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LWW Medical Book Collec on 2009 كترونيكي در هاي الي منتخب پايه از كتابمجموعه يك
این محصول تولید کشور امریکاست و از طریق محیط . هاي مختلف علوم پزشكي و پرستاري استزمينه

را از كاربران  ،محتواي ارزشمند اين مجموعهعالوه بر كه قابل دسترس است  Ovidspجستجوي قدرتمند 
  .كندمند ميمزايا و امكانات مفيد اين محيط جستجو بهره

 انواع منابع

 محصول کشور  

  کتاب
  

  ایاالت متحده امریکا 

  

http://ovidsp.ovid.com/autologin 

  کلیات

  دسترسی سایت
  

LWW Medical Book Collec on 2009 عنوان کتاب تمام متن با پوشش دهی ۳۸۱ در برگيرنده
ها توسط انتشارات كتابكليه اين . و پرستاري است های مختلف علوم پزشکیموضوعی در زمينه

Lippincott Williams & Wilkins شوند و انحصاراًً در اختيار شركت منتشر ميOvid  قرار دارند و
-ها را در ساير پايگاهيك از اين كتاباين شركت تنها تأمين كننده آنالين اين مجموعه است، بطوريكه هيچ

در اختيار  Books@Ovid، از طريق Ovidاين مجموعه در محيط جستجوي  .توان يافتهاي پزشكي نمي
  . ن قرار داردكاربرا

  محتوا

 موضوعات
 پزشكي 
 پرستاري 
 بهداشت 
 بيهوشي 
 پوست 

 عصب شناسی و جراحی اعصاب 

 بهداشت زنان 

 زنان و زايمان 

 کار درمانی 

 چشم پزشکی و بينايی سنجی 

 ارتوپدی 

 پاتولوژی و آسيب شناسی 

 راديولوژی 

 طب اطفال 

 داروسازی 

 توانبخشی 

 طب ورزشی و سم شناسی 

 روانشناسی 
 

  هاي ویژه قابلیت
  

. ميسـر اسـت   Ovidspمـدل جسـتجوي    ۶اي بـر اسـاس   ها و نيز جستجوي كليدواژهامكان بروز كردن كتاب
و امكاناتي نظير ذخيره كردن، ايميل كردن، چاپ  HTMLر در محيط هايي مثل متن و تصويهمچنين قابليت

، موجب شده است تـا كـاربران بتواننـد در محيطـي سـاده و      Ovidspو ساير ابزارهاي مفيد موجود در محيط 
  . مند شوندها بهرهجذاب از متن و محتواي كتاب

توان به آن اشـاره  اي است كه ميهاي ويژهاز ديگر قابليت Ovidفرد امكان استفاده از فضاي شخصي منحصر به
  .كرد

 مراکز مشترك
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هاي علوم در حال حاضر كليه دانشگاه
 LWW Medicalپزشكي كشور مجموعه 

collec on 2009   را از طريق
كنسرسيوم وزارت بهداشت و آموزش 
پزشكي مشترك هستند و دسترسي به اين 

 Ovidspمجموعه در محيط جستجوي 
  .باشدپذير ميامكان
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