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Academic Onefile زیر هجوْعَ ُا ّ



AONE  ٍیک هجوْعَ جاهع هتشکل از تیشتریي ژّرًال ُای طثقَ تٌدی شد
.زهیٌَ هْضْعی را تحت پْشش قرار هی دُد 700هی تاشد کَ 

 ژّرًال توام هتي 6000عٌْاى؛ تیش از  14.745شاهل

 آرشیْ کاهلNPR تصْرت صْتی ّ هتٌی

 فایل ُای ّیدئْیی ازOR Live

 چٌدیي هجوْعَ هرجعGale

اتسار جستجْ تا ّیژگی ُای هٌحصرتفرد

تسرگتریي هجوْعَ ژّرًالِای توام هتي تدّى ُرگًَْ تحرین

 تعذاد عٌاّیيAcadamic OneFile  (8) 389: دارای تحرین%

 تعذاد عٌاّیيEbsco Academic Search Premier (45)  2329:داری تحرین%

 تعذاد عٌاّیيProquest Central (16) 1205: دارای تحرین%

تسرگتریي هجوْعَ ژّرًالِای دارای درصد رضایتوٌدی هطلْب



Cross circular content
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هجوْعَ . 1996ژّرًال از سال  2.200از  Elsevierهجوْعَ کاهل چکیدٍ ُای 
تَ زّدی Elsevierژّرًال  300توام هتي 

ژّرًالِای هِن ّ کلیدی اًتشاریافتَ تَ زتاًِای اسپاًیایی،  
زتاى  8توام هقاالت تَ .  فراًسْی ّ دیگر زتاًِای ارّپائی

.ًیس قاتل ترجوَ ُستٌد

هجوْعَ هرجع ُای اصلی از قثیل

 Gale Encyclopedia of Science, Gale Encyclopedia of 
Medicine, Encyclopedia of World Biography, Anti 
Semitism World Wide, Merriam Webster’s Encyclopedia of 
Literature, English Literature from 1785

  Economist Intelligence Unitسری ُای تقریثا کاهل    

تصْرت توام هتي تدّى ُرگًَْ تحرین    

Academic OneFileهجوْعَ ُای هٌحصر تفرد 

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiZhxeFF9o8Ajh2JzbkF;_ylu=X3oDMTBxMDUyaDUxBHBvcwMyMQRzZWMDc3IEdnRpZANJMDY2Xzg4/SIG=1g14g1730/EXP=1172510433/**http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dreference%252Bbooks%2526toggle%253D1%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-501%2526b%253D21%26w=120%26h=70%26imgurl=www.cosmography.com%252Flogos%252Freference_books.gif%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.cosmography.com%252Flogos%253FD%253DA%26size=3.9kB%26name=reference_books.gif%26p=reference%2Bbooks%26type=gif%26no=21%26tt=161,798%26oid=2a79d746cdaf03d6%26ei=UTF-8
http://www.eiu.com/
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Content Review

  1985از ضال  New York Timesهجوْعَ توام هتي ًػریات هعتثری چْى 
از  Financial Times. 1985از ضال  Times of London. تا تَ اهرّز

.1996ضال 

تا تَ  1990از ضال  NPRهجوْعَ کاهل صْتی ترًاهَ ُای 
.اهرّز، تا هتْى قاتل ترجوَ

ًطخَ ُای صْتی ژّرًالِای هِن پسغکی

، تذّى ُرگًَْ تحرینBioMedهجوْعَ کاهل 

http://www.npr.org/
http://jama.ama-assn.org/index.dtl
http://content.nejm.org/
http://www.biomedcentral.com/home/
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Live surgeries from OR LIVE

Rhinoplasty,  Knee Replacement, Heart Transplant, Robotic-

Assisted Prostatectomy, Craniotomy Treatment for Meningioma 

Tumors, Anterior Spinal Fusion, Kyphoplasty for Vertebral 

Compression Fractures

، تعْیض زاًْ، پیًْد قلة، پرّستات ترداری تَ کوک رتات، (ترهین جراحی تیٌی)ریٌْپالستی 

اًجام ُرگًَْ عول جراحی تررّی جوجوَ ترای تْهْرُای پردٍ ی هغس، ذّب هِرٍ ُای 

جلْ، کیفْپالستی ترای فشردٍ سازی شکستگی ُای هِرٍ

New content for 2008
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پرضتاری ّ ترًاهَ ُای ضالهت هرتْطَ در جِاى ترای هرتفع ضاختي کوثْدُای 

هحیط ُای داًػگاُی تیػتری جِت تذریص –پرضتاری در حال گطترظ ُطتٌذ

پرضتاری درحال ضاخت ُطتٌذ ّ عالقوٌذاى تَ پرضتاری رّز تَ رّز درحال 

.افسایع هی تاغٌذ

Nursing Resource Center  از جوعیت رّتَ رغذ اضاتیذ ّ داًػجْیاى

..پرضتاری حوایت هی کٌذ تا

.  اطالعات عویق ّهٌحصرتفرد کَ استفادٍ از آًِا سادٍ است
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.صدُا اًیویشي در هْرد آًاتْهی اًساى

دیذى تصاّیر ترچطة دار از فایل 
تصْیری

خْاًذى هتي کاهل

کٌترل فایل تصْیری
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تا داغتي صذُا  Nursing Resource Center: ژّرًالِا
ژّرًال ضطح تاالی پرضتاری، هکول ُر ژّرًال پرضتاری 

هْجْد در هجوْعَ غواضت ّ تَ غوا ًتایج هرتثط را از زتاًَ  
Journal Citations  تذّى  –تصْرت چکیذٍ ارائَ هی دُذ

پرداخت ُسیٌَ هجذد ترای دضترضی تَ هقالَ ژّرًالِای توام  
.هتي

تذّى ُرگًَْ ُسیٌَ اضافی  cross-searchتا اًتخاب 
.اطالعات هرتثط را تذضت هی آّریذ
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دضترضی آضاى تَ طثقَ تٌذی ُای اضتاًذارد پرضتاری ترای

 هذاخلَ ُا یاInterventions (NIC)

 ًتایج(NOC)ّ ،

 تػخیص ُا(NANDA.)
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صفحَ اصلی

Basic Search

- Keyword

-  ,جطتجْی ّاژٍ

“COPD”

تَ عٌْاى کلوَ کلیذی
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صفحَ ًتایج

جستجْی ًتایج ترای کلوَ 
COPDکلیدی 

زتاًَ ُای تٌظین غذٍ تا  -

ترتیة فرآیٌذ پرضتاری

پیع فرض               -

 Diseases andزتاًَ 

Conditions 
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Assessmentًتایج جستجْ در زتاًَ 

ًتایج تیشتر ترای 
جستجْی کلوَ 

کلیدی 
”COPD“
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Assessmentجسئیات تدست آهدٍ از زتاًَ 

زتاًَ 

Assessments،

Thorax and Lungs“ 

تصاّیر هفیذ فراّاًی  –

ّجْد دارًذ

فِرضت هطالة  –

جطتجْ را ضادٍ تر    

هی ضازد
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Diagnosticsًتایج جستجْی در زتاًَ ی 

هرّر کلی آزهایشات 

پسشکی هْرد استفادٍ 

جِت جوع آّری 

اطالعات ترای تیواراى 

COPDهثتال تَ 
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Document Detail

زتاًَ   

Diagnostics 
”Lung 
perfusion…“ 

ضرتیترُای هتعذد  -

اهکاى پْیع ضریع 

هقالَ را ترای غوا 

فراُن هی ضازد تا 

اطالعاتی  کَ ًیاز 

داریذ را ضریع تر 

تیاتیذ
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Interventionsًتایج جستجْ در زتاًَ 

هرّرکلی اهْر اّلیَ 

ای هوکي اضت 

پرضتاراى ترای 

هراقثت از تیواراى 

 COPDهثتال تَ 

.اًجام دٌُذ
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Interventionsجسئیات جستجْ در زتاًَ 

Interventions ًَزتا
”Administering 
Pulse Ox…“

دستْرالعول ُای الزم -

جِت استفادٍ در شرایط 

ّاقعی
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 Care Plansزتاًَ 

Care Plans  غاهل توام اهْر

الزم جِت هراقثت از تیوار 

.هی تاغذ COPDهثتال تَ 

- Delmar  کَ یکی از

ترجطتَ تریي ًاغریي در زهیٌَ 

 3آهْزظ پرضتاری هی تاغذ، 

 careکتاب را تر اضاش زتاًَ 

plans تَ چاپ رضاًیذٍ اضت
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Care Plansجسئیات در زتاًَ 

  Care Plansزتاًَ 
”Chronic 

Obstructive 
Pulmonary 

Disease“

- Care Plans  شاهل

ساختارُایی ترای هداخلَ 

دلیلی کَ  -ُای پرستاری است

هی تْاًد تْجیَ اًجام کارُا 

.تاشد
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Multimediaی زتاًَ

یک اًیوػي را تثیٌیذ، اطالعات : آًاتْهی اًساى

توام هتي آى را تثیٌیذ، یک هذل را تا اغارٍ گر 

خْد دضتکاری کٌیذ ّ اضالیذُای ترچطة دار 

.را تثیٌیذ




