
۱راهنمای فارسی زوترو

چگونه در زوترو به مراجع فارسی ارجاع دهیم؟

۱سعید ورزندیان

در این مقالی سا شنوۀ ارلاع دهی فارسی و ااگلنسی آشنا می شویم. ارل��اع داد  س��ی مرال��ه فارس��ی س��ا اس��اعاده از زوت��رو ان��از س��ی اش��نا
 س��پس مقال��د فارس��ی را وارد]۱[مخاصری در قسمت فهرست مراله دارد. ف��رض کنن��م اسا��اا س��ی ی��خ مقال��د ااگلنس��ی ارل��اع می دهن��م 

. تا اینجا تعاوتی منا  ارلاع دهی فارسی و ااگلنسی ولود ااارد. فار فهرست مراله را وارد می کننم.]۲[ می کننم
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در قسمت مراله مملن است سرخی از مراله فارسی اناز سی اشنا داشای ساشنا. این اش��نفا  م م��ولج ش��امر تص��ننا کام��ا و ویرگ��ور
ااگلنسی و لایگزینی لغا  ااگلنسی سا فارسی است. در قسمت مراله سر روی یلی از مراله یخ سار کلنخ کرده و از منوی س��الی ش��عنی

 (گزیند چهارم از سمت چپه را اااخا  کننا. مرله فارسیEdit Bibliographyدر ارم افزار واژه پرداز (گزینی های مرسو سی زوتروه گزیند 
 کلنخ کننا. هنگ��ام ااج��امOKمورد اظر را اااخا  کرده و در کادر پاینن شعنی اشنفا  مورد اناز را ااجام دهنا. در پایا  سر روی گزینی 

تغننرا  مملن است لهت اوشان مان و اوع قلم آ  سی مقاار پنش فرض ارم افزار واژه پرداز تغننر یاسا. در این شور  سایا س��ی پ��ور دس��ای
 درUndoاوع قلم و لهت اوشان مان را تغننر دهنا. در شورتی کی تغننراتی سی اشا اه ااجام شاه ساشا می تواان��ا در ه��ر لنظ��ی از گزین��د 

مننط واژه پرداز اساعاده کرده و سا چنا سار اساعاده از این گزینی، مان را سی فالت ق لی ساز گرداانا.

در ادامی می تواانا رواا ارلاع دهی را سی شور  تصویری منفظی کننا.
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