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American Medical Association (AMA), http://www.jamanetwork.com 1847 yılında 

ABD’de kurulmuş, en büyük mesleki tıp derneklerinden biridir. Amacı, tıp bilimini, tıp  

sanatını ve halk sağlığı konularındaki gelişmeleri desteklemektir. American Medical 

Association, tütün kullanımından ergen sağlığına, AIDS’den yaşlı bakımına, hastaların ve 

halkın sağlığı için önemli birçok konuda çalışmalar yapmaktadır. 

 

 

AMA, öncelikle JAMA, The Journal of the American Medical Association dergisini 

ve ardından da 9 uzmanlık alanı yayını olan Archives Journals arşivlerini 

yayımlamaktadır. JAMA ve Archive Journals günümüzün, en seçkin hakemli tıp yayınları 

arasında değerlendirilmektedir. Her dergi, kendi alanında klinik dergi sıralamaların ın 

başlarında yer almaktadır.  

 

JAMA, The Journal of the American Medical Association 
http://jama.jamanetwork.com/  

 

 Yılda 48 sayıdan oluşan, uluslararası hakemli genel tıp dergisidir. 

 1883 yılından buyana birçok dilde kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. 

 Dünyanın en yaygın tıp dergisidir. 

 2012 Etki Faktörü: 29.978’dir. 

 

 

 JAMA’nın temel hedefi: 

 

- Tıbbın farklı birçok konusu üzerine özgün, önemli, iyi belgelenmiş ve hakemli 

makaleler yayınlamak,    

- Tıbbi bakımın, hastalıkların önlenmesinin ve araştırmaların kalitesini arttırarak, 

halk sağlığını ve sağlık hizmetlerini geliştirmek, 

- Tıpta ve sağlık hizmetlerinde önemli sorunları ve trendleri öngörebilmek, 

- Okuyucularını tıbbın klinik olmayan, yani; politik, felsefi, etik, kanuni, çevresel, 

tarihsel ve kültürel yönlerinden haberdar etmektir. 

 

 JAMA—48 adet haftalık dergi aboneliği, aşağıdakileri kapsar: 

 

1. Original Research – Özgün Araştırmalar - Saygın, güvenilir, ileri teknoloji tıbbi 

araştırma  raporları.  

2. Clinician’s Corner – Klinisyen Köşesi – Klinik açıdan kanıta dayalı, yararlı tanı 

ve tedavi bakış açıları sağlayan incelemeler.  

3. Medical News & Perspectives – Dünyanın her yerinden tıpla ilgili haberler ve 

görüşler.  

4. JAMA Patient Page – JAMA Hasta Sayfası – Çok çeşitli sağlık konularında 

hasta tarafından anlaşılması kolay terimlerle anlatılan ve kaynaklara bağlantılar 

veren, kilit konular sayfası.  

5. Plus – Başyazı ve Yorumlar, Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi, Mektuplar, Kitap 

ve Basın İncelemeleri, vb. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jamanetwork.com/
http://jama.jamanetwork.com/
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ARCHIVES JOURNALS 
 

Aylık ya da iki ayda bir yayınlanan 9 Uzman Arşiv Dergisi şunlardır: 

 

 JAMA Dermatology http://archderm.jamanetwork.com/  

2012 Etki Faktörü: 4.792 

 JAMA Facial Plastic Surgery http://archfaci.jamanetwork.com   

2012 Etki Faktörü: 1.463 

 JAMA General Psychiatry http://archpsyc.jamanetwork.com  

2012 Etki Faktörü: 13.772 

 JAMA Internal Medicine http://archinte.jamanetwork.com  

2011 Etki Faktörü: 11.642 

 JAMA Neurology http://archneur.jamanetwork.com  

2011 Etki Faktörü:7.584 

 JAMA Ophthalmology http://archopht.jamanetwork.com  

2012 Etki Faktörü: 3.826 

 JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery http://archotol.jamanetwork.com 

2012 Etki Faktörü: 1.779  

 JAMA Pediatrics & Adolescent Medicine http://archpedi.jamanetwork.com 

2012 Etki Faktörü: 4.282  

 JAMA Surgery http://archsurg.jamanetwork.com  

2012 Etki Faktörü: 4.100 

 

 

 JAMA+9 

 Her kurum için sınırsız kullanıcı hakkı  

 Erişim AMA sitesinden sağlanacağı iç in ek içeriğe de erişim sağlanmaktadır 

(Podcastler, Telekonferanslar, Ses dosyaları, Görüntü dosyaları). 

 1998’den günümüze kadar olan içeriğe erişim  

 Üniversite/kurum kontrolünde, uzaktan erişim  

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayınız. 
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