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هدف کلی از برگزاری اين کارگاه ايجاد توانمندی �
نظری و عملی در نگارش يک مقاله علمی به زبان فارسی 

.و اخذ پذيرش چاپ در مجالت علمی  است
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نوشته  ۱۲و سايز   Times New Romanمقاله با فونت �

.شود

حاشيه يک اينچ�

فرمت پاراگراف را بصورت   layoutدر نوار ابزار گزينه �

:زير بنويسيد

� Before: 0

� After: 0
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.  رانينگ هد يا هدر مقاله بايد باالی تمامی صفحات ديده شود�

)کاراکتر باشد ۵۰خالصه ای از مقاله که نبايد بيشتر از (

صفحه عنوان مقاله بعالوه نام مولف و افيليشن سازمانی است �

.باشد

.کلمه باشد ۲۵۰تا  ۱۵۰چکيده مقاله حدود �

.نوشته شود ApAرفرنس های داخل متن به روش �

.البته وابسته به فورمت مجله می باشد�
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.  استفاده شود نقطهدر نوشتن اعشار بايد از �

بنويسيد  حروفاعداد يک تا ده را به صورت �

برای اعداد مشخص کننده مرتبه نيز همين قانون را لحاظ �
کنيد

 حروفاگر متن با عدد شروع شود آن عدد بايد به صورت �
باشد 

Thousands of Human Genes are MicroRNA Targets.

ترکيبی زمانی که دو عدد پشت سر هم قرار می گيرند از �
استفاده کنيد از حروف و اعداد 

The difference from baseline stimulus sensitivity scores for each condition 
HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

5



���� 
����ا�� 	����ر� �� �

بنويسيد  حروفنسبت ها را به صورت �

They estimated that up to two-thirds of all colorectal carcinomas arise from adenomatous 

polyps.

يا AMاعداد زمان را به صورت حروف بنويسيد و اگر از �
PM هستند ساعته  ٢٤استفاده می کنيد يا اعداد به صورت

.  بنويسيد عددآنها را به صورت 

The lay panel retired at 5 pm the previous evening and worked until 5 am the next day.

يا 

The lay panel retired at 17:00 the previous evening and worked until 05:00 the next day.
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.کنيداستفاده  اعدادبرای درصد از �

Their study shows that 35 percent of American parents play videogames

.  بايد بدون فاصله از کلمه قبل باشد.. و ويرگول ونقطه �

.پرانتز باز با يک فاصله از کلمه نوشته شود�

.در نگارش از جمالت کوتاه استفاده کنيد�

اده فبرای اينکه خواندن مقاله تان ساد ه تر شود از جمالت کوتاه است�

.  کلمه باشد ٢٥تا  ٢٠طول جمالت شما حداکثر بين . کنيد
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کنيدتنها يک ايده را در هر جمله مطرح �

استفاده کنيد و کمتر جمالت را مجهول ) دارای فاعل(از جمالت به صورت معلوم   �

کنيد

کنيدکلمات غيرضروری و مبهم را از متن حذف و با کلمات ساده جايگزين   �

.و فاعل با هم همخوانی داشته باشدفعل �

نام موسسات و اختصار ها و نام های خاص مثل اشخاص و مکان ها و کلمات �

.تخصصی بصورت انگليسی بصورت کامنت گذاری نوشته شود

HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 8



���� 
����ا�� 	����ر� �� �

پاراگراف ها بايد يک مفهوم را بسط و گسترش دهند و بگونه ای �

نباشند که بتوان جمله ای را از آن حذف کرده و يا جمالت را با هم 

.جا بجا کرد بايد توالی درست داشته باشد

جمله آخر هر پاراگراف بتواند خواننده را برای جمله موضوع �

.پاراگراف بعد آماده کند

.باشدسه جمله از بيشتر هر پاراگراف �

و . استفاده کنيدگذشته ساده در بخش متدولوژی و يافته ها از افعال �

نوشته  آيندهمقاالتی که منتج شده از يک پروپوزال می باشند بصورت 

.شود
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..."در اين پژوهش بر آن شديم که": از کلمات محاوره ای استفاده نکنيد مانند�

"بدبختانه"، "خوشبختانه"، "حتما"، "در واقع" "واقعا: "مانندقيدهايی �

خوب، بد، زشت، وحشتناک، مشهور: از قضاوت کيفی پرهيز کنيد�

خالص، محض، حقيقت: واژهايی که در باطن آن نوعی قضاوت نهفته است مانند�

.واژه هايی مانند جامع و کامل که در دنيای واقعی وجود ندارد�
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عبارت هايی مانند به نظر می رسد، بيانگر آن است، نشان می �

دهد، واضح است که، حقيقت آن است که، اگر برای اثبات موضوعی 

.باشد نبايد بکار گرفته شود

.نوشته نشود" متفاوت"جای واژه گوناگون ، به �

واژه هايی مانند تعداد زيادی، از نوع، از جنس، چيزی شبيه �

.به، فقط درباره، احتماال، که مبهم هستند نوشته نشود

.شودنوشته بايد الجرم، هميشه، ن�

.ضماير اول شخص و دوم شخص در متن آکادميک نوشته نشود�
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زمانی که نياز به گزارش نتايج با آماره های آماری �
مختلف می باشد بهتر از از جداول برای گويا تر شدن 

.نتايج استفاده شود

.جداول بدون خطوط عمودی و افقی رسم شوند�
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)  توالی(زمانی که نياز به نشان دادن نتايج بصورت ترند �

.می باشد از نمودار استفاده کنيد

.جداول و نمودارها همپوشانی نداشته باشند�

.از فرمت مجله برای نوشتن زير نويس جداول استفاده کنيد�

در ارجاع دادن به جداول و نمودارها از افعال حال �

.استفاده کنيد
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مهمترين عاملی که تعيين می کند که مقاله شما خوانده شود عنوان �
.است

از فرضيه ها و متغيرهای مطالعه استفاده . عنوان بايد خاص باشد�
.کنيد

:عناوين دو دسته هستند�

با نگاه به هدف پژوهش ) تاثير متغير آ بر متغير ب( توصيفی�
.نوشته می شود

با ) متغير الف از بروز متغير ب جلوگيری می کند(يا نهايی نتيجه ای عناوين �
.نگاه به نتيجه گيری مطالعه نوشته می شود
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عنوان ها بايد بصورت يک عبارت نوشته شوند�

.در صورت لزوم ممکن است يک سوال باشد�

دستورالعمل مجله تعيين کننده شيوه عنوان نويسی می �

باشد

.مشخص می کند) عدد کارکتر/ کلمه(مجله طول عنوان�
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:چه کارهايی در زمان نوشتن عنوان نبايد انجام دهيم�

.از خط فاصله يا نقطه استفاده نکنيد�

.از نوشتن اختصارات خود داری کنيد�

در صورت نوشتن نام دارو از نام ژنريک استفاده کنيد مگر �

.اينکه داروهای شرکت های مختلف را با هم مقايسه کنيد

از شروع های غير اختصاصی مانند �

s                                                                                                                            

tudies of… استفاده نکنيد.HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
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به جای آن از . را استفاده نکنيد  withواژه های مبهم مانند �
induced by…  ياmediated… استفاده کنيد.

pulmonaryاز  pulmonary changes in COPD with bleomycinمثال به جای �

changes in COPD induced by bleomycin استفاده کنيد.

: بنويسيدعنوان را کوتاه �

Report on a case of specific developmental delay in an autistic child

� specific developmental delay in an autistic child: A case report
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:تدوين قسمت مقدمه مقاله در پنج مرحله انجام می شود�

.I بيان زمينه و حيطه پژوهش به منظور درک خواننده پيرامون

مشکل مورد پژوهش

.II کارها و فعاليت های تحقيقی ديگران که بطور اختصاصی مشکل را

.تبيين   می کند

.IIIگپ موجود چيست و چرا انجام اين پژوهش اهميت دارد.

.IVهدف  و يا سوال پژوهش

.V اختياری است(تاکيد بيشتر بر ارزش اين تحقيق  (HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
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.  معموال مقدمه را با يک جمله از يک واقعيت علمی پذيرفته شده شروع می کنند�

ادامه گذشته نيز هر چند که ممکن است در ادامه با افعال ) فعل زمان حال(

)برای حقايقی که موجود بوده و اتفاق افتاده است( يابد

سپس  با زيرکی از اين موضوع عام به زير مجموعه آن موضوع سوق داده می شود �

.  ودر ادامه به  موضوع اصلی مورد نظر محقق خاتمه می يابد

مقاله ، کتاب و حتی (در اين قسمت نويسنده با استناد به مطالعات انجام شده �

ضمن تبيين موضوع تحقيق خود گپ موجود را نيز به چالش می ) وب سايت های معتبر

.  کشاند
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در قسمت سوم از مقدمه روش تدوين گپ می تواند از يک شکاف عام به �
:گپ اختصاصی و با عبارات متفاوتی ارائه شود

:  مثال�

با اين وجود ، برای چگونگی تاثير اين فرايند بر کاهش فشار ...... 

.داخل شکم اتفاق نظر وجود ندارد

در اين قسمت نويسنده هدف پژوهش خود را بيان می کند�

:نکته�

نويسنده از نظر اخالقی فقط مجاز به استناد کردن به مقاالتی است که �

.نسخه اصل آن در اختيار محقق باشد
HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
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	اد و روش ه�

و روش گردآوري داده هاابزار �

نحوه انجام آزمايش ها �

روايي و پايايي ابزار  �

روش تجزيه و تحليل داده ها �

نام برنامه هاي رايانه اي آماري �

اخالقيمالحظات �

:شامل توضيح دقيق در مورد�

نوع مطالعه�

طراحي مطالعه �

نمونه، روش نمونه گيري و حجم  �

نمونه

معيارهاي ورود و خروج �

HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

23



/�و�( -01

با  عنوان مقاله“ بحث”ارتباط برقراری �

“مقدمه”با “ بحث”برقراری ارتباط نزديک �

.اگر الزم شد مقدمه را بازبينی و اصالح نمائيد�

در قسمت مقدمه “ بحث”از تکرار منابع  اشاره شده در�

.اجتناب کنيد
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:بيان شود“ بحث”زير بايد در قسمت اطالعات �

با هدف اصلی يا فرضيه تحقيق ارتباط در يک رفرنس �

يک مرور سريع بر روی يافته های مهم ، خصوصا اهميت �

آماری آنها

آيا آن اطالعات فرصيه تحقيق را تائيد می کنند؟ سواالت �

پژوهش را پاسخ می دهند ؟ يا اهداف محقق را برآورد 

کرده اند؟  
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آيا با نتايج ديگر محققان همخوانی دارد؟�

.نتايج را با استفاده از مطالعات ديگران حمايت کنيد�

محدوديت های پژوهش و چگونگی تعميم پذيری نتايج را �

.بيان کنيد

کاربرد نتايج مطالعه �

آتیپيشنهاد برای  پژوهش های �
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گزارش است که بر اساس تجزيه و تحليل دقيق از مواد نويسنده ی عقايد نتايج �

.گردآوری شده بدست می آيد

.بايد بدون ابهام و پرده پوشی و با منطق نظر خود را بيان کند�

در صورتی که تعداد موارد نتايج زياد است بايد به ترتيب اولويت و اهميت �

تا خواننده بين نتايج بااهميت تر و کم اهميت تر تفاوت قايل .  بيان کند

.شود

HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
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در اين بخش نبايد هيچ مطلب نوينی که در متن گزارش مورد بحث قرار �

.نگرفته است عرضه شود

اندازه بخش نتيجه گيری بستگی به اهميت و نوع نوشته و همچنين حجم �

.گزارش دارد

.نتيجه گيری کوتاه موثر تر از طوالنی است�
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.پژوهشی هر اندازه خوب انجام شود محدوديت هايی داردهر �

.بيان کند خودتان آن را شناسايی کنيدداور بهتر قبل از اينکه �

.آنها واقف هستيدبه در پايان مقاله بنويسيد و نشان دهيد که خودتان �

تنها ليست محدوديت ننويسيد بلکه توضيح دهيد که اين محدوديت ها چگونه بر �

.تحقيق شما تاثير گذاشته است

.به محدوديتهايی اشاره کنيد که مستقيما به مشکل پژوهش شما مربوط هستند�

مثال در متاآناليز که هدف شما بررسی متون منتشر نشده نباشد به عنوان �

.محدوديت عنوان نمی شود

HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
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مثال از ابزاری برای غربالگری . استنقاط ضعف يا قوت ابزارهای پژوهش از موارد مهم يکی �
استفاده کرده ايد در اين صورت بسياری از موارد را مثبت نشان می دهد پس اگر درصد بيماری 

.که گزارش می کنيد بيشتر از گزارشات قبلی باشد به عنوان ضعف ابزار پژوهش بيان کنيد

دسترسی به گروه خاصی نداشتيد مثال . از محدوديت ها باشدمی تواند يکی نحوه اجرای پژوهش �

که در بحث مقاله شما مطالعات قبلی نشان دادند که بر نتايج تاثير گذار است بايد بيان 

.کنيد

می توانيد بنويسيد در صورتی که حجم نمونه بزرگتری داشتيد احتمال داشت . حجم نمونه �

.نتايج دقيق تری بدست آوريد

که می توانيد به کمبود . داشته باشيدمقاالت کمی در دسترس نوآوری در پژوهش باعث می شود �

.منابع برای مقايسه نتايج اشاره کنيد
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CONFLICT OF INTEREST

زمان انتشار نتايج ژورنال از شما می خواهد که اعالم کنيد در فرايند در �

انجام پژوهش و گزارش نتايج بی طرفی را رعايت کرديد و کار شما از عينيت 

.کافی برخوردار است

نشان می دهد فرايند و نتايج پژوهش تحت تاثير عوامل خارجی مانند منابع �

.مالی برای بدست آوردن نتايج خاص نشده است

.اگر منبع مالی داشتيد بايد آن را بيان کنيد�

از حامی مالی قدردانی کنيد و بنويسيد تامين مالی تاثيری در نتايج منتشره �

.  نداشته است
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JOURNAL FINDER ELSEVIER

و باز کردن سايت journal finder Elsevierسرچ در �

paper titleنوشتن عنوان مقاله در سرچ باکس �

paper abstractنوشتن خالصه مقاله در �

در صورت تمايل فيلد مورد نظر را در پايين صفحه انتخاب �
می کنيد مثال فقط ژورنالهای حوضه علوم پزشکی

.گزينه محدود کردن ژورنالها را تيک می زنيد�

find jouکليک گزينه �

HAMIDEH HAKIMI, MSN, PHD CANDIDATE OF NURSING IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

33



JOURNAL FINDER ELSEVIER

ای باز می شود که مجالت مرتبط با موضوع را بر اساس مچ بودن رده پنجره �
:  بندی می کند

ميزان مچ بودن مقاله با ژورنال�

ايمپکت فکتور�

.مدت زمانی که سابميت می کنيد تا زمانی که پاسخ دريافت می کنيد�

درصد مقاالتی که طی يک سال پذيرش داده�

هزينه چاپ�

:نکته�

.ژورنالهايی که در الزيور ايندکس می شوند را نشان می دهد�
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SCIMAGO

journal Rankingگزينه انتخاب سمت چپ منوی �

.حيطه کلی مقاله وارد شود subject Areaدر �

موضوع اصلی تحقيق خود را بنويسيد subject categoryدر �

.را بنويسيدر ظنکشور مجله مورد  Region/ Countryدر �
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SPRINGER

�comspringer.journalsuggester.http://

.عنوان مقاله نوشته شود Manuscript titleدر �

.خالصه مقاله نوشته شود Manuscript textدر �

می تواند حيطه مورد نظرتان را انتخاب  Subject areaدر �
.کنيد

suggest jouگزينه �

ژورنالهای پيشنهادی همراه با ايمپکت فاکتور، مدت �
زمان برای پاسخ گويی

.درصد پذيرش مقاالت نمايش داده می شود�
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فرمت نوشتار، فونت، نحوه رفرنس : نويسندگانراهنمای �
...دهی، چينش جداول و تصاوير و

گزينه سابميت کردن که طبق فرمت مجله به ترتيب بايد �
آپلود کرد

مراحل پی گيری بعد از سابميت�

اطالعاتی در مورد فاصله زمانی اولين پاسخ دهی�

مدت زمان داوری�
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submission feeيا  processing feeرسيدگی به مقاله هزينه �

open accessهزينه دسترسی رايگان �

هزينه داوری سريع�

هزينه انتشار�
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�9تد8�9 رد ��ن �

:دليل عمده برای اين موضوع وجود دارد �٨

:مقاله از غربالگری فنی عبور نمی کند.١

مقاالت قبل از اينکه حتی به سردبير برسند برای عناصر فنی بررسی می �

.  شوند

:اصلی رد آنها عبارتند ازداليل �

هستند، يا در حال م زپليجريمقاله حاوی عناصری است که مظنون به �

بازنشر مقاله يا اجزا آن . (حاضر در مجله ديگری در حال بررسی است

، ارسال همزمان به يک يا چند مجله يا استفاده از متن يا تصاوير 

.)بدون اجازه مجاز نيست
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د8�9 رد ��ن ��9ت

مقاله کامل نباشد يعنی فاقد عناصر کليدی مانند عنوان، نام �

نويسندگان، وابستگی ها، کلمات کليدی، متن اصلی، مراجع و تمام 

.جداول و ارقام باشد

.ها کامل نيستند يا برای خواندن به اندازه کافی روشن نيستندشکل �

.ارائه نشده استمجله مقاله مطابق با راهنمای نويسندگان آن �

.منابع ناقص يا بسيار قديمی هستند�
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د8�9 رد ��ن ��9ت

:موضوع مقاله در اهداف و حوزه مجله نيست.٢

دانش جديدی در مورد موضوع مرتبط با مجله در مقاله شما �

.وجود نداشته باشد و تکرار نتايج قبلی باشد

:مقاله کامل نباشد.٣

تنها در مورد برخی از مطالعات مهم در زمينه مورد بررسی �

.بحث کرده باشيد و تعدادی ديگر را ناديده گرفته باشيد
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د8�9 رد ��ن ��9ت

:روش ها و يا تجزيه و تحليل داده ها ناقص باشد.۴

.مطالعه فاقد گروه های کنترل مشخص و يا ساير معيارهای مقايسه است�

.روش مطالعه به شکلی که قابل تکرار باشد توضيح داده نشده است�

پژوهش زمينه مناسب تجزيه و تحليل از لحاظ آماری معتبر نيست و يا �

.نباشد
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د8�9 رد ��ن ��9ت

:نتيجه گيری بر مبنای بقيه مقاله قابل توجيه نيست.۴

.استدالل ها در نتيجه گيری غير منطقی، بدون ساختار و يا نامعتبر هستند�

.داده ها نتيجه گيری را پشتيبانی نمی کند�

:نتيجه گيری با ميزان قابل توجهی از منابع موجود در تضاد است.۵

.مقاله بخشی از نتايج يک پژوهش است که در يک مقاله متفاوت منتشر شده است�

مقاله به وضوح بخشی از يک مطالعه بزرگتر است، که تقسيم شده تا در حد �

.شود جاستخراامکان از آن مقاله 
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د8�9 رد ��ن ��9ت

:درک مقاله سخت است.٧

زبان، ساختار يا اشکال خيلی بد ارائه شده اند به �

از يک فرد . نحوی که ارزيابی مقاله را مشکل می کنند

.انگليسی زبان بخواهيد مقاله شما را بخواند

:مقاله خسته کننده است.٨

.مطالب مورد عالقه خوانندگان مجله نيست�
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�4 ��9ت در "���> ه�� �	;�(�$�5

مقاله اتان را در يک مجله ساب ميت می کنيد مراحلی را طی می کند که وقتی �
اصطالحات موجود در سيستم های آنالين . گاهی اوقات حتی گيج کننده هستند

:داوری مقاله عبارتند از

��Manuscript submitted

بعد . شده استتاييد به اين معنی است که مقاله شما با موفقيت ارسال شده و �
از اين مرحله مقاله قبل از رسيدن به دست سردبير توسط کارکنان مجله برای 

اينکه طبق فرمت مجله باشد کنترل ميشود

��Editor Invited

اين مرحله ممکن است در تمام مجالت نباشد منظور اين است که مقاله شما در �
استانتظار پذيرفته شدن برای نظر دهی توسط يکی از  اديتورهای مجله 
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��With Editor

در اين مرحله مقاله در اختيار يک اديتور است و يک غربالگری �

اوليه انجام می دهد که آيا مقاله شما برای مجله مناسب است 

يا نه اگر مقاله شما مناسب باشد برای داوری می رود 

می شود و طی چند  Decision in Processخيلی سريع وارد مرحله وگرنه �

.روز مقاله شما رد خواهد شد
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��Reviewer Invited

در اين مرحله سردبير تصميم گرفته مقاله شما مناسب است و می �

تواند رای داوری ارسال شود اگر مقاله شما در اين وضعيت باشد 

يعنی نامه دعوت برای داور ارسال شده ولی هنوز نپذيرفته که 

دهدداوری را انجام 

برگشت به اين معنی است  With Editorمقاله دوباره به وضعيت اگر �

که داورها داوری را نپذيرفته اند و اديتور به دنبال داورهای 

.گشتجديدی خواهد 
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��Under Review 

اين مرحله به اين معنی است که مقاله شما در دست داوری است يعنی داورها �

پذيرفته اند که مقاله شما را داوری کننداين مرحله طوالنی ترين بخش است که 

کشدماه طول می  ۴تا  ۱معموال بين 

��Required Reviews Complete 

در اين مرحله داورها فرم های داوری را تکميل و ارسال کرده اند ممکن است �

اديتور احساس دوباره مقاله به مرحله های قبلی بر گردد که نشان می دهد 

داردنياز به داوری های بيشتری وجود کرده 
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��Decision in Process 

زمانی است که اديتورها در مورد مقاله شما تصميم می گيرند معموال اين �

مرحله چند روز بيشتر طول نمی کشد با اينحال ممکن است اين مرحله هم طوالنی 

باشيدشود که دليل آن معموال تراکم مقاالت است پس صبور 

��Revise 

.  به اين معنی است که از شما خواسته شده که اصالحاتی در مقاله انجام بدهيد�

معموال به نويسنده مدتی زمان داده می شود که مقاله اصالح شده را ارسال کند 
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��Revised Manuscript Submitted 

استمقاله اصالح شده توسط نويسنده ارسال شده �

��Author Declines to Revise 

نويسنده ترجيح داده مقاله را اصالح نکند و از انتشار مقاله در اين مجله �
انصراف داده است

��Completed Withdrawal 

اگر از انتشار مقاله اتان در يک مجله انصراف بدهيد بايد درخواست خود را �
ارسال کنيد و تا زمانی که درخواست شما پذيرفته نشود نبايد مقاله خود را 

کنيدجای ديگری ارسال 
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��Completed Reject 

اگر بعد از داوری يا داوری مجدد پس از دريافت اصالحات �

.مقاله شما رد شود اين حالت را نشان می دهد

��Completed Accept 

مقاله شما پذيرفته شده و بايد در انتظار مراحل چاپ �

.باشيد
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:در بعضی سيستم ها ترتيب به اين شکل است�

��Awaiting Reviewer Selection

انتخاب داورهای مناسب توسط اديتور�

��Awaiting Reviewer Invitation

داورها انتخاب شده اند و منتظر پذيرش انجام داوری است�

��Awaiting Reviewer Assignment

تعدادی از داورها انجام داوری را پذيرفته اند اما هنوز به �
استتعداد کافی نرسيده 
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��Awaiting Reviewer Scores

تعداد داور کافی پذيرفتند مقاله شما را داوری کنند و �

اديتورها منتظر نظرات آنها هستند

��Awaiting Recommendation” and/or “Awaiting Decision 

داوری هستند و اديتورها تصميم می گيرند با پايان در �

کنندمقاله شما چکار 
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