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http://zotero.abstract.ir/

افزونه های واژه پرداز

 اس/https://www.zotero.org/support به نtانی Zoteroای از راهنمای وبگاه رسمی نرم افزار  این راهنما ترجمهتوجه:
 منتtر شده اس/. به Yور -ASه creative commons (BY-NC-SA)که تح/ مجوز 

شما آزاد هستید تا این محتوا را به اشتراک بگذارید و یا آن را تغییر دهید به شرط 

 یعنی شما اجازه استفاده تجاری و کسب در آمد از این محتوا را ندارید.استفادۀ غیر تجاری:

 یعنی اگر شما تغییراتی در این محتوا ایجاد کردید، باید حاAل آن را با همین شرایط و مالکی/ معنوی پخVVشپخش همانند:
کنید.

در Aورتی که این محتوا را پخش می کنید، باید به وضوح این شرایط مالکی/ معنوی را به دریاف/ کننده اعSم کنید.
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افزونه های واژه پرداز
، ارجVVاع دا-Vل متVVن و پVاورقی بVVه VVAورت -ودکVار،فهرسV/ کتاب شناسVیراح/ تریVVن راه بVVرای ایجVاد 

استفاده از افزونه های واژه پرداز اس/. این افزونه ها که برای نرم افزارهای ورد و اپن آفیVس / لیVVبره آفVی /
نئو آفیس موجود هستند برای شما فهرستهای کتاب شناسی پویا می سازند بدین معنا کVه اگVر شVما یVک
ارجاع تازه در متن اضافه کنید، فهرس/ کتاب شناسVی شVما بVه VAورت -ودکVار به روز رسVانی می شVود.
حVتی اگر شما عنوان یVک قلVم اSYعVاتی را دا-Vل نرم افVزار زوتVرو عVوض کنیVد، عنVوان آن قلVم دا-Vل

فایلهای متنی شما به Aورت -ودکار عوض می شود.

برای شروع کار با این افزونه هVا، پیونVVدهای زیVر را ببینیVVد. بVVرای آنکVVه ببینیVVد ایVVن افزونه هVا چگVVونه کVار
* (سا-ته دنیل دبایل) را ببینید.زوترو و اپن آفیس و زوترو و وردمی کنند راهنماهای تصویری 

اطلعات بیشتر
نصب•

راهنمای استفاده•

رفع مtکSت•

راهنمای تصویری افزونه زوترو برای ورد
http://www.youtube.com/v/aMkccKZ0Hio&hl=en&fs=1&

http  ://zotero  .abstract  .irبرای دیدن آموزشهای تصویری به زبان فارسی اینجا را ببینید  *
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https://www.zotero.org/support/fa/word_processor_plugin_troubleshooting
https://www.zotero.org/support/fa/word_processor_plugin_usage
https://www.zotero.org/support/fa/word_processor_plugin_installation
http://ice.usq.edu.au/media/videos/zotero_demo_01.swf?embed&height=480&width=640%20
https://www.zotero.org/support/screencast_tutorials/zotero_and_word
https://www.zotero.org/support/fa/creating_bibliographies
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