتقاي دانش ع

هایی هر چند کوچک برداشته و در انجام رسالتی کـه بـر عهـده     به ویژه علوم کامپیوتر و انفورماتیک گام
روز  داریم، مؤثر واقع شویم. گستردگی علوم و توسعه روزافزون آن، شرایطی را بـه وجـود آورده کـه هـر    

شاهد تحوالت اساسی چشمگیري در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه نیاز به منـابع مختلـف   
رسـانی، بـیش از    ترین راه دستیابی به اطالعـات و اطـالع   ترین و راحت از جمله کتاب را به عنوان قدیمی

هران بـا همکـاري   نماید. در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران ت پیش روشن می
جمعی از اساتید، مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نیز پرسـنل ورزیـده و مـاهر در    

هاي مسـتمر خـود بـراي رفـع کمبودهـا و نیازهـاي موجـود،         ش زمینه امور نشر درصدد هستند تا با تال
 دهند.مندان قرار  مناسب در اختیار عالقه  منابعی پربار، معتبر و با کیفیت

فیـروز   یکـی ب یـد دکتـر فر ، یروزجاییف یمهندس محمدادب  "کتابی که در دست دارید با همت 
و تالش جمعی از همکاران انتشارات میسر گشته که شایسـته اسـت از یکایـک ایـن گرامیـان       " جاهی

 تشکر و قدردانی کنیم.  

  رشناسی و نظارت بر محتوا: زهره قزلباشاک

نمایـد بـا مراجعـه بـه آدرس       پـژوه گرامـی درخواسـت مـی     ما دانـش در خاتمه ضمن سپاسـگزاري از شـ  
dibagaran.mft.info       (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجی را براي کتـابی کـه در دسـت داریـد تکمیـل و    

دانـد،   ارسال نموده، انتشارات دیباگران تهران را که جلب رضایت و وفاداري مشتریان را هدف خـود مـی  
 یاري فرمایید.

 اریم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقدیم حضورتان نماییم.امیدو

 

 مدیر انتشارات  

 مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران

publishing@mftmail.com         
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   انمقدمه مؤلف
هـاي علمـی   ؛ نگارش نوشتههاي علمیامروزه براي دانشجویانِ تحصیالت تکمیلی و محققانِ تمام شاخه

حجم باالي منابع علمـی و سـرعت    و یبه گستردگ با توجهنامه و مقاالت)، ، کتاب، پایان، تحقیق(پروژه
که ذهن هر پژوهشـگر یـا محققـی را بـه خـود       شده بر و پر دغدغهزمان تبدیل به امريپیشرفت علم، 

 تـأثیرات و  هشد تبدیلو اساسی به یک امر مهم  امروزهکه  است 1جستجوقدم اول، معطوف کرده است. 
فعـالیتی اسـت کـه     تـرین  مهمیکی از  حال درعینجستجو هرچند ساده اما  دارد.بشر زیادي در زندگی 

-در کوتـاه مطلوب  ایجنت بازیابیدقیق و ي براي انجام یک جستجوکاربر یا پژوهشگر به آن نیاز دارد. هر
 اشـاره  هـا  آنبه ن کتاب ای قسمت نخستبه یک سري نکات توجه داشت که در  باید، ترین زمان ممکن

تـر از دیگـر   گوگـل بسـیار متنـوع   ، هـا در بیشـتر زمینـه   ازآنجاکه در بین موتورهاي جستجواست. شده
و معرفـی   2انـدنوت ، در کنـار آمـوزش برنامـه    اثر حاضـر ، لذا در استگام برداشته موتورهاي جستجو 

 ستجو در اینترنت توسـط موتـور  جمعرفی و آموزش به  مفصل طور به هاي اطالعاتی (بخش دوم)،پایگاه
انجام  وجستجو  در کارآمدتا خواننده راهی مناسب و  شده دادهاختصاص  اسکالر گوگلو ل گگو جستجو

 افزارهـاي مختلفـی  تاکنون نرمهاي اطالعات، در کنار موتورها و بانک. در پیش بگیردیک تحقیق علمی 
بـه بـازار   تولیـد و  هـاي علمـی   دهـی نوشـته  ، نگارش و رفـرنس خذآمتسهیل امر مدیریت منابع و  براي

 خـود را هـاي  تحقیـق و نگـارش نوشـته    راحتـی  بـه تا کاربران با ایجاد یک بانـک اطالعـاتی    شده عرضه
 آن را مأخـذ ، فهرست منابع و المللی بیناستانداردهاي  بر اساسزمان و در کسري از  کنند دهی سازمان

بـه اهمیـت مـوارد     بـا توجـه  اشـاره کـرد.    به برنامه انـدنوت  نتوا می افزارها نرماین  ازجملهدرج نمایند. 
، در بخش دوم این کتاب سعی شده تـا بـا بیـانی    ي برنامه اندنوت در عین سادگی آنمداو کار ذکرشده

بـه   بـا توجـه  ، طـورکلی  بـه . آشنا گردد گام به گام صورت بهافزار نرماین ساده خواننده با محیط و کارایی 
بـا نکـات کـاربردي     بـوم   و  مـرز اآشنایی بسیاري از دانشـجویان و محققـان ایـن    و ن اهمیت مطالب فوق

 علمی تأیهاعضاي  سابقه تدریس در چندین کارگاه آموزشی براي دانشجویان و در این کتاب، شده یانب
نکاتی دقیق و  یانب باسعی شده تا ، اسکالر گوگلاندنوت و  افزار نرمدر زمینه جستجو و مدیریت منابع با 

، کاربردي، بجـا و مناسـب   هايجستجو و آموزش برنامه اندنوت، با ذکر نکات و مثال در زمینهکاربردي 
از ایـن دغدغـه جامعـه     بخـش زیـادي  کرده باشیم تا دوین جامع براي این مسیر تهیه و ت راهنمايیک 

صداق خـارجی  در این کتاب م شده یانبتوان گفت که جامعیت مطالب بنابراین می؛ را رفع نماییمعلمی 
) 2015( روز بـه که در نگـارش آن از آخـرین دانـش و اطالعـات      حاضر است کتاب یدام. و داخلی ندارد
بتواند پاسخگوي این نیاز جامعه علمـی کشـور   افزار اندنوت استفاده شده، ي گوگل و نرمموتور جستجو

نیسـت. از  ته خالی از اشـکال  این نوش     ًقطعا  باشد. دانشجویان و محققان کشور عزیزمان استادان، یژهو به
آدرس از طریـــــق ایـــــن نوشـــــته را هـــــاي ایـــــرادات و کاســـــتی کـــــه یکســـــان همـــــه

از در پایـان   گـردد. نمایند، پیشـاپیش قـدردانی مـی    یادآوري m.adabi1368@gmail.comالکترونیکی
پژمـان   دکتـر آقایـان   از یـژه و بـه ، انـد را یاري رسـانده  مااین اثر  تهیه و تدوینتمامی عزیزانی که در 

                                                                                                                                             
1-Search 
2-Endnote 
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