
 word برنامه در اتوماتیک منابع فهرست و دهی رفرنس

 اجتماعی فرهنگی فصلنامه علمی راهبرد

 :مقدمه

 

 و 2007 نسخه از. اید نموده تجربه را منابع لیست نوشتن و دهی رفرنس حتما باشید داشته پژوهشی کار تجربه اگر

 مزایای کار، سهولت بر عالوه که. دارد وجود  اتوماتیک منابع فهرست و رفرنس ایجاد امکان ورد برنامه در باالتر

 .باشید همراه ما با امکان این با آشنایی برای. دارد زیادی

 

 ورد برنامه در تیک اتوما  دهی رفرنس( الف

 

 

 و بخش  سربرگ و سپس با موس به  کنید کلیکانتهای متنی که نیاز مند منبع است و نشانه گر قرار دارد در 

References   گزینهمراجعه نموده و   Insert Citation گزینه زیر و کلیک را Add New Source را 

 .کنید انتخاب



  تصویر طبق ها گزینه . شود می باز ای پنجره کلیک از بعد 

 

 

 

 

  -… و روزنامه مجله، کتاب، - منبع نوع انتخاب( : 1) گزینه 

 .کنید استفاده edit گزینه از باید کردن وارد برای - منبع نویسنده خانوادگی نام و نام( : 2) گزینه

 منبع عنوان(: 3) گزینه

 چاپ سال(: 4) گزینه

 چاپ محل(: 5) گزینه

 انتشارات(: 6) گزینه



 منبع زبان انتخاب( : 7) گزینه

 .کنید کلیک را ok کلید نظر مد های گزینه درج از بعد

 

 .است شده درج منبع بودید کردیده کلیک که محلی در اکنون 

 

 edit گزینه و کنید راست کلیک متن در شده درج منبع کادر روی کافیست منبع صفحات شماره درج برای 

citation کلید و نمایید درج را صفحه شماره شده باز کادر در. کنید کلیک را ok کنید کلیک را. 



 

 

 

  

 

 رفرنس شیوه style گزینه References درسربرگ دارید را خود دهی رفرنس نوع تنظیم و تغییر قصد چنانچه 

 .دهید تغییر را خود دهی

 

 

 



 

 نظر مورد پنجره در و انتخاب را manage sources گزینه References سربرگ از خود منابع مدیریت برای

 استفاده متن در که منابعی کنار. شود می داده نمایش قسمت این در شما منابع لیست -. نمایید اعمال را خود تغییرات

 -دارد وجود تیک عالمت است شده

 



 

 

 

 اتوماتیک منابع فهرست ایجاد( ب

 

 کافیست منابع فهرست ایجاد برای باشید نموده درج شده داده توضیح روش به را خود منابع چنانچه

 کنید کلیک را  Insert Bibligraphy گزینه  و انتخاب را  Bibliography گزینه  References سربرگ از

 .گردد درج نظر مورد صفحه در رفرنسها تا

 گزینه انتخاب و ها رفرنس روی راست کلیک با  رفرنس، تنظیمات در تغییر گونه هر از پس است ذکر به الزم

Update Filed  شود می انجام اتوماتیک صورت به رفرنس رسانی بروز. 



 

 

 

  

 

 


