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زمستان 5931

بسمه تعالی

راهنمای تدوین پایاننامه (کارشناسی ارشد) و رساله (دکتری)
 -1مقدمه
هدف این راهنما ،یکنواخت نمودن چارچوب تدوین پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دوره دکتری
میباشد تا دانشجویان محترم از فرمتهای نامناسب دیگر استفاده ننمایند.

 -2ساختار کلّی پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
-1-2بخشها و ترتیب آنها
پایاننامهها (کارشناسی ارشد) و رسالههایی (دکتری) که به دانشگاه تحویل میگردد ،باید به ترتيب شامل
بخشهای ذیل باشد:

أ .صفحه بسمله (پيوست 1به عنوان نمونه ارائه شده است و دانشجو در انتخاب طرح بسمله مختار است).
ب .صفحه عنوان که مطالب آن باید مطابق پيوست( )2تنظيم شود .در درج نام اساتيد راهنما و مشاور از کاربرد
القاب (جناب آقای ،سرکار خانم) پرهيز و فقط عنوان"دکتر" پيش از نام و نام خانوادگی استاد استفاده شود .در
صفحه عنوان بهتر است از آرم سياه و سفيد دانشگاه اروميه که نمونه آن در پيوستها آمده است استفاده شود.
اگر چاپ صفحه به صورت رنگی صورت گيرد از آرم رنگی استفاده شود.
ج .کپی گواهی دفاع از پایان نامه یارساله که به تایيد هيات داوران رسيده باشد (پيوست .)3
د .صفحه اهدا (اختياری)
ه .صفحه تقدیر و تشکر (اختياری)
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و .صفحه چکيده فارسی(حداکثر  333واژه):

چکيده مشخص کننده هدف و خالصه ای از روش اجرا و نتایج تحقيق صورت گرفته می باشد .از ارائه فرمول،
اعداد و جمالت التين در چکيده حتی االمکان باید اجتناب نمود .همچنين از ذکر مرجع ،نام افراد و پانویس در چکيده
باید اجتناب شود .در زیر چکيده عبارت "واژههای کليدی ":گذاشته میشود و در برابر آن الزم است  3تا  5واژه کليدی
ارائه شود.
ز .فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها ،عنوان کتابنامه و عناوین پيوست ها)
ح .فهرست جداول (در صورت وجود)
ط .فهرست شکلها (در صورت وجود)
ي .فهرست نقشهها (در صورت وجود)
ك .فهرست عالئم و اختصارات (در صورت وجود)
ل .متن اصلی (حداکثر  153صفحه برای پایاننامههای کارشناسی ارشد و  333صفحه برای رسالههای دکتری)
م .پینویسها (در صورت وجود)
ن .منابع و مآخذ
س .پيوستها (در صورت وجود)
ع .چکيده انگليسی (حداکثر  333واژه)
ف .صفحه عنوان انگليسی
 -2-2فصول پایان نامه یا رساله
فصول پایاننامه و یا رساله باید مطابق روش مورد تائيد گروه آموزشی و دانشکده باشد .همچنين قواعد و
مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود .با این وجود پيشنهاد میشود که فصول پایاننامه به صورت
زیر تنظيم گردد.
 فصل اول (کليّات) :در فصل کليّات به ادبيّات ،هدف ،اهميّت موضوع تحقيق و شرایط حاکم پرداخته
میشود .همچنين چگونگی تنظيم فصول در پایان این فصل ذکر میشود.

 فصل دوّم (پيشينه تحقيق) :توصيه میشود که مطالب این بخش به صورت کرونولوژیک (به ترتيب
تاریخ) و کامالً مرتبط با موضوع تحقيق ،محدوده مورد تحقيق و شيوههای مورد استفاده در تحقيق
تنظيم شود .به دانشجویان توصيه میشود که پيشينه تحقيق را در قالب یک مقاله مروری تهيه و تنظيم
نمایند تا واجد جمع بندی مقایسههای کاربردی و استنتاج قابل استفاده باشد .یادآوری میشود که تمام
پژوهشهایی که در بخش بحث پایاننامه یارساله مورد استفاده قرار میگيرد ،الزم است که در فصل
پيشينه تحقيق به آنها اشاره شده باشد.
 فصل سوّم (مواد و روشها یا عناوین مشابه) :این فصل از مهمترین بخشهای یک تحقيق دانشجویی
است .لذا پيشنهاد میشود که این بخش به طور مشروح و با ذکر توضيحات الزم تهيه و تنظيم شود.
محورهای زیر صرفاً برای راهنمایی کلی ارائه شدهاست:
 oمحدوده مورد مطالعه (البته در صورت وجود)؛ محدوده مورد مطالعه در حد  2صفحه با درج نقشه به
اختصار معرفی میشود .یادآور میشود که معرفی مشروح محدوده مورد مطالعه در صورت نياز به
فصل کليات مربوط میشود.
 oروش تحقيق؛ در این بخش نوع روش تحقيق بر اساس ماهيّت تحقيق بيان و سوال و فرضيّات
تحقيق ذکر میشود .بهتر است دانشجویان مدل مفهومی تحقيق که ارتباط ميان متغيرها از انتخاب،
اندازه گيری ،تجزیه و تحليل و نتيجه گيری را که به صورت دیاگرام نمایش داده میشود ،تهيه و
در این بخش درج کنند .به این ترتيب نقش و عملکرد هر متغير در فرایند تحقيق معلوم خواهد بود.
 oمتغيّرهای مورد اندازه گيری؛ ماهيّت متغيّرها از نظر کمی و کيفی بودن و یا پيوسته و گسسته بودن
برای تحقيق بيان میشود و ضرورت اندازه گيری هر یک الزم است بيانگردد.
 oدادههای مورد استفاده؛ در این بخش دانشجو به دادههای مورد نياز و محل تأمين آنها اشاره
مینماید .دادههای مورد استفاده از مراکز دولتی ،بخش خصوصی ،بانکهای اطالعاتی که به
صورت متن ،جدول ،نمودار ،نقشه ،دادههای ماهوارهای است ،به روشنی در این بخش معرفی می
شود و از این رو معلوم خواهد شد که کدام دسته از متغيرها توسط دانشجو توليد شده است.
 oروش نمونه گيری؛ روش انتخاب جامعه آماری ،روش محاسبه اندازه نمونه ،زمان ،مکان و ابزار نمونه
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گيری یا آمار برداری بيان میشود.
 oروش تجزیه و تحليل نمونهها؛ روشهای آزمایشگاهی ،تحليلی ،تفسيری و رایانهای (برحسب
موضوع و ماهيّت تحقيق) بيان میشود و ابزارهای مورد استفاده معرفی می گردد.
 oروشهای آماری مورد استفاده؛ در این بخش ،با توجه به هدف تحقيق ،روشهای آماری توصيفی و
تحليلی مربوط به متغيرها بيان میشود.
 oروش تلفيق؛ در این بخش شيوههای آماری یا رایانهای مورد استفاده برای تلفيق و جمع بندی
دادههای آزمون شده و ارتباطات یا اختالفهای کشف شده بيان میشود.
 oنرم افزارهای مورد استفاده (بر حسب ضرورت)؛ در این بخش دانشجو به مجموعه نرم افزارهای مورد
استفاده در فرایند تحقيق در بخشهای مختلف اشاره خواهد نمود.
 فصل چهارم (نتایج و بحث )
 oنتایج اصلی ترین بخش هر تحقيق است .این فصل که در برگيرنده تمام یافتههای تحقيق است
شامل همهی جداول ،نمودارها ،شکلها و نقشههای توليد شده در فرایند تحقيق میشود .در این
فصل دانشجو مجاز به درج جدول ،نمودار ،شکل و نقشههای اقتباسی نيست .همچنين در این فصل
تمامی جداول ،نمودارها ،نقشهها و شکلها به توضيح و اشاره در متن نيازمندند.
 oدر این بخش دانشجو ضمن تفسير روند تغيير متغييرهای مورد بررسی ،یافتههای خود را با سایر
پژوهشها مقایسه مینماید و در هر مورد به نتيجه گيری معيّنی می رسد که نتيجه گيریهای به
دست آمده در بخش نتيجه گيری درج خواهد شد.
 فصل پنجم ( نتيجه گيری و پيشنهادها)
 oدر بخش نتيجهگيری به پذیرش یا ردّ فرضيههای تحقيق پرداخته میشود یا نتایج تحليلی یا
آزمایشگاهی جمع بندی میگردد .همچنين در این بخش باید به محدودیتهای نتایج و روابط ارائه
شده اشاره کرد.
 oپيشنهادها باید تنها در چارچوب نتایج و جمعبندیهای انجام شده تدوین شود .لذا در این قسمت
دانشجو الزم است ليست موضوعات پژوهشهای تکميلی ،پيشنهادهای اجرایی و پيشنهاد توليد

دادههای معين برای جامعيّت دادن به نتایج را ارائه نماید .از ارائه پيشنهادهای کلّی که بدون انجام
تحقيق هم قابل تصور بوده خودداری شود.

 -3شیوه نگارش
قلم مورد استفاده و اندازههای آن در بخشهای مختلف پایاننامه یا رساله به شرح زیر پيشنهاد میشود:
 قلم متن اصلی فارسی  B Lotusنازك 13
 متون و واژگان انگليسی  Time New Romanنازك 11
 عناوین زیر فصول و زیر بخشهای پایاننامه تنها تا  4رقم شماره گذاری شود .انشعابات بعدی در
صورت نياز با حروف ابجد و با قلم متن با خط زیر یا ایتاليک نوشته شود .قلم زیر فصلها و بخشها به
شرح زیر پيشنهاد میشود:
 عناوین سطح اول قلمB Lotusسياه 14
 عناوین سطح دوم قلمB Lotusسياه 13
 عناوین سطح سوم قلمB Lotusسياه 12
 عناوین سطح چهارم قلمB Lotusسياه13
کلمات التين در عناوین با دو شماره کوچکتر از متن فارسی نوشته میشوند

 -3مواد و روشها (اندازه ( Materials and Methods)14اندازه )Times new roman 12
 -2-3روش بررسی(اندازه )13
 -1-2-3دادههای مورد استفاده(اندازه )12
 -1-1-2-3نقشهها (اندازه)10
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 درج آرم دانشگاه اورميه در حفظ مالکيت معنوی اثر و نام اثر و نگارنده نيز از حيث مسئوليت نگارنده و
یادآوری موضوع تحقيق موثر است و در نسخ  pdfبویژه در بانکهای اطالعاتی از سوء استفادههای
احتمالی پرهيز مینماید.
-4کاغذ و چاپ (برای شرایط فعلی و تا زمانی که تحصیالت تکمیلی روند چاپ را تغییر ندهد)

 کليه قسمتهای پایاننامه یا رساله باید روی کاغذ سفيد مرغوب چاپ شود.
 از کاغذ A4با ابعاد  292در  213ميليمتر استفاده شود.
 تمام متن روی دو طرف کاغذ چاپ شود.
 فصل جدید باید از صفحه فرد شروع شود.

 -5فاصله گذاری وحاشیه بندی
 فاصله سطرها در تمام پایاننامه یا رساله برابر  1/5خط ( )1.5 linesباشد ،اما فاصله سطرها در چکيده
برابر یک خط ( )singleدر نظر گرفته شود.
 حاشيه سمت راست و باال  35ميليمتر و حاشيههای دیگر  25ميليمترمیباشد .این حاشيهها باید در تمام
صفحات رعایت شود.
 در صورتی که در برخی موارد اندازه شکلها یا جداول بزرگ تر از فضای داخل حاشيه باشد ،با کوچک تر
کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ ( A3به صورت تاخورده ) ،با رعایت حاشيه استاندارد تنظيم گردد.

 -6شماره گذاری
 از صفحه بسمله تا ابتدای فصول با حروف ابجد شماره گذاری میشود و از فصل اول تا پایان پایاننامه
یا رساله با قرار دادن شماره در پایين صفحه و با فاصله  15ميليمتر از لبه پایين صفحه ،باید شماره
گذاری صورت گيرد.
 صفحات بسمله و عنوان شماره دار هستند اما شماره آنها چاپ نمیشود.

 بخشها و زیربخشها به عدد شماره گذاریمیشوند ،طوری که شماره فصل در سمت راست و شماره
بخش ،بعد از آن آورده شود .مثالً  4-2-3بيان کننده زیر بخش  4از بخش  2از فصل سوم است .

 -7جدولها و شکلها
 تمام شکلها (تصاویر ،نمودارها ،منحنیها و نقشهها) و جداول باید با کيفيت مناسب تهيه شوند ،به
گونهای که کپی تهيه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد.
 تمام شکلها و جداول باید به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند .مثال برای جداول و
شکلهای فصل  ،2جدول ( ،)1-2شکل( )2-2و  ...برای جداول فصل  ،3جدول ( )1-3و ....
 عنوان جداول در باالیآنها و عنوان شکلها در زیرآنها درج میگردد.
 ذکر مأخذ جداول وشکلها و در راهنمای نقشههای اقتباسی الزامی است.
 باید به تمام جداول و شکلها با ذکر شماره آنها در داخل پرانتز ،در متن ارجاع داده شود.
 قلم عنوان جداول و شکلها دو شماره از قلم متن کوچکتر اما سياه یا Boldاست ()B Lotus 11 Bold

 -8پینویس (زیرنویس)
 در صورتی که یک عبارت یا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد ،توضيح را بایستی به صورت زیر
نویس در همان صفحه ارائه نمود.در این صورت عبارت یا واژه توسط شمارهای که به صورت کوچک
مشخص شده و در باال و سمت چپ آن چاپ میشود ،مشخص شده و درزیرنویس توضيح مربوط به آن
شماره ارائه میشود .چنانچه زیرنویس بيش از سه سطر است ،باید به بخش پینویسها در آخر پایاننامه
یا رساله منتقل گردد.
 تمام نامهای اختصاری (حروف اختصاری) باید در همان صفحه زیر نویس شود.
 تمام واژگان انگليسی مورد نياز باید در همان صفحه زیر نویس شود .این دسته از واژگان به شکل
فارسی در متن درج می شود و معادل انگليسی آنها زیرنویس می شود.
 چنانچه ضرورت داشته باشد ،معادلهای انگليسی برخی اصطالحات فارسی درج شود باید به شکل زیر
نویس بياید.
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 شماره گذاری زیرنویسها در هر صفحه مستقل است.
 شماره قلم زیر نویس  9و مشابه قلم آن در متن است.

 -9ذکر اعداد در متن
 در مورد اعداد صحيحی که در داخل متن نوشته میشود (غير از جداول و نمودارها) هر گاه عدد بين صفر
و نه باشد با حروف نوشته میشود و هر گاه  13و بزرگتر از  13باشد به صورت عدد نوشته میشود.
 برای مشخص کردن اعداد اعشاری از ( )/استفاده میشود مثل  ، 12/4و چنانچه درصد مورد نياز است از
عالمت(  )%استفاده میشود مثل .% 44
 اعداد کسری به حروف (یک سوم ،دو پنجم) و اعداد اعشاری با تعداد رقمهای اعشاری معنی دار (در
کاربردهای متداول تا دو رقم) نوشته می شود()... ،8/35 ،3/34

 -10سیستم واحدها
سيستم واحدهای مورد استفاده در پایاننامه  /رساله ،سيستم بين المللی متریک  SIمیباشد و در صورت نياز
واحدهای دیگر در داخل پرانتز درج میشود.

 -11استفاده از لغات التین در متن
 همهی نامهای خارجی در متن به خط فارسی و در پانوشت به التين (یا به خط اصلی) نوشته میشود .در
صورتی که به ریشه التينيک لغت اشاره شود ،آوردن اصطالح التين در جمله فارسی اشکال ندارد.

 -12روابط ریاضی و فرمولها
 فرمولها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبی که در متن میآیند مانند شکلها و جداول شماره
گذاری میشوند .نمادهای به کار رفته در هر رابطه و واحدهای آنها باید بالفاصله بعد از رابطه و در یک
پاراگراف تعریف شوند ،مانند:

()1-4
که در آن  ،Fنيرو ()N؛  ،mجرم ( )kgو  ،aشتاب (.)m/s2

F=ma

 هر کميّت فقط با یک نماد معرفی میشود یعنی کميّتهایی که در مراجع مختلف با نمادهای مختلف
تعریف شدهاند در پایاننامه یا رساله باید یکسان سازی شوند.
 تعریف هر نماد فقط در اولين جایی که در پایاننامه یا رساله ظاهر میشود انجام میگيرد ،بعبارت دیگر
نيازی به تکرار تعریف نمادها نيست.
 شکل نماد در فرمول و در تعریف آن در متن باید یکسان باشد ،یعنی هر دو دارای یک اندازه قلم ،یک
نازکی یکسان و یک شکل ایتاليک یا معمولی باشند.
 مرجع روابط و فرمولهایی که در پایاننامه یا رساله استخراج نشدهاند باید ذکر شوند.

-13نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ
 منابع و مآخذ ،شامل فهرست کتابها ،نشریات ،و مقاالت مختلف مورد استفاده نویسنده به منظور نگارش
پاياننامه است .الزم است در متن به کليه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گيرد ،اشاره شود .نحوه
ی ارجاع در متن باید بر اساس یک روش استاندارد و ترجيحا به یکی از دو روش زیر باشد:
 -1مراجع به ترتيبی که در متن می آیند شماره گذاری شوند .در این روش ،مراجع به ترتيب شماره در
فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهند شد.
چنانچه یک مطلب از منابع مختلفی نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه جمله ،پرانتز یا کروشه ای باز
میشود و شماره منابع ذکر میگردد .مثال2 ] :و 13 ، 13، 8] ،[4-2] ،[3و .[12-23
 -2ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار باشد .در این روش ،مراجع به ترتيب حروف الفبای نام
نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد .در این روش در ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگليسی را
برای هر یک به ترتيب حروف الفبای فارسی و انگليسی ذکر می کنيم .در این روش نکات زیر
بایستی مد نظر قرار گيرد:
 ارجاع به مأخذ حتماً در متن و به شکل نام و تاریخ و در داخل پرانتز صورت گيرد ،مانند
(مجنونيان.)1329 ،
 درحالتی که مرجع دو نویسنده داشته باشد ،فاميل هر دو نویسنده با حرف ربط و درج و
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سپس تاریخ درج می شود (مجنونيان و منصوری.)1384 ،
 اگر منبع بيش از دو نویسنده داشته باشد ،فاميل نویسنده نخست ذکر و پس از آن کلمه
همکاران ،سپس تاریخ انتشار اثر نوشته می شود (کيابی و همکاران.)1383 ،
 چنانچه در انتهای یک پاراگراف ضروری باشد چند مرجع داخل پرانتز درج شود ،حدفاصل
آنها نقطه ویرگول گذاشته می شود (مجنونيان1329 ،؛ مجنونيان و منصوری1384 ،؛
کيابی و همکاران.)1383 ،
 چنانچه در داخل متن از منبعی مطلبی نقل قول شود ،بالفاصله پس از خاتمه جمله کروشهای باز گردد و
مرجع آن ذکر شود.
 ارجاع مستقيم به مرجعِ مرجع (اگر در دست نباشد و روئيت نشده است) مجاز نيست .چنين حالتی باید با
کاربرد عبارت (به نقل از  )...ذکر شود که نشان میدهد اصل مرجع در دسترس نبوده است.


فرمت مناسب برای نوشتن منابع ،با نظر و تشخيص گروه آموزشی مربوطه ،بر اساس یکی از فرمتهای
استاندارد مجالت  ISIو یا مجالت علمی-پژوهشی مورد تایيد وزارت علوم می باشد.

 توصيه میشود برای رفرانس نویسی از نرم افزار  Endnoteاستفاده شود .این شيوه ،از انعطاف پذیری
بيشتری برای انجام اصالحات برخوردار است.

 -14مشخصات روی جلد پایاننامه یا رسالهها

1

 جلد پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری هر دو از گالينگور باشد.


رنگ جلد پایاننامه کارشناسی ارشد سبز تيره (یشمی) و رساله دکتری سرمهای باشد.

 رعایت مندرجات روی جلد پایاننامه یارساله (پيوست  )2الزامی بوده و باید به شکل زرکوب چاپ شوند.
 عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان ،نام و نام خانوادگی و سال دفاع از رساله الزامی است.

 -15تکثیر پایاننامه یا رساله
أ.

یک جلد پایاننامه یارساله جهت تسویه حساب به کتابخانه مرکزی دانشگاه اروميه تحویل میگردد.

 1ممکن است نحوه صحافی پایاننامهها و رسالهها در آینده نزدیک تغيير نماید.

ب .یک جلد پایاننامه یا رساله جهت تسویه حساب به کتابخانه دانشکده کشاورزی تحویل میگردد.
ج .به هر یک از اساتيدراهنما و مشاور یک جلد پایاننامه یا رساله تحویل میشود.
 .aدر صورت نياز گروه ،دانشجو میبایست تعداد بيشتری پایان نامه تهيه و تکثير نماید.

 -16نسخه الکترونیکی پایاننامه یا رساله
 دانشجو موظف است عالوه بر نسخه چاپی و نهایی از پایاننامه یارساله خود ،یک نسخه الکترونيکی
از آنرا را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تحویل دهد .در صورت صالحدید استاد راهنما CD،حاوی مطالب
فوق در انتهای نسخ چاپی قرار میگيرد.
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پيوست ( 1نمونه صفحه بسمله)

پيوست ( 2صفحه عنوان – داخل جلد-کارشناسی ارشد)

دانشکده ........
گروه .......
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته .................

عنوان پایاننامه

استاد راهنما :نام اساتید راهنما
استاد مشاور :نام اساتید مشاور

نگارش
نام کامل نویسنده

ماه ،سال
پيوست ( 2صفحه عنوان – داخل جلد-دکتری)
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دانشکده ........
گروه .......
رساله برای دریافت دکتری ( )PhDدر رشته .................

عنوان پایاننامه یا رساله

استاد راهنما :نام اساتید راهنما
استاد مشاور :نام اساتید مشاور

نگارش
نام کامل نویسنده

ماه ،سال

پيوست ( 3گواهی دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد)

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  /خانم :
با رتبه

و نمره

در تاریخ
(به حروف

به شماره
) مورد پذیرش هیات

محترم داوران قرار گرفت.
 -1استاد راهنما و رئیس هیئت داوران :دکتر

 -2استاد مشاور :دکتر

 -3داور خارجی :دکتر

 -4داور داخلی :دکتر

 -5نماینده تحصیالت تکمیلی:

(حق طبع و نشر این پایاننامه برای دانشگاه اورمیه محفوظ است)

تذكر :اين برگه پس از تكميل توسط هيأت داوران در نخستين صفحه
پاياننامه درج ميگردد.
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پيوست ( 3گواهی دفاع رساله دکتری)

رساله دکتری آقای  /خانم :
رتبه

و نمره

در تاریخ
(به حروف

به شماره

با

) مورد پذیرش هیات محترم داوران

قرار گرفت.
 -1استاد راهنما و رئیس هیات داوران :دکتر

 -2استاد مشاور :دکتر

 -3داور خارجی :دکتر

 -4داور داخلی :دکتر

 – 5داور داخلی :دکتر

 -6نماینده تحصیالت تکمیلی:

(حق طبع و نشر این رساله برای دانشگاه اورمیه محفوظ است)

 اين برگه پس از تكميل توسط هيأت داوران در نخستين صفحه:تذكر
.پاياننامه درج ميگردد

) (صفحه عنوان انگليسی4 پيوست
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پيوست ( 2صفحه جلد)

دانشکده…..
گروه……..

پایاننامه یا رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد یا دکتری ()PhD
در رشته  -نام رشته -

عنوان پایاننامه یا رساله

استاد راهنما :نام اساتید راهنما
استاد مشاور :نام اساتید مشاور

نگارش
نام کامل نویسنده

ماه ،سال
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