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Source: Lippincott Williams & Wilkins (LWW) 

LWW TAC هاي مهم و معتبر در زمينه پزشكي و پرستاري است كه از طريق كامل از ژورنال ايمجموعه
ها كليه اين ژورنال. قابل دسترس است Your Journals@Ovidو در بخش  Ovidمحيط جستجوي 

 Ovidشوند و انحصاراًً در اختيار شركت منتشر مي Lippincott Williams & Wilkinsتوسط انتشارات 
ها را در يك از اين ژورنالقرار دارند و اين شركت تنها تأمين كننده آنالين اين مجموعه است، بطوريكه هيچ

متشكل از كارشناسان و متخصصان  ويراستاریهاي گروهوجود  .توان يافتهاي پزشكي نميساير پايگاه
 .استاي بارز اين مجموعه همحتواي قابل ارائه از مشخصه فيتيو توجه به كمركز ت معتبر و همچنين

 پوشش زمانی

 روز رسانی به

 انواع منابع

 محصول کشور  

١٨۶٠  

  

  در فواصل زمانی مختلف
  

  ژورنال
  

  یاالت متحده امریکا ا

  

http://ovidsp.ovid.com/autologin 

  کلیات

  دسترسی سایت
  

و عنوان ژورنال در زمينه علوم پزشكي  ۲۸۰بيش از  داراي ،است  OVIDكه در انحصار شركتاين مجموعه 
و معتبرترين  ناشران  كه از مشهورتريناست  Lippincott Williams & Wilkinsاز انتشارات پرستاري 

اصلي و مهم پزشكي، همچنين  موضوعاتتوانند به كاربران ميدر اين مجموعه  .بين المللي پزشكي دنياست
اين مجموعه معتبر تمام موضـوعات    .هاي بسيار تخصصي در موضوعات خاص دسترسی داشته باشندژورنال

-تخصصي، در زمينه پرستاري و علـوم  هايژورنالساير تا هسته را از مجالت   LWWهاي موجود در ژورنال

هـاي دانـش خـود راگسـترش داده و      پايـه  از آنبا اسـتفاده   دهد تا بتوانند زيستي در اختياركاربران قرار مي
  .دنشبامي Brandon/Hillمجموعه که جزء عناوين انتخاب شده اين  هایاز ژورنالبرخي . تر سازندمحكم

 .  

  محتوا

 موضوعات

 پزشكي 

 پرستاري 

 علوم زيستي  
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  هاي ویژه قابلیت
در اين مجموعه قابـل دسـترس    ،با حفظ سلسله مراتب درختي) MeSH( هاي موضوعي پزشكيسرعنوان  

همچنـين امكـان   . توان مشاهده كرداي آن مياي كه هر كلمه يا عبارت را در جايگاه درختوارهگونهبه .است
-موجب مـي ) هاي مرتبطزيرعنوان+ سرعنوان (صورت انفرادي و يا گروهي ها بهجستجو بر اساس سرعنوان

  .مختلفي كه مفهوم مشتركي دارند همزمان مورد جستجو قرار گيرند شود، واژگان

با  مرتبطحتي توضيحات تصوير و متن كامل،  ،اطالعات كتابشناختيشامل % ۱۰۰قابليت جستجوي وجود 
  .رودشمار ميهاي مهم اين مجموعه بههر تصوير از جمله ويژگي

موضوعات مورد نظـر، و نيـز امكـان اسـتفاده از فضـاي      ها و كليدواژهمدل مختلف براي جستجوي  ۶امكان 
  .توان به آن اشاره كرداي است كه ميهاي ويژهاز ديگر قابليت Ovidفرد شخصي منحصر به

 

 

  
هاي علوم پزشكي شگاهدر حال حاضر كليه دان

 Total Access Collectionكشور مجموعه 
كنسرسيوم وزارت بهداشت و آموزش  از طريقرا 

  : از قبيلپزشكي مشترك هستند 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران  
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  
 علوم پزشكي مشهد 
 و...  
 

 مراکز مشترك
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