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  دستيابي به متن كامل مقاالت

  هاي علوم پزشكي در تهران بررسي وضعيت دانشگاه
 

  قطبي، اكرم ثمري خلج حامد محمد

  

  

  
   چكيده
, رأس آن و در رساني  اطالعفناوري با گسترش سريع .مقدمه
رساني علوم پزشكي نيز   اطالع،)اينترنت (ي جهان سراسريشبكه

 مقاالت ، هم اكنون اكثر مجالت.يابد همين سرعت توسعه مي با
در اختيار ) Online(الين  هاي اخير خود را به صورت آن سال

 بر )MEDLINE( مدالين گرفتن اگرچه با قرار .اند گذاشته
تا , ن چكيده مقاالتبود در دسترس و جهاني شبكهروي 

, اما مشكل اساسي, شود حدودي نيازهاي محققين برطرف مي
منظور  به  اين مطالعه.دسترسي به متن كامل مقاالت بوده است

تعيين امكان دستيابي سريع و آسان و كم هزينه به متون كامل 
  .مقاالت پزشكي طراحي گرديد

شگاه با مراجعه به سه دان,  در يك مطالعه توصيفي.ها روش
وضعيت سياهه مجالت موجود آنها اخذ , علوم پزشكي در تهران

 متن كامل رايگان   كننده هاي عرضه  همچنين با جستجوي سايت.شد
هاي  شركت, از طرف ديگر ها بررسي شد و امكانات اين سايت, مقاالت
 نوع و و )delivery Document(كننده متن كامل مقاالت  عرضه

  .آنها مشخص گرديدهاي  روش خدمات و هزينه
 عنوان مجله 3000با حدود ايران لوم پزشكي دانشگاه ع .نتايج

اين مقدار براي . چاپي از وضعيت مطلوبتري برخوردار بود
 1000 و 1300هاي تهران و شهيد بهشتي به ترتيب  دانشگاه

  .بود

                                                 
مركز , )محقق مركز تحقيقات گوارش و كبد, پزشك عمومي(دكتر محمدحامد قطبي  

 :e-mail. تهران, اوين, خيابان تابناك, بيمارستان طالقاني, تحقيقات گوارش و كبد
mhghotbi@yahoo.com 

 با هزينه مركز تحقيقات گوارش و كبد به انجام رسيده -101Iاين طرح با شماره 
  .ستا

, رسد براي دستيابي به متن كامل مقاالت  به نظر مي.بحث
العاتي و منابع داخلي موجود در هاي اط استفاده از بانك

با توجه به غني بودن آنها و همچنين , هاي علوم پزشكي كتابخانه
ايجاد , در اين صورت. در اولويت قرار دارد, صرف هزينه ناچيز

اي در داخل كشور بسيار مفيد و  يك سيستم امانت بين كتابخانه
  .حتي ضروري خواهد بود

هاي اطالع  ي، سيستمرساني پزشك  اطالع.هاي كليدي واژه
  .مجالت, مقاالت, هاي اطالعاتي رساني، بانك 

  
  

  مقدمه
هاي ارائه دهنده  رشد سريعي در سرويس, هاي اخير در سال

ها  در بين عوامل تأثيرگذار، توسعه فناوري. مدارك رخ داده است
در عين . اند و افزايش سرعت ارتباطات از راه دور مؤثرتر بوده

عناوين مجالت پزشكي از ). 1(ايش يافته استتقاضا نيز افز, حال
 1997 در سال .در سراسر دنيا تجاوز كرده است 50000 عدد

 اي نو دريچه,  ملي آمريكا با قرار دادن مدالين بر اينترنتةكتابخان
 ،ن پرداخت هزينهو بديدسترس). 3و2( محققين گشوده رويب

رهاي محققين خصوصاً در كشو فرصت مناسبي را براي پزشكان و
توسعه نيافته كه منابع مالي اندكي را براي تحقيقات هزينه 

 .هاي روز دسترسي پيدا كنند فراهم آورد تا به پژوهش, كنند مي
اما تنها , شود اگر چه مدالين بانك اطالعاتي مادر محسوب مي

 درصد مجالت ايندكس 10آن هم از كمتر از , چكيده مقاالت را
 اندكي مطالعات كه ارزش چكيده گذشته از تعداد). 5و4(كند مي

براي , دانند مقاله را در بعضي از مجالت معادل متن كامل آنها مي
 نوشتن مقاالت و دسترسي به جزييات مطالعات ،انجام تحقيقات
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 به متن كامل مقاالت از اهميت وااليي برخوردار يابيدست, قبلي
  ).9تا6(است

 وش آن مطالعهتوان ر تنها با مطالعه متن كامل يك مقاله مي
 آييندستورهاي ,  بدين جهت. و آن را آزمودنمودرا بررسي 

كه در صورت استفاده از چكيده يك  كيد دارندأنگارش مقاالت ت
نبود يك ). 10( چكيده ذكر شودكلمة در قسمت منابع ،مطالعه

تواند  ن عرضه شود ميآمقاالت به وسيله  سيستم كه متون كامل
دانش پزشكي در كشور  افتادگي بحتي عق باعث عدم پيشرفت و

هاي مختلفي براي دسترسي به متن كامل مقاالت   روش.گردد
، )نسخه چاپي(دسترسي به اصل مجله  وجود دارد كه شامل

امانت بين  و )Online(الين   آنةنسخ،  درخواست شدهةنسخ
هر يك استفاده از تخمين واقعي از نسبت . اي است كتابخانه

دهد كه تمايل به دسترسي  العات نشان مي بعضي مط.وجود ندارد
Onlineهمچنين ). 11( بطور چشمگيري در حال گسترش است

 دستياران و مطالعه ديگري نشان داده است كه بر خالف
اعضاي هيأت علمي تمايل بيشتري به , دانشجويان پزشكي

  ).12(هاي چاپي دارند تا نسخة الكترونيك استفاده از نسخه
انة ملي آمريكا با قرار دادن نرم افزار  كتابخ1991در سال 

يك سيستم ارائه اسناد را  ,)Loansome Doc(لون سام داك 
اندازي كرد تا محققين به سهولت بتوانند  در سطح جهان راه

هاي قرض بين  ميان سيستمدر . مقاالت مورد نظر را سفارش دهند
 رواج بيشتري دارد و  DOCLINEسيستم, اي كتابخانه

Loansome Doc نيز اين سيستم را مورد استفاده قرار 
 ,چندين كتابخانه مركزي در سراسر جهان). 13(دهد مي

نام   با عضو شدن و ثبت.كشورهاي مختلف را تحت پوشش دارند
 داده مقاله درخواست,  حوزه جغرافيايي خوديها در كتابخانه

به كتابخانه و روش ه  قيمت براي هر مقاله تعيين و بست.شود مي
هاي گوناگون و به  تحويل، مقاله مورد نظر به روشزمان و 

  .گردد هاي مختلف ارسال مي قيمت
, اي نه چندان دور دسترسي به متن كامل مقاالت در گذشته

بسيار دشوار بوده و تنها با در دست , به علت نبودن امكانات
با توجه به ,  در حال حاضر.پذير بود  چاپي امكانةداشتن نسخ
الين   دسترسي آن،رساني  اطالع فناوريسريعپيشرفت 

)Online (پس از .باشد مي سومرم در اكثر كشورها متداول و 
فراخوان سازمان جهاني بهداشت براي مشاركت براي در دسترس 
قرار دادن منابع به رايگان يا حداقل قيمت براي كشورهاي 

بسياري از ناشرين در اين فراخوان عمومي شركت , توسعه نيافته

بهره نبوده  اند كه خوشبختانه كشور ما نيز از اين فرصت بي دهكر
  ).15و14(است

با توجه به كمبود مقطعي , پس از پيروزي انقالب اسالمي
اين . هاي پزشكي توسعه چشمگيري يافتند پزشك، دانشكده

توسعه متأسفانه، تنها با افزايش ظرفيت دانشجو شكل گرفت و 
يكي از مهمترين . د پيدا نكردامكانات آموزشي به موازات آن رش

هاي اخير  بررسي. ها توسعه الزم نيافتند امكانات يعني كتابخانه
هاي  نشاندهنده عدم وضعيت مطلوب امكانات موجود در كتابخانه

اين وضعيت در مورد مجالت . هاي پزشكي كشور است دانشكده
 ).16(المللي موجود به مراتب بدتر است معتبر بين

مشكل احساس شده است و  اين ,لد سال قباز چن در ايران
چند دانشگاه بزرگ در سطح كشور با صرف هزينه باال اقدام به 

هاي   توجه به سياستاب. اند خريد چندين بانك اطالعاتي نموده
امكان استفاده از , اين محصوالت كننده هاي عرضه مالي شركت

معموالً  و باشد ها محدود به كاربران همان دانشگاه مي اين بانك
. نماينداستفاده از آن توانند بطور همزمان   كاربر نميندبيش از چ

هر مركز بايد جداگانه مجوز ورود دريافت كند و در نتيجه هزينه 
هاي چاپي  نسخه (متعددوجود مجالت , از طرفي. الزم را بپردازد
هاي علوم پزشكي كشور  هاي دانشگاه در كتابخانه) و الكترونيك

هاي  شود و همچنين سايت ي را شامل ميكه منبع عظيم
اينترنتي كه متون كامل اين مجالت را بطور رايگان در اختيار 

, دهشهاي واسطه ياد فعاليت شركت, اند و از طرف ديگر قرار داده
سان و آ سريع، يموجب گرديد اين مطالعه براي دستيابي به روش

ام صرفه براي دسترسي به متون كامل مقاالت انج مقرون به
  .گيرد

  
  ها روش

در دو مرحله از اسفند , باشد اين مطالعه كه از نوع  توصيفي مي
هاي علوم  دانشگاه,  جامعه هدف.رسيد  به انجام1381 تا خرداد 1380

ها،  پزشكي شهر تهران و موارد بررسي در مرحله اول شامل وب سايت
يقات ها و مراكز تحق هاي مركزي، بيمارستان مخزن مجالت در كتابخانه

  .هاي مذكور بود تحت پوشش دانشگاه
داشتن وب سايت فعال و فهرست , معيار ورود دانشگاه به مطالعه

كامل مجالت موجود آنها بود و در صورتي كه متن كامل مقاالت از هر 
  .شدند يك از دو طريق قابل دسترسي نبود، از تحقيق خارج مي

طور كلي و متغيرهاي مورد بررسي شامل تعداد عناوين مجالت ب
تعداد عناوين مربوط به دستگاه گوارش بطور اختصاصي و سنوات تحت 

هاي چاپي با مراجعه حضوري،  اين متغيرها براي نسخه. پوشش آنها بود
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هاي   با مشاهده وب سايتالين آنهاي  اخذ سياهه عناوين و براي نسخه
  .هاي مذكور به دست آمد دانشگاه
هاي مربوطه از يك   و هزينه دوم، روش ارسال مقاالتمرحلهدر 

كننده متون كامل مقاالت و  هاي اطالعاتي عرضه در مورد بانك, سو
, كننده رايگان متن كامل مقاالت و از طرف ديگر هاي عرضه پايگاه
 اين بخش از .كننده متن كامل مقاالت انجام شد هاي عرضه شركت

الين  آن ها با جستجوي اينترنتي با استفاده از كلمات كليدي داده
)online(مقاالت ) articles(,پزشكي   
)medical(, متن كامل )full text(, آزاد )free (به دست آمد.  

 بين امانتهاي متعدد ارائه اسناد به روش  همچنين سيستم
هاي تحويل  نيز از نظر روش) Interlibrary Loan(اي  كتابخانه
يم از پست، فاكس، پست الكترونيك و استخراج مستق (مقاالت 
در . ، قيمت و مدت زمان تحويل مدارك بررسي گرديدند) اينترنت
رساني وزارت بهداشت، درمان  اين بررسي با ارزيابي پايگاه اطالع, نهايت

بخصوص بانك اطالعات علوم پزشكي كشور , )Hbi(و آموزش پزشكي 
هاي مربوطه  ليست هاي حاصل از مطالعه در چك داده. به پايان رسيد

  .گرديدو نتايج با يكديگر مقايسه وارد شده 
  

  نتايج
: سه دانشگاه, هاي علوم پزشكي در شهر تهران از ميان دانشگاه

. تهران، شهيد بهشتي و ايران واجد شرايط ورود به مطالعه بودند
ها   در اين دانشگاهموجودچاپي اطالعات مربوط به مجالت 

ك در ي .آمده است 1گردآوري شد كه بطور خالصه در جدول 
مجالت در اختيار  مخزن توان گفت اكثر بررسي اجمالي مي

باشد و   علوم پزشكي مييها دانشگاه هاي مركزي كتابخانه
 ليست ,بنابراين تعداد محدودي مجله دارند ,واحدهاي تابعه

 لومدانشگاه ع .يا اصوالً فهرست موجودي در اختيار ندارند كامل و
 برخوردار ريوبتميان از وضعيت مطلاين  ايران در زشكيپ

اطالعات مربوط , ها دانشگاههاي اين  همچنين با بررسي سايت.است
) هاي اطالعاتي بانك(هاي چكيده  صورته به مجالت الكترونيك ب

امرالد : به ترتيباين منابع  و متن كامل به دست آمد كه
)Emerald(130 , آكادميك پرس)Academic Press (172 ,

بالكول سينرژي , Ideal (250(يدل ا, 710) Elsevier(الزاوير 
)Blackwell synergy (368 , پروكوست)Proquest (425 

الزم به . اند  ذكر شدهOvid full text (346(و اويد فول تكس 
اين تعداد مجالت در واقع تعداد مجالت با متن  ذكر است كه

تعداد كل , باشد و بنابراين كامل و مرتبط با علوم پزشكي مي
  .هاي اطالعاتي به مراتب بيشتر است بانكمجالت اين 

ها از نظر تعداد  همچنين نتايج  بررسي تعدادي از اين بانك
 تحت هاي المجالت تخصصي گوارش، هزينه اشتراك و س

  . ذكر گرديده است2پوشش در جدول 
جستجوي اينترنتي متن كامل مقاالت رايگان  نشان داد كه 

و اآم د سط شركت ي كه تودر سايتمجالت   اين گونهاكثر
)AMEDEO(  ،در زمان.موجود استتاسيس شده  
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  1380  در سال تهرانهاي علوم پزشكي دانشگاهوضعيت سياهه مجالت موجود در  .1جدول 
  )holding( وضعيت سياهه

تعداد با موضوع  تعداد كل مجالت  كتابخانه
 دستگاه گوارش

دامنه زماني مجالت 
 *دستگاه گوارش 

  توضيحات

2000-1970 29 3300  ايران پزشكيعلوم  
در بعضي  ليست تمام مخزن موجود است

 تطابق كامل با مخزن نداردموارد 
1994-1950 19 1300 شهيد بهشتيعلوم پزشكي   

سياهه  ود استجسياهه بعد از انقالب مو
 .آوري است قبل ازانقالب درحال جمع

در  سياهه كامل  است و onlineفهرست نا مشخص 17 988  تهرانعلوم پزشكي
 است تهيه دست

  .ها يا شمارگان نيست  اين فاصله زماني به معني پوشش تمام سال*
  
  

 مقايسه چند بانك واجد متن كامل مقاالت از نظر تعداد .2جدول 
و سنوات تحت ) دالر آمريكا(مجالت تخصصي گوارش، هزينه اشتراك 

  پوشش 
 بانك اطالعاتي تعداد هزينه سنوات
 پروكوست 1 10000 1996
 الزوير 2 22500 2002
 ايدل 3 3600 1993
 اسپرينگر 2 12500 2002

  
  بروجود دارد كهله  مج عنوان900 بيش از ,نگارش اين مقاله

اين سايت  الزم به ذكر است كه. اند بندي شده اساس موضوع طبقه
هاي  به سياسته همچنين هر مجله بست. شود مي جديد روزانه
 را به صورت شت مدتي از انتشار، متن كاملش بعد از گذ,خود

صفر تا سي و اين زمان از    كههدد  در دسترس قرار ميرايگان
  نيزاخيراً. باشد  ماه مي6 به طور متوسطغير است ولي مت ماه شش
كه ) PMC (سي. ام.  پي سيستم جديد)PubMed( مد  پاب

ت قاال رايگان م(full-text)  كاملهاي ه ارائه نسخمربوط به
سرعت در ه اين سيستم ب است را در سرويس خود قرار داده كه

اي نزديك منبع  رود در آينده  و اميد ميبودهحال گسترش 
  .متخصصين باشدمهمي براي دستيابي 

 Doc (امانت داك اليننتايج  بررسي سيستم ارائه اسناد به روش 
line (هاي تحويل مقاالت بر اساس نوع و زمان  شامل  قيمت
 براي هر  تعيين شدهقيمت.   آمده است3 در جدول  آنهالارسا

 مارك 16 از ,كتابخانه و روش تحويلل حبا توجه به ممقاله 
 روز زمان تحويل 10 ساعت تا 24 دالر آمريكا و از 36آلمان تا 

 اكثر مقاالت ,با توجه به پوشش وسيع اين شبكه. در نوسان است
 سيستم قابل  توسط اين1965 از سال  مدالينموجود در

 .دسترسي است
 شبكه اطالعات وهشي وزارت بهداشت در سايتژمعاونت پ

 )Hbi( لبهداشتي و بيومديكا
(Health & Biomedical Information Network) از 

 از ,هاي اطالعاتي چند ماه قبل چندين سيستم دسترسي به بانك
زمان اندازي كرده است كه در  جمله متون كامل مقاالت را راه

  تنها بانك اطالعات ملينجام مطالعها
)National Database ( در . بودآن قابل دسترسي و فعال

 مجالت خارجي موجود سياههواقع اين بانك، اطالعات مربوط به 
 در اختيار قرار  ركورد است23000 كه بالغ بر در داخل كشور را

باشد   مي1380آخرين ركوردها مربوط به ابتداي سال . دهد مي
ها و مراكز  هاي علوم پزشكي و بيمارستان از تمامي دانشگاه كه

 آوري  وابسته به آنها جمع
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  )DOCLINE( داك الين كتابخانه هاي مركزي تحت سيستمخدمات  .3جدول

 روش تحويل روش پرداخت

صورت 
 چك  حساب

كارت 
پست   دورنگار  اعتباري

  الكترونيكي
پست 
  هوايي

 نام كتابخانه بها

 *كتابخانه بريتانيا £ 9.90-12.5 + - + + + -

+ - + + - + 10-33 $ Can 
انستيتو اطالعات علمي و فناوري 

  **كانادا
+ +  + + + 16-42 DM منابع مركزي پزشكي آلمان† 

 

* British Library 
** Canada institute for Scientific and Technical Information (CISTI) 
† Deusche Zentralbibliothek fur Medizen (ZBMED) 

  
  

هاي موجود از   و شمارهويناطالعات حاوي عنا اين. گرديده است
باشد كه از طريق موتور جستجو   آنها مي نگهداريمحل مجالت و

  .است بازيابيقابل 
  

  بحث
يافتن روش دسترسي سريع، , هدف اصلي در اين مطالعه

مل گسترده و پرداخت هزينه كمتر براي دستيابي به متن كا
موضوع اين , اينكه كدام بر ديگري اولويت دارد. مقاالت بوده است

تأمين هر سه ويژگي بطور همزمان , باشد در عين حال بحث نمي
  .رسد مطلوب بوده اگرچه مشكل به نظر مي

اما اين ,  سريعترين راه ممكن استالين آندسترسي  اگرچه
 ,اين روش: روش در كشور ما با چالشهاي زيادي روبروست

حتي امكاناتي , به بيان بهتر. طلبد امكاناتي هر چند اوليه را مي
هاي كشور  اينترنت نيز در همه دانشگاه نظير دسترسي آسان به

هاي ايران  سرعت اتصال شبكه,  گذشته از آن0)16(وجود ندارد
اينترنت گاهي چنان پايين است كه در عمل، جستجوي  به

بخصوص ,  آنهامقاالت ممكن نيست و استخراج و ذخيره
  اف. دي.  پيهاي فايل

)PDF(اين روش معموالً نياز به كلمه . رسد  مشكل به نظر مي
اي نشان داده  مطالعه. بر است شناسايي و عبور دارد كه خود زمان

ميزان استفاده از اين منابع را , است كه استفاده از كلمه عبور
 ).17(دهد كاهش مي

 دسترسي گسترده، : آن هم زياد استيياامز, در مقابل
 جستجو، عدم اشغال جا و زمان و نيروي انساني براي قابليت

توان  هاي آنها به روشني نمي درباره هزينهالبته ). 18(نگهداري

هاي  اند كه هزينه بعضي مطالعات نشان داده. قضاوت نمود
اشتراك مجالت الكترونيك با سرعت بيشتري نسبت به مجالت 

در حالي كه با توجه به نتايج اگر ) 19(چاپي افزايش يافته است
الكترونيكي موجود در يك بانك چاپي بخواهيم تمام مجالت 

چندين برابر آن را ,  را جداگانه مشترك شويممثل پروكوست
 .بايد بپردازيم

پوشش اين منابع , نكته ديگري كه بسيار حايز اهميت است
شود كه اكثر نسخ  با توجه به نتايج مشخص مي). 20(است

دهند و به ندرت   به بعد را پوشش مي1998الكترونيك محدوده 
هاي  اين نيز به محدوديت شوند كه  را شامل مي1991تا سال 

اين در حاليست كه در . افزايد  ميالين آنهاي  استفاده از نسخه
, ايرانعلوم پزشكي هاي چاپي موجود در دانشگاه  سياهه نسخه

الدي نيز به چشم  مي50مجالت تا دهه , در برخي موارد
سعي , دهنده با نگاهي به عقب هاي ارائه هرچند شركت. خورد مي

به . نمايد روند قدري كند مياين در جبران اين نقيصه دارند ولي 
به نوبه خود سبب افزايش بيشتر , بر اين اقدامات هزينه, عالوه
 ).19(ها در آينده خواهد شد قيمت

چنان كه . ها است غير تخصصي بودن اين بانك, نكته ديگر
تعداد انگشت , هاي با متن كامل مجالت ديديم اكثريت بانك

در واقع هزينه . شماري از مجالت گوارش را در اختيار دارند
اين  كردن مراكز تخصصي و فوق تخصصي صرفاً براي دسترسي به

رسد و  اشتراك جداگانه هر يك از  مجالت منطقي به نظر نمي
اي  در اين مورد نيز مخزن كتابخانه. ستتر ا آنها مقرون به صرفه

  .تر است موجود غني
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هاي رايگان  عدم استفاده و عرضه سايت, مسأله ديگر
چندين كتابخانه نتيجه گرفته شده كه تعداد  از مطالعه. باشد مي

ها اين عناوين مجالت را در سايت خود عرضه  اندكي از كتابخانه
. اين عرضه كمتر است, دارند و هر چه كتابخانه كوچكتر باشد مي

و ) indexing (اي نمايهدهنده  هاي سرويس جالب اينكه سيستم
كنند تا   بيشتر اين دسترسي را ارائه مي)abstracting (اي چكيده

علوم پزشكي تنها دانشگاه , در اين مطالعه نيز). 21(ها كتابخانه
 .تهران اين امكان را فراهم كرده بود
امل مقاالت براي جستجوي اشكال ديگر اينست كه متن ك

بطور عمده از , بدين منظور. مناسب نيست, مطالب مورد نظر
اي  مطالعه. شود چكيده و يا فهرست عناوين مقاالت استفاده مي

مجالت الكترونيكي را فقط در , ها دهد كه اكثر كتابخانه نشان مي
هايي كه مجالت  كنند و تعداد كتابخانه قالب متن كامل ارائه مي

بسيار كم , ه صورت فهرستگان يا چكيده در دسترس بگذارندرا ب
موردي يافت نشد اگرچه , در مطالعه حاضر نيز). 21(است

  .كند دسترسي به مدالين تا حدودي اين مشكل را برطرف مي
هاي متعدد ارائه اسناد به روش امانت،  از ميان سيستم

 دارد  در سراسر جهان بيشتر مورد استفاده قرارالين اكد سيستم
هاي مركزي خود  بطوري كه اكثر كشورها حداقل توسط كتابخانه

متاًسفانه در كشور ما اين امكان . اين سيستم متصل هستند به
  .هنوز وجود ندارد

به نظر مي رسد براي , با توجه به مطالب مطرح شده
استفاده از منابع داخلي موجود , دستيابي به متن كامل مقاالت

با توجه به غني بودن آنها و , م پزشكيهاي علو در كتابخانه
, در اين صورت. در اولويت قرار دارد, همچنين صرف هزينه ناچيز

اي در داخل كشور بسيار  بين كتابخانهامانت ايجاد يك سيستم 
در صورت عدم , در نهايت. مفيد و حتي ضروري خواهد بود

 المللي امانت بين بينهاي  توان از سيستم دسترسي در داخل مي
  .استفاده نمود, قرار دارد الين اككه در رأس آنها داي  كتابخانه

  
  قدرداني

اين مطالعه با حمايت مالي مركز تحقيقات گوارش و كبد 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به انجام رسيده است كه 

تشكر و قدرداني , بدين وسيله از دكتر زالي رياست محترم مركز
، سركار )شركت رز سيستم(گر همچنين از دكتر زر. گردد مي

هاي  هاي دانشگاه خانم وكيلي و مسؤولين و كاركنان كتابخانه
به خاطر همكاري , علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران

  .گردد آوري اطالعات قدرداني مي صميمانه آنها در جمع
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