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  لینک دسترسیWWW.JAYPEEDIGITAL.COM 

  انتشاراتJAYPEE  و با همکاری در سراسر جهان دفتر  91و کارمند  088سال سابقه و بیش از  54با

         از بزرگترین  دنیاسراسر  در Authors  ،Reviewers  ،Contributorsپانزده هزار بیش از 

و خصوصا" در سالهای اخیر پیشرفت  اطالعات علمی پزشکی در جهان محسوب می شود گانتولید کنند

سالیانه چندین میلیون جلد از کتب ناشر در جهان بفروش میرسد و برخی از  چشمگیری نموده است.

در بین  JAYPEEکتب  د.رسمی  چاپب پزشکی جهانناشرین معتبرترین عناوین آن بصورت مشترک با 

جامعه دانشگاهی کشورمان بدلیل درک آسان مفاهیم موجود در کتب و قیمت مناسب سالهاست که با 

  شده است.استقبال خوبی مواجه 

 JAYPEE DIGITAL  محل دسترسی محصوالت الکترونیکی ناشر شامل کتب الکترونیکی، ژورنال و

 .استویدئوهای آموزشی پزشکی 

از طریق موضوع تخصصی  58در بیش از عنوان کتاب الکترونیکی  9088بیش از  

JAYPEE Digital  9088کتب شامل  عنوان نیز به آن افزوده می گردد. 088و سالیانه  استقابل دسترس 

نمودار ذیل بیانگر  می باشند. Text Booksو پانصد  Professional & Reference Booksعنوان 

 در حوزه های مختلف موضوعی به چاپ رسانده است. 0890تعداد عناوینی است که ناشر طی سال 

  و  Ophthalmologyدر تولید اطالعات علمی در برخی حوزه های تخصصی مانند  JAYPEEانتشارات 

Obstetrics & Gynecology   نخست را دارا می باشد رتبهدر جهان. 

 

http://www.jaypeedigital.com/
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            ویدئوی آموزشی از مراحل انجام عملهای جراحی از طریق 0588بیش از 

JAYPEE Digital  فایل ویدئویی نیز به آن افزوده  088از  قابل مشاهده می باشند و سالیانه بیش        

قابلیت  Keywordsدر کنار کتب و ژورنالها یا به تنهایی از طریق قابل دانلود بوده و ویدئوها  می گردد.

  را دارا می باشند. دسترسی به ویدئوها به شکل موضوعی نیز امکان پذیر است. جستجو 

 قابل دسترس می باشند. JAYPEE Digitalاز طریق عنوان ژورنال  00در حال حاضر 

 است.  معتبر علمیژورنالها حاصل همکاری ناشر با انجمنهای 

 

 Platform ناشر با قابلیتهای پیشرفته شاملFavorites, Book Mark, Save Search, My note    و با

کاربران می توانند یادداشتهای شخصی خود را به هریک از  کاربر همزمان نامحدود است.تعداد قابلیت 

یا با همکاران از طریق ایمیل  ، حذف، ویرایش ورا ذخیره، چاپبخشهای کتاب اضافه نموده و یادداشتها 

 به اشتراک بگذارند.

 

 تنها راه دسترسی به محصوالت الکترونیکی انتشارات  ،قابل ذکر استJAYPEE   ،Platform  ناشر بوده

 قابل دسترس نمی باشند. یاز هیچ طریق دیگر JAYPEEو کتب، ژورنالها و ویدئوهای 

 

 Platform  جدید طی دوره آبونمان به  ، ویدئوها و ژورنالهایکتبناشر دائما" درحال بروزرسانی بوده و

 می گردد. افزودهمجموعه 

 

       

 

 


