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قالبهای مرجعدهی

توجه :این راهنما ترجمهای از راهنمای وبگاه رسمی نرمافزار  Zoteroبه نtانی  https://www.zotero.org/supportاس/
که تح /مجوز ) creative commons (BY-NC-SAمنتtر شده اس ./به Yور AS-ه

شما آزاد هستید تا این محتوا را به اشتراک بگذارید و یا آن را تغییر دهید به شرط
استفادۀ غیر تجاری :یعنی شما اجازه استفاده تجاری و کسب در آمد از این محتوا را ندارید.
پخش همانند :یعنی اگر شما تغییراتی در این محتوا ایجاد کردید ،باید حاAل آن را با همین شرایط و مالکی /معنوی پخVVش
کنید.
در Aورتی که این محتوا را پخش میکنید ،باید به وضوح این شرایط مالکی /معنوی را به دریاف /کننده اعSم کنید.
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قالبهای مرجعدهی
زوترو به همراه قالبهای مرجعدهی معVVروف بVVرای درج مراجVVع و کتابشناسVVی عرضVVه میشVVود ضVVمن
اینکه بیش از  6600قالب دیگر نیز در انبار قالبهای زوترو موجود اس ./همۀ این قالبها به زبان قVVالب
مرجعدهی ) (CSLنوشته شدهاند .این زبVان توسVط برنامههVVای  Mendeleyو  PapersنیVVز پVVtتیبانی
میشود.

افزودن قالبهای بیشتر
انبار قالبهای زوترو
اگر از نسخهی فایرفاکس زوترو استفاده میکنیVد ،نصVب یVک قVالب جدیVد از انبVار قالبهVای زوتVرو بVه
راحتی یک کلیک اس !/تنها کافیس /بر روی نام قالب مورد نظر -ود کلیک کنید.
اگر از نسخهی مستقل زوترو استفاده میکنید نخس /VبایVد قVالب مVورد نظVر را بVر روی رایVانه بارگVذاری
کنید .برای این کار بر روی قالب راس /کلیVک کVرده و گVزینهی  …Save Link asرا انتخVاب کنیVد.
آنگاه بر روی فایل دو بار کلیک کنید تا زوترو آن را نصب کنVد .میتوانیVد بVه جVای ایVن کVار از روشهVای
جایگزین که در ادامه میآید استفاده کنید.
شما در قسم /انبار قالبها میتوانید قالبها را بر اساس نام جستجو کنید .همچنین میتوانیVVد آنهVVا را
بر اساس نوع و رشتهی تحصیلی فیلتر کنید .اگر گزینهی  ”Show only unique stylesرا فعال کنید
ً
قالبهVای مVtابهی کVه قالببنVدی یکسVانی دارنVد مخفVی میشVوند .مث SقVالب مجلههVای ”Nature
 ”“Nature Biotechnologyو  ”Nature Chemistryو غیVVره مVVtابه اس /VVو در ایVVن حVVال /قVVالب
مستقل مجله یعنی  ”Natureنمایش داده میشود.
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روشهای جایگزین نصب قالبها
قالبهای  CSLکه با پسوند  csl.همراهند را میتوان از مسیر زیر نیز به زوترو افزود
 » Style Managerبرگهی ” » “Stylesصفحهی ” » “Citeپنجرهی تنظیمات زوترو

این پنجره به شVما نVtان میدهVد چVه قالبهVایی تVاکنون نصVب شVدهاند .در همیVن پنجVره میتوانیVد
قالبها را حVذف کنیVVد .یVک روش جVایگزین دیگVVر بVرای نصVب قالبهVا در نسVخهی فایرفVاکس زوتVرو،
کtیدن و رها کردن فایل  CLSمربوط به قالب در پنجرهی زوترو اس./

گزارش مشکلت قالبها
اگر قالب  CSLشما -روجVVی مVورد نظرتVان را بVVه شVما نمیدهVد نخس /VمطمئVVن شVوید کVVه از آ-ریVن
نسخهی پایدار زوترو استفاده میکنید .همچنین مطمئن شوید که آ-رین نسخهی قالب مورد نظVVر را در
ا-تیار دارید .آ-رین نسخهی قالبها را میتوانید از انبVار قالبهVای زوتVVرو دریVاف /کنیVVد .اگVر بVاز هVم
مtکل حل نtد مtکل را از Yریق تالرهای گفتگو دربارهی قالبهای مرجعدهی گزارش دهیVVد .بVVرای
ً
ارائهی گزارش -طا لطفا یک بحث جدید باز کرده و نام آن را به Aورت
“]“Style Error: [Name of style

بنویسید و یک پیوند به Aفحهی راهنمای آن قالب که نtان میدهد قالب زوترو با آن مطVVابق /نVVدارد در
ً
گزارش -ود قرار دهید .همچنین در Aورت تمایل میتوانید شخصا نسب /به ویرایش قالب اقدام کنید.

درخواست قالب جدید
اگر نمیتوانید قالب مورد نظرتان را در انبار قالبهVای زوتVرو بیابیVد ،آن را در-واس /VکنیVVد .در VAورت
ً
تمایل میتوانید شخصا یک قالب جدید بسازید.
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پرسشها

ً
ود آن را درVئوالی بVم سVاز هVر بVد و اگVVر را ببینیVداول زیVشهای متVا پرسVد؟! لطفVئوالی داریVآیا هنوز س
.تالرهای گفتگو دربارهی قالبهای مرجعدهی بیان کنید
•

Can I use Firefox and Zotero in one language and create
bibliographies in another?

•

Does Zotero support label/authorship trigraph styles,
like [ddb98]?

•

How do I prevent Title Casing of non-English titles in
bibliographies?

•

How do I use rich text formatting, like italics and
sub/superscript, in titles?

•

I need to use Chicago style. Which of the three
versions that come with Zotero should I use?

•

I'm the publisher/editor of a journal. What can I do to
have Zotero support our style?

•

Journal Abbreviations

•

References appear in the wrong font in Word/LibreOffice

•

Standard Citation Styles

•

What are these DOIs doing in my bibliography?

•

What is the official Harvard style?

•

Why do some citations include first names or initials,
and how can I prevent this from happening?
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•

راهنمای فارسی زوترو
Why don't titles show up in sentence case in
bibliographies?
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