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  زوترو چيست؟
 ريامكـان پـذ   يها به آسان از آن و استفاده يابيكه امكان باز يا وهيبه ش يساز رهياطالعات و ذخ يمنابع، جمع آور ييامروزه شناسا ديشا

و  يكـ يحجم اطالعـات الكترون  شيامروزه با توجه به افزا. به شمار برود قيتحق نديدر فرآ نيمحقق يمهم برا ارياز مسائل بس يكيباشد، 
رو،  نيـ از ا. انـد  اطالعات ناكارآمـد شـده   يساز رهيو ذخ يجمع آور يسنت يها روش ق،يتحق اتيدر انجام عمل نترنتيا فزونكاربرد روزا

 يكي. ها زوترو است از آن يكيآسان كرده است، كه  اريامر را بس نياند كه انجام ا ساخته شده يا ژهيو يمشكل، نرم افزارها نيرفع ا يبرا
 يعلمـ  يهـا  انجام پژوهش يان براكاربر يازهايبرنامه به ن نيتوجه خاص سازندگان ا» زوترو« يكاربرد ي برنامه يها يژگيو نيتر از مهم

كـه   يگردد، به طـور  ليتبد يمنابع علم تيريمد يافزارها نرم يقدرتمند برا يبيعامل باعث شده كه هم اكنون زوترو به رق نياست؛ و ا
 ييزوتـرو توانـا  . را به خود جلب كنـد  يها و مراكز پژوهش از استادان، پژوهشگران، دانشگاه ياريتوانسته است بس يزوترو در مدت كوتاه

هم دارد كـه آن را در رقابـت بـا     يگريد يها تياطالعات را دارد و افزون بر آن مز تيريمد يا حرفه يافزارها نرم يها تيفعال ٔانجام همه
  .ساخته است زيمشابه متما يافزارها نرم ريسا

 يها را به سادگ پرداخت و آن يمراجع و منابع علم تيريبه مد توان يم است كه به كمك آن رفاكسيمرورگر فا يها از افزونه يكي زوترو
با استفاده . استفاده كرد عيدر سطح وس يقيتحق-يعلم يها افتهيو نظم دادن به  يطبقه بند يبرا توان ياز زوترو م نيهمچن. كرد هينما

هـا را بـا    آن ياستفاده و حتـ  يوتريها در هر زمان و مكان و كامپ وب منتقل كرد و از آن يخود را به رو قيمراجع تحق توان ياز زوترو م
  .به اشتراك گذاشت گرانيد

  :است ريبه شرح ززوترو نرم افزار  يها يژگيو نياز ا يبرخ

  .بودن گانيرا ]1[

  .كرد يرا فراخوان ها آن يبه سادگ توان يم اًكه بعد ينحو به كند يم يساز هيوجو و نما ها را جست كامل مقاله متن ]2[

 .گذاشت  ادداشتيآنها  بر توان يم كند يهمراه م ييها وستيبا پو  كند يمشخص م ييها دواژهيمدخل را با كل هر ]3[

 .دارد افزونه آن يداشته و برا يهم خوان سيآف كروسافتيپرداز ما واژه افزار نرم با ]4[

اطالعات  تواند يدارد و م يهم خوان ...و  ا،يديپ يكيآمازون، وگوگل بوك،  يركت، نور مگ،اساينس د همچون ينترنتيا يها گاهيپا با ]5[

 .استخراج كند يمرجع شناس يها مدخل به صورترا  ها تيسا نيموجود در ا

 يها ليفا يشده و حت افتهيموارد  ٔهمه يكتاب شناختاطالعات  توان يكه م يدارد، به نحو ياديز يهم خوانگوگل  سرچ با ]6[

 .ضبط كردزوترو را در شده  دايموارد پ ٔهمه ٔمهيضم

از منزل،  توان يم بيترت نيو به اثبت در  گاهيپا كيت به صوررا  منابعكل  توان يمو ساختن اكانت در وبسايت زوترو، با تنظيم  ]7[

 .داشت يبه كتابخانه خود دسترس گريد يهر جا ايكتابخانه، محل كار 

 .در آن استفاده كرد رييبدون تغ يعامل ستميبا هر س توان يرا مزوترو . است طيبرنامه مستقل از مح كيزوترو  ]8[

قالب استاندارد نگارش مقاله در  1200از  شيدارا بودن بو  يالملل نيمتعارف مجالت معتبر ب يها مقاالت بر اساس قالب ميتنظ ]9[

 ها آن يشخصي سازو  و امكان افزايش ايدن يمجالت علم
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 )لطفاً فايل را براي دوستانتان فوروارد كنيد( 1مراحل نصب و استفاده از نرم افزار استناد دهي زوترو

با سرچ در گوگل (نماييدنصب را در سيستم خود نداريد آنرا در سيستم خود  Mozilla FireFaxچنانچه مرورگر  )1(
 .از اين پس در تمام مراحل از آن استفاده نماييدپس از نصب آنرا اجرا كنيد و . )امكان دانلود آخرين ورژن ممكن است

  
 : )Mozilla FireFaxبا استفاده از مرورگر (در گوگل   Zoteroسرچ نرم افزار  )2(

  
                                                         

htورژن فارسي شده زوترو  نيز ارائه شده كه به نام پژوهيار از سايت   - 1 t p paj oohyar i r://   )مراحل نصب و استفاده كامالً مشابه زوترو است(قابل دانلود است  .
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   http://www.zotero.org  از سايت  Zoteroدانلود نرم افزار  )3(

  
   http://www.zotero.orgاز سايت    for Firefox Zotero 3.0دانلود نرم افزار  )4(
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 .را تاييد نماييد  Allowاستفاده مي كنيد، پيغام  Mozilla FireFax رچنانچه از مرورگ )5(

 
ابتـدا بـر روي   (.آغـاز مـي گـردد     Zoteroنصـب  نـرم افـزار      Installپس از تاييد با كليك بر روي گزينه  )6(

http://download.zotero.org/extension/zotero-3.0.11.xpi  منويInstal(1)   روشن گردد(  
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مشاهده مي كنيد كه . باال بياييد را بدهيد تا دوباره مرورگر Mozilla FireFaxشدن مرورگر   Restartپس از نصب اجازه  )7(
Zotero   بر رويMozilla FireFax   نصب شده و آيكونZotero در پايين سمت راست مرورگر مشخص است. 

  
 

 Zoteroهمانطور كه در شكل زير ديده مي شود  .كليك كنيد تا بخش هاي مختلف آنرا ببيند  Zoteroبر روي آيكون   )8(

 .از سه بخش تشيكل شده است 
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پالگين ارتباط     n for Word or LibreOfficeplugiAdd a رفته و پس از كليك بر روي    http://www.zotero.org/download به سايت  )9(
 .را دانلود و نصب نماييد  Zotero –Microsoft Officeدهنده 

  
حال نرم افزار . مجدداً راه اندازي گردد   Mozilla FireFaxمرورگر را تاييد نماييد، تا مرورگر  Restartپس از نصب تقاضاي  )10(

Word را باز كنيد و بر روي  تب )TAB  (   ،Add-Ins به سيستم مشاهده مي كنيد كه پالگين جديدي . كليك كنيدWord  اضافه
 .حال نرم افزار براي كار آماده شده است. شده است
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در پايين سمت راست كليك كنيد تا بخش هاي مختلف   Zoteroرا بازكنيد  و بر روي آيكون     Mozilla FireFaxمرورگر   )11(
را انتخاب نماييد، حال متناسب با موضوع  New Colletionكليك راست  نماييد و گزينه  My Libraryبر روي . آن باز شوند
 .)  Tectonicsمثالً در اينجا (آنرا نامگذاري كنيد تحقيق خود

  
با فرض اينكه زمينه مطالعاتي ما تكتونيك ايران است و مي خواهيم در اين زمينه مقاالتي كه وجود دارد را سرچ  )12(
 Allرا در سرچ     Active Tectonics,Iranكليد واژه .  مي كنيماز سايت هاي مرجع و ارائه دهنده مقاالت را باز  ييكيم، كن

fieldsدر اين زمان در انتهاي بخش آدرس يك آيكون .  كپي كنيد تا مقاالتي كه در اين زمينه وجود دارد را مشاهده كنيد
 .مشاهده مي شود     Save to Zotro ….(sciencedirect)وس بر روي آن   با نگاه داشتن م جديد ظاهر شده است، 
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كليك كنيد، مشاهده مي كنيد كه عنوان تمام مقاالتي كه در اين زمينه  )  Save to Zotro ….(sciencedirect)(بر روي آن )13(
 مشاهده  نماييد Select Itemsدر پنجره  وجود دارد را مي توانيد

  
كـه قـبالً سـاخته ايـد را      Tectonicsو كالكشن ). پايين صفحه(كليك كنيد   Zoteroمرورگر، بر روي آيكون بدون بستن  )14(

  .مشاهده مي كنيد كه  بخش وسط خالي است، و مقاله اي در اين زمينه وجود ندارد. انتخاب كنيد
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كليك كنيد، و يكي از مقاالتي كه مربوط به زمينه تحقيق شماست را از )   Save to Zotro ….(sciencedirect)(بر روي آيكون )15(
 .كليك كنيد  OKتيك بزنيد و سپس بر  روي  Select Itemsليست 

  
و انتقـال آن بـه كـامپيوتر      sciencedirectدر حال خواندن اطالعات رفرنسي دهـي از سـايت     Zoteroاندكي صبر كنيد  )16(

پـس از  . را مشاهده مي كنيد Saving Itemsادر مستطيلي مشاهده مي كنيد و همزمان و شما در قسمت چپ يك ك. شماست
عنوان در قسمت وسط، و تمام مشخصات ديگر الزم .(منتقل شده است  Zoteroاتمام اين مرحله اطالعات مربوط به مقاله به 

 )براي رفرنس دهي در سمت راست
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 WORDتوجه ادامه كار در  )17(

). باشـد بـاز      Mozilla FireFaxهمزمان مرورگر (باز كنيد  ايپ كرده ايد آنرات WORDخود را در ...) كتاب و (چنانچه مقاله )18(
خود از آنها استفاده كرده ايد، در انتهاي جمله اي كـه  ...) كتاب و(حال براي استفاده از هريك از مقاالتي كه شما در مقاله

كليـك   Zotero Insert Citationروي ايكون بر . كليك كنيد   Add-Insسپس بــــر روي .  مي خواهيد رفرنس دهيد كليك كنيد
بـر روي     و سپس . انتخاب كنيد Document Preferencesيكي از فرمت هاي استاندارد كه مورد نظر شماست را از ليست . كنيد

OK كليك كنيد.  

  
 . صفحه زير ظاهر مي شود )19(
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بر روي مقاله اي كه مي خواهيد در مقاله رفرنس  Add/Edit Citationدر پنجره  .كليك كنيد Classic Viewو سپس  Zبر روي  )20(
به عنوان مثال جمله زير از اين مقاله مـي باشـد و مـي خـواهيم     . كليك كنيد OKدهي شود كليك كنيد و سپس بر روي 

در انتهاي آن كليك كرد و پس از انتخاب نوع فرمت و كليك بر روي مقاله آنرا مشـخص مـي   . رفرنس آنرا مشخص نماييم
 .كنيم

ructural analyses carried out in the southern-central Alborz (Iran) have shown that the evolution of this belt has been strongly conditioned by the 
inversion of pre-existent extensional faults(Zanchi et al. 2006) . 

 :از چپ به راست  WORDدر نرم افزار   Zoteroشرح هريك از منوهاي پالگين  )21(

  
 

 براي انتخاب مقاله       1آيكون   شماره  .1

 ....)بايد بر روي رفرنس موجود در مقاله كليك كنيد و بعد (براي اديت و ويرايش 2آيكون   شماره   .2

براي درج رفرنس هايي كه در مقاله استفاده شده و در آخر مقاالت بايد آنها را آورد استفاده مـي شـود، بـر      3آيكون  .٣
 .ستاندارد در انتهايي مقاله آورده مي شودهمانطور كه در زير مي بينيد رفرنس دقيق و ا. روي آن كليك كيند

Zanchi, Andrea, Fabrizio Berra, Massimo Mattei, Mohammad R. Ghassemi, and Jafar Sabouri. 2006. “Inversion Tectonics in Central Alborz, 
Iran.” Journal of Structural Geology 28 (11) (November): 2023–2037. doi:10.1016/j.jsg.2006.06.020. 

  
 براي ويرايش و كم و يا زياد كردن رفرنس ها در متن 4آيكون   .4

 آبديت كردن تغييرات  5آيكون   .5

 براي انتخاب نوع فرمت رفرنس دهي  7آيكون  .6

موالً در آخرين مرحله نوشـتن مقالـه و اطمينـان از اينكـه     اين كار مع. و پالگين ورد  Zoteroبراي قطع ارتباط  8آيكون  .7
 .مقاله ديگر احتياج به تغييرات ندارد اعمال مي گردد
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 :  Zoteroامكانات  )22(

و  Mozillaاين كا ر با ساختن كلكشن هاي جديد در مرورگـر  . وجود دارد Zoteroامكان كالسه بندي كردن مراجع شما در  .1
 .وجود دارد   Zoteroسمت چپ 

مگابايت در اينترنت ذخير كنيد و از آنها در هر مكان و  100به شما امكان مي دهد مراجع خود را به حجم  Zoteroسايت  .2
از اين امكان مي توانيد با كليـك  . بگذاريد) كردن شير(زمان و كامپيوتري استفاده كرده و حتي با ديگران به اشتراك

 س ساختن اكانت جديد در سايت استفاده نماييدو سپ preferences كردن بر روي 
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از ايـن  . اضـافه نماييـد   Zoteroشما مي توانيد فرمت هاي مختلف رفرنس دهي را به فرمت هـاي مختلـف موجـود در     .3
 Get additionalو در آن با كليك بر روي لينـــــك   Cite سپس  و preferences امكـــــان مي توانيد با كليك كردن بر روي 

Styles   كه در پايين قرار دارد و انتخاب هريك از فرمت هاي دلخواه استفاده نماييد. 

  

  
  موفق و پيروز و شادكام باشيد

  ، فرماييد مرحمتذوالحقوق صلوات و حمدي  و اصلحهديه نثار شهدا و 


