
 JAMA Network معرفی

 آموزشی بخشو  (JAMA) امریکا پزشکی انجمن متن تماممعتبر های ژورنال به مجموعهرا  کاربراندسترسی، شبکهاین

ژورنال عنوان  07انتشار  ،انجمناین  های فعالیتمهمترین از یکی  .سازد می فراهم انجمن ینا  Learningپزشکی

رت، صو تیکالسپ جراحیپوست، عروق، و  قلب شامل پزشکی تخصصی مختلف های زمینهدر معتبر و شده  شناخته

جراحی ، روانپزشکیکودکان، پزشکی بینی، و حلقو  گوشپزشکی،  چشمشناسی، سرطان اعصاب،  ومغز داخلی،  پزشکی

 های زمینه در منابعی بسیار معتبر ، JAMAی شده بازبینیو  تخصصیایه ژورنال ی است. مجموعه عمومیپزشکی و

 .باشندمی تیراژ بیشترین دارای دنیادر پزشکی های ژورنال میاندر هستند و پزشکیعلم  تخصصی مختلف

 البمط پزشکی و مداومآموزش استاندارد های  آزمونصوتی، های  فایلویدئویی، های  فایلشبکه، این   Learningبخش

  .دهد می ارائه کاربران به را دیگری کاربردیابزارهای و

 با پست الکترونیکخارج محیط دانشکده علوم پزشکی الرستان، ثبت نام در پایگاه  JAMAجهت دسترسی به پایگاه 

بسیار ساده است. پس از رود به پایگاه به آدرس  JAMAثبت نام در الزامی است.  سازمانی

https://jamanetwork.com/ ،  با کلیک بر گزینهSign In  در قسمت باال و سمت راست صفحه و سپس کلیک بر

 ثبت نام نمایید.   در این پایگاه با استفاده از ایمیل سازمانیمی توانید  Create an Accountگزینه 

 JAMA جستجو در

 جستجو نمایید.  JAMA Networkبا هر دو روش ساده و پیشرفته می توانید در 

 : (Basic Search)جستجوی ساده 

 بروید.  /https://jamanetwork.com، به آدرس JAMAجستجو در جهت اجرای 

 

تمامی ژورنال ها را انجام دهید و یا جستجو در  می توانید از منوی کشویی موجود JAMA Networkدر صفحه اول 

 :نتخاب نموده و جستجوی خود را محدود نماییدابه شرح زیر را  ژورنال هایکی از 

 ژورنال JAMA 8702 سال در ..406 تاثیر ضریب .بهداشتی و پزشکی موضوعات کلیهزمینه در  

 ورنالژ JAMA Cardiology ضریب . عروق و قلب های جراحی و ها بیماری درمان و تشخیص زمینهدر

 8702در سال  07601تأثیر 

 ژورنال JAMA Dermatology تاثیر ضریب. پوست های جراحی و ها بیماری درمان و تشخیص زمینه در  

 8702سال  در 2607

 ژورنال JAMA Facial Plastic Surgery و سر زیبایی و ترمیمی های جراحی مختلف های زمینه در 

 8702 سال در 8612 تاثیر ضریب. صورت 

 ژورنال JAMA Internal Medicine قلب های بیماری جمله از داخلیپزشکیمختلف های زمینه در 

 8702 سال در 09692 تاثیر ضریب .روده و معده عفونی، بینی، و حلق و گوش عروق، و 

 ژورنال JAMA Neurology اعصاب، و مغز های جراحی و ها بیماری درمان و تشخیص های زمینه در 

  8702سال  در .0064 تاثیر ضریب .سالم و بیمار افراد عصبی های سیستم ساختار و عصبی سیستماختالالت 

  ژورنالJAMA Oncology سرطان بر تمرکز با تومور های جراحی و شناسی تومور سرطان، های زمینه در .

 8702در سال  87620ضریب تآثیر 

 ژورنالJAMA Ophthalmology  ژنتیک و چشم بیماری های بینایی،چشم پزشکی،  زمینه هایدر 

 8702در سال  ..6.ضریب تأثیر . چشم مولکولی

  ژورنالJAMA Otolaryngology- Head & Neck Surgery و تشخیص پیشگیری، های زمینهدر 

 8702در سال  1689ضریب تأثیر . بینی و حلق گوش، گردن، سر، های جراحی و ها بیماری درمان 

  ژورنالJAMA Pediatrics  8702در سال  .0760کودکان. ضریب تأثیر بیماری های در زمینه 

  ژورنالJAMA Psychiatry ضریب رفتاری علوم و روان تسالم و بهداشت پزشکی، روان های زمینه در .

 8702در سال  0.6.4تأثیر 

  ژورنالJAMA Surgery  8702در سال  2649جراحی. ضریب تأثیر های مختلف در زمینه 

ژورنال تازه  ،JN Learningشامل  JAMAدیگر  به ژورنال های نتایج جستجو رامی توانید  همچنیندر این بخش 

 محدود نمایید.  Archives of Neurology & Psychiatryیا  و JAMA Network Openانتشار یافته 

 تمرین:

 JAMA Facialدر ژورنالو می خواهید این مقاله  هستید' facial nerve diseases'به دنبال مقاله ای با موضوع 

Plastic Surgery  6منتشر شده باشد 

 ابتدا موضوع مقاله را در جعبه جستجوی ساده وارد نمایید و سپس از منوی کشویی کنار جعبه جستجو، عنوان ژورنال

JAMA Facial Plastic Surgery .چنانچه تمایل دارید  را انتخاب نموده و بر روی گزینه جستجو کلیک کنید

 وانید از منوی کشویی جعبه جستجو گزینهجستجو شود می ت JAMA موضوع مورد نظر شما در تمامی ژورنال های

Journals .جستجو به شکل زیر ظاهر خواهد شد: صفحه نتایج را به جای انتخاب یک ژورنال خاص انتخاب نمایید 

 گروه اطالع رسانی پزشکی/ دانشکده علوم پزشکی الرستان

https://jamanetwork.com/
https://jamanetwork.com/


 

، موضوع ، نوع مقاله و خاص جستجوی خود را به یک ژورنال می توانید نتایج این صفحهپنل سمت چپ در  06

 محدود نمایید.  خاصیا سال انتشار 

به شکل زیر مشاهده خواهید صفحه اطالعات مقاله را  ،Full Textه و یا گزینه با کلیک بر روی عنوان هر مقال 86

با کلیک بر همچنین تن کامل مقاله را دانلود نمایید. می توانید م Download PDFبا کلیک بر روی کرد. 

 انتقال دهید.  Endnoteمی توانید اطالعات رفرنس نویسی مقاله را به نرم افزار  ”Cite This“گزینه 

 

 می توانید نتایج جستجوی خود را ذخیره نمایید.  Save Searchبا کلیک بر گزینه  16

 صفحه جستجوی پیشرفته را مالحظه خواهید کرد.، Advanced Searchبا کلیک بر گزینه  46

  (:Advanced Search)جستجوی پیشرفته  

 موارد زیر محدود نمایید: جستجوی خود را بهجستجوی پیشرفته می توانید در صفحه 

 

 وارد نمایید. Keyword Searchکلید واژه های خاصی را جهت جستجو انتخاب نموده و در جعبه  06

 با وارد کردن نام یک نویسنده خاص، جستجو را به یک نویسنده محدود نمایید.  86

 وارد نموده و جستجو را به عنوان مقاله محدود نمایید.  Titleرا در جعبه عنوان مقاله  16

 ، جستجو را به یک ژورنال خاص محدود نمایید. Citationبا انتخاب عنوان یک ژورنال از منوی کشویی  46

 با وارد کردن یک سال انتشار خاص، محدوده زمانی سال انتشار مقاله را مشخص نمایید.  56

، مقاله مورد نظر خود را DOI (Digital Objective Identifier)با وارد کردن شماره شناساگر مقاله یا  6.

 جستجو نمایید. 

 :JN Learning شرکت در دوره های

 کنید. مطالعهرا می توانید در این لینک دریافت گواهی دوره نحوه و  JN Learningراهنمای آموزشی شرکت در 


