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ڪلیدواژه ها 

 رضیب تأثیر،  علوم پزشکی، ایران

کیفیت مقاالت محققان ایرانی درحوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری

سیده سارا منیری | فاطمه جعفری

چڪیده

هدف: مقـاالت محققـان ایرانی در حـوزه های علوم پزشکی، داروسـازی، 
دندانپزشکی و دامپزشکی منایه شده درآی. اس .آی. از لحاظ تأثیر آنها بررسی 

شده است. 

روش/ رويكرد پژوهش: اسامی کلیه مجالتی که مقاالت محققان ایرانـی در 
 web حـوزه های مورد بررسـی در آنها به چاپ رسیده بود از پایـگاه استنادی

of science استخراج شد و رضیب تأثیر مجالت مذکور از گزارش استنادی 

نرشیات )JCR( به دست آمد و درنهایت میانه و میانگین رضیب تأثیر این 

 JCR مجالت درمقایسه با میانه و میانگین مجالت موجود در هرحوزه در

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

یافته ها: 59 درصـد مجـالت چاپ کننده، مقـاالت محققـان ایرانـی در 
زیرشاخـه های حوزه پزشـکی، رضیب تأثیر و رتبه باالتر از 1 دارند و از 

مجموع 22 عنوان مجله موجود، تنها 3 مجله در JCR حائز رتبه های برتر 

)1-9( هستند، در حوزه های داروسازی و دامپزشکی کیفیت مجالت مذکور 

در سطح پایینی است. همچنین در60 درصد از مجالت  زیرشاخه های حوزه 

پزشکی و حوزه های دامپزشکی و دندانپزشکی سطح میانگین و میانه رضیب 

تأثیر مجالت چاپ کننده مقاالت محققان ایرانی باالتر از سطح میانگین و 

میانه رضیب تأثیر کل مجالت هر حوزه در  JCR است. در رشته داروسازی 

 ISI عکس این قضیه مشاهده می شود. سهم مجالت ایرانی منایه شده در

در چاپ مقاالت 24/8 درصد است به طوری که در برخی از زیرشاخه های 

پزشکی بیشرتین تعداد مقاالت در مجالت ایرانی منایه شده در  ISIکه غالباً 

دارای عامل تأثیر  پایینی هستند به چاپ رسیده است.

نتیجه گیری: مشارکت محققان ایرانی در مجالت با تأثیر باال کم است.
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مقدمه
مجالت، به عنوان یکی از محمل های اطالعاتی، به دلیل اینکه در فاصله های زمانی کوتاه و 
معینی به انتشار تازه ترین مطالب علمی در حوزه های خاص می پردازند، دارای اهمیت ویژه ای 
هستند )مردانی و نیک کار 1388(. همچنین، این مجراهای اطالعاتی، به عنوان شاهراه های 
حیاتی ارتباطات علمی بین دانشمندان شناخته شده اند و دانشمندان و پژوهشگران برای 
نمایش هرچه زودتر دستاوردهای علمی خود از این مجاری استفاده می کنند. از این رو، این 
محمل های اطالعاتی مورد توجه بسیاری از تحقیقات و پژوهش های علمی قرارگرفته اند. 
از سوی دیگر، چاپ و نمایه شدن مقاله در یک مجله معتبر علمی، حکم و نشان کیفیت 
پژوهش محسوب می شود و نشان کیفیت در پژوهش را مطالعات استنادی مشخص می کند 

که نمایه های  استنادی آي.اس.آي. بر این اساس پایه ریزی شده اند. 
مطالعـات استنـادی، برپایه استنـادات و شاخص هایی صورت می پذیرد. یکی از این 
شاخـص ها ضریب تأثیر و یا عـامل تأثیر است که مهـم ترین شاخص کیفـِی شناخته شده 

محسوب مي شود.
ضریب تأثیر، که مؤسسه اطالعات علمی سازنده آن است، مساوی است با تعداد کل 
استنادهای داده شده به مقاله های منتشر شده در یک مجله در یک دوره زمانی معین تقسیم 
برتعداد کل مقاله های منتشر شده )اقالم قابل استناد( در همان مجله و در همان دوره. به عبارت 
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مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 

ssmoniri@gmail.com )نویسنده مسئول(

2. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 

           Samira2007_sh@yahoo.com

کیفیت مقاالت محققان ایرانی
 درحوزه علوم پزشکی از لحاظ تأثیرگذاری
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دیگر، میانگین تعداد دفعاتی که مقاله های منتشر شده یک مجله در دو سال گذشته، در سال 
جاری مورد استناد قرار می گیرند )دانگ و دیگران،1386(.

قانع )1386(، در تحقیقی به بررسی خوداستنادی مجله و خوداستنادی نویسنده پرداخت 
و میزان همبستگی میان ضریب تأثیرمجله و خوداستنادی را در حوزه  علوم پزشکی بررسی 
کرد. یافته های این پژوهش نشان داد که تعداد مقاله ها تأثیری در ضریب تأثیر مجله )با احتساب 
خوداستنادی و بدون احتساب خوداستنادی( ندارد و مجله هایی با ضریب پایین، دارای 

خوداستنادی کمتری بودند؛ یعنی خوداستنادی ها بر ضریب تأثیر مجله ها تأثیر مثبت داشته اند.
 از جمله پژوهش های مرتبط با پژوهش حاضر، پایان نامه نادری و کوشا )1388( است 
که به بررسی سطح کیفی مقاالت نمایه شده از محققان ایرانی در آی.اس.آی. )2002- 2008( 
از لحاظ عامل تأثیر می پردازد. آنها 12 رشته از نمایه استنادی علوم و 5 رشته از نمایه استنادی 
علوم اجتماعی را انتخاب کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت محققان ایرانی در 
مجالتی که از عامل تأثیر باالیی برخوردارند غالباً کم است، اما سطح کیفی این مشارکت در 

مجالت نمایه شده از ایران در آی.اس.آی. که غالباً عامل تأثیر پایینی دارند، نسبتاً باال ست.
یوگالینی و کاسیلی3 )2003(، در مقاله خود به بررسی شهرت بین المللی مجالت نمایه 
شده از ایتالیا در ویرایش 2000 جی.سی.آر.، براساس شاخص هایی نظیر عامل تأثیر، میانگین 
عامل تأثیر مجالت استناد کننده، مجالت استناد شده، و میزان خود استنادی پرداختند. از لحاظ 
شمار مجالت نمایه شده در جی.سی.آر.،  ایتالیا در بین کشورهای اتحادیه اروپا مقام پنجم 
)2/9 درصد( را داراست. کیفیت مجالت ایتالیایی، بر حسب ارزیابی عامل تأثیر آنها،  روند 
روبه رشد مثبت اما ناچیزی را نشان می دهند. در سال 1998، میانگین عامل تأثیر مجالت 
ایتالیایی 0/446؛ در سال 1999،  0/528؛ و در سال 2000، 0/649 بوده است. در سال 1998، 
5/69 مجله )7/2 درصد( عامل تأثیری باالتر از 1 داشتند؛ در سال 1999، 11/71 مجله )15/5 
درصد(؛ و در سال 2000، 14/73 مجله )19/2 درصد( عامل تأثیری باالتر از1 داشتند. بیشتر 
مجالت ایتالیایی  به زبان انگلیسی منتشر می شوند،  اما بر اساس ارزیابی  استنادی صورت گرفته   
تأثیر بسیار کمی را در جامعه جهانی علم نشان می دهند. از این 73 مجله،  تنها 14 مجله عامل 
تأثیری باالتر از 1 داشتند. با در نظر گرفتن اینکه 40 درصد مجالت منتشر شده در کشورهای 
دیگر عامل تأثیری باالتر از یک داشتند )48 مجله عامل تأثیری باالتر از 10 و 18 مجله عامل 

تأثیری باالتر از 20( وضعیت ایتالیا چندان خوشایند نیست.
چن، ژائو، و کالنبرگ4 )2010(، در پژوهشی عامل تأثیر مجالت روماتولوژی را مورد 
بررسی قرار دادند. در این پژوهش، عامل تأثیر مجالت این حوزه طی یک دوره 10 ساله 
مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این بررسی نشان داد که  عامل تأثیر بیشتر مجالت این حوزه 

3. Ugolini &Casilli

4. Chen, Zhao& Kallenberg

سیده سارا منیـری
فاطمه جعفـری
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روند صعودی پیموده است و متوسط میانه و میانگین عامل تأثیر این مجالت به ترتیب 233/9 
و 66/5 بوده است. از دیگر نتایج این پژوهش، باالتر بودن عامل تأثیر مجالت اروپایی نسبت 

به عامل تأثیر مجالت آمریکایی در این حوزه موضوعی بوده است. 
 پایگاه گزارش استنادی مجالت، یکی از محصوالت مؤسسه اطالعات علمی است که 
مهم ترین و اصلی ترین پارامتر سنجش کیفیت مجالت، یعنی عامل تأثیر، از این طریق عرضه 
می شود. از دهه 60 میالدی، که موضوع عامل تأثیر توسط گارفیلد مطرح شد، این شاخص 
به یکی از اصلی ترین شاخص های کّمی ارزیابی مجالت تبدیل شده است؛ به طوری که در 
کشورهایی مثل کانادا و مجارستان و بسیاری کشورهای دیگر برای ارزیابی دانشمندان و 
مؤسسات جهت ارتقاي علمی و تخصیص بودجه از این شاخص استفاده می شود )امانی، 
بابااحمدی،1384(. بنابراین، این پژوهش در پی آن است تا با بررسی مجالت چاپ کننده 
مقاالت محققان ایرانی در شاخه های تخصصی پزشکی، دندان پزشکی، دامپزشکی، و داروسازی 

دریابد کیفیت مجالت مذکور از لحاظ عامل تأثیر در پایگاه آي.اس.آي. چگونه است؟ 
هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح کیفی مجالت چاپ کننده مقاالت محققان ایرانی 
در زیر شاخه های تخصصی پزشکی، دندان پزشکی، دامپزشکی، و داروسازی،  با توجه به 

عامل تأثیر در پایگاه آي.اس.آي.، طی یک دوره 10 ساله )2000- 2009( است.
 این پژوهش درصدد است تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:

1. وضعیت ضریب تأثیر و رتبه مجالتی که بیشترین تعداد مقاالت محققان ایرانی در آنها 
به چاپ رسیده است در هر حوزه در  جي.سي.آر. چگونه است؟

2. وضعیت سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر مجالت چاپ کننده مقاالت محققان 
ایران در مقایسه با سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر کل مجالت هر حوزه در جي.سي.آر. 

چگونه است؟
3. چه تعداد از مجالت چاپ کننده مقاالت محققات ایرانی دارای ضریب تأثیر باالتر 

از 1 می باشند؟
4. سهم مجالت ایرانی در چاپ مقاالت دانشمندان ایرانی در حوزه های مذکور چگونه است؟

روش شناسی پژوهش 
پژوهش حاضر، پیمایشی با رویکرد علم سنجی است. بدین منظور، اسامی کلیه مجالتی 
که مقاالت محققان ایرانی درشاخه های تخصصی علوم پزشکی و حوزه های داروسازی، 
دندان پزشکی، و دامپزشکی در آنها به چاپ رسیده بود از طریق جست وجو در پایگاه 
استنادی وب آو ساینس استخراج شد. سپس، فیلدهای مورد نیاز جهت تحلیل و بررسی وارد 

کیفیت مقاالت محققان ایرانی در
حوزه علوم پزشکی از لحاظ تأثیرگذاری
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نرم افزار اکسل شد و ضریب تأثیر مجالت مذکور از طریق جست وجو در گزارش استنادی 
نشریات)جي.سي.آر.( به دست آمد و؛ در نهایت، میانه و میانگین ضریب تأثیر این مجالت، 
درمقایسه با میانه ومیانگین مجالت موجود در هرحوزه در جي.سي.آر.، مورد بررسی و 

مقایسه قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل یافته ها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش، وضعیت ضریب تأثیر و رتبه مجالتی که بیشترین تعداد 
مقاالت محققان ایرانی در آنها به چاپ رسیده است، در هر حوزه در جي.سي.آر.، مورد 
بررسی قرار گرفت  که بدین منظور، جدول 1 طراحی شده است. در این جدول، داده های 
مربوط به حوزه ای که هر مجله در جي.سي.آر. به آن تعلق دارد، تعداد کل مجالت در هر 
حوزه، رتبه مجالت در هر حوزه، عامل تأثیر، و تعداد مقاالتی که در مجالت مذکور به چاپ 

رسیده درج شده است.
همان گونه که در جدول 1 مشاهده می شود، از مجموع 22 عنوان مجله ای که بیشترین 
تعداد مقاالت محققان ایرانی، در زیرشاخه پزشکی، در آنها به چاپ رسیده است؛ 13 مجله )59 
درصد( دارای ضریب تأثیر باالتر از 1 می باشند ، 8 مجله )36 درصد( دارای ضریب تأثیر پایین تر 
از 1، و یک مجله  فاقد ضریب تأثیر است )به عبارتی در جي.سي.آر. نمایه نشده است(. همچنین، 
سه مجله Atherosclerosis supplements و Tropical medicine & international health و 

Journal of endodontics  در جي.سي.آر. دارای رتبه های برتر)1-9( می باشند. 

تعداد مجالت موجود در حوزه داروسازی و داروشناسی در جي.سي.آر.، 236 عنوان 
است که از این میان، مجله Planta Medica، با ضریب تأثیر 037/2، در رتبه 136 قرار دارد. 
در حوزه دامپزشکی نیز 141 عنوان مجله در جي.سي.آر. نمایه شده اند، که از این تعداد، مجله 
Journal of animal & veterinary advances، با ضریب تأثیر 176/0، در رتبه 120 قرار دارد؛ 

و از میان 64 مجله موجود در رشته دندان پزشکی، مجله Journal of endodontics با ضریب 
تأثیر 953/2 در جایگاه پنجم قرار دارد. بنابراین، به نظر می رسد پژوهشگران ایرانی در حوزه 
دندان پزشکی بیش از دو حوزه داروسازی و دامپزشکی تمایل به چاپ مقاالت خود در 

مجالت سطح باال را دارند.
در پاسخ به سؤال دوم، سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر مجالت چاپ کننده مقاالت 
محققان ایرانی، در مقایسه با سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر کل مجالت هر حوزه در 

جي.سي.آر. مورد بررسی قرار گرفت.

سیده سارا منیـری
فاطمه جعفـری
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of  Iranian medicine
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Proceedings
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Planta Medicaداروسازی

Journal of animal & veterinary advancesدامپزشکی237176/0120142

Journal of endodonticsدندان پزشکی34953/2564

وضعیت ضریب تأثیر و رتبه 
بیشترین مجالت چاپ کننده مقاالت 

محققان ایرانی در 22 زیرشاخه پزشکی،
 حوزه های دندان پزشکی،

 دامپزشکی و داروسازی در جی.سی.آر.

جدول  1

کیفیت مقاالت محققان ایرانی در
حوزه علوم پزشکی از لحاظ تأثیرگذاری
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همـان گونه که در نمودار 1 نشـان داده شده است، در60 درصد حوزه هـای پزشکـی، 
میانگین مجـالت چاپ کننده مقـاالت محققـان ایرانی باالتر از میانگین مجالت هر حوزه در 

جي.سي.آر. است.

همان گونه که در نمودار 2 نشان داده شده است، میانگین عامل تأثیرمجالت چاپ کننده 
محققان ایرانی در حوزه های دامپزشکی و دندان پزشکی باالتر از میانگین کل مجالت هر حوزه 

در جي.سي.آر. است؛ درحالی که  در حوزه داروسازی عکس این قضیه مشاهده می شود. 

میانگین مجالت چاپ کننده 
مقاالت محققان ایرانی در مقایسه 
با میانگین کل مجالت جی.سی.آر.  
در حوزه های داروسازی، 
داندانپزشکی و دامپزشکی

منودار 2

میانگین مجالت چاپ کننده 
مقاالت  محققان ایرانی در مقایسه 
با میانگین کل مجالت جی.سی.آر. 
 در زیرشاخه های پزشکی

منودار  1

سیده سارا منیـری
فاطمه جعفـری
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همان گونه که در نمودار 3 نشان داده شده است، در  بیش از60 درصد حوزه های پزشکی، 
سطح میانه مجالت چاپ کننده مقاالت محققان ایرانی باالتر از سطح میانه مجالت هر حوزه در 

جي.سي.آر. است.

با توجه به نمودار 4، سطح میانه عامل تأثیر مجالت چاپ کننده مقاالت محققان ایرانی 
در حوزه های دامپزشکی و دندان پزشکی باالتر از میانه عامل تأثیر کل مجالت این رشته ها در 
جي.سي.آر. است؛ درحالی که، در حوزه داروسازی سطح  میانه عامل تأثیر کل مجالت این رشته 
در جي.سي.آر. باال تر ازسطح میانه ضریب تأثیر مجالتی است که مقاالت محققان این رشته در 

آنها به چاپ رسیده است.

میانه مجالت چاپ کننده مقاالت
 محققان ایرانی در مقایسه با میانه کل 

مجالت جی.سی.آر.
 در حوزه های داروسازی، 
داندانپزشکی و دامپزشکی

منودار  4

میانه مجالت چاپ کننده مقاالت
 محققان ایرانی در مقایسه

 با میانه کل مجالت جی.سی.آر.
  در تخصص های پزشکی

منودار  3

کیفیت مقاالت محققان ایرانی در
حوزه علوم پزشکی از لحاظ تأثیرگذاری
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درپاسخ به سؤال سوم تعداد مجالتی که دارای ضریب تأثیر باالتر از 1 می باشند مشخص 
شدند.

عنوان
 تعداد کل

مجالت

 مجالت با

 رضایب تأثیر

باالتر از 1

فراوانی

)درصد(

 تعداد کل

مقاالت

 تعداد مقاالت چاپ شده

 در مجالت ایرانی منایه

شده در آی.اس.آی.

فراوانی

)درصد(

--554480473قلب و عروق

8677891380936/7ایمن ی شناسی

664365150748732پزشکی عمومی و داخلی

--625182651متابولیسم و غدد درون ریز

--8249591282جراحی

--413790736یورولوژی

--938793828رسطان  شناسی

64457078119024اطفال

4642916738412گوارش و کبد

--211780753پیوند اعضا

806682112234730طب کار

--524994773خون  شناسی

--1049389116مغز و اعصاب

--352982493پوست

--434093504بیامری های عفونی

50387664610616زنان و زایامن

383181417409/5چشم  پزشکی

--484491342آسیب  شناسی

--393897331بیامری های قلبی-عروقی

--605185520روان پزشکی

61508152710119رادیولوژی
 بیامری های گرمسیری

--13969335)طب  جغرافیا(

10470672436122داروشناسی- داروسازی

--6840581036دامپزشکی

--514180383دندان پزشکی

-190451570-14621181جمع

 تعداد کل  مجالت، تعداد مجالت 
دارای ضرایب تأثیر باالتر از 1، 
تعداد کل مقاالت و  تعداد مقاالت 
چاپ شده در مجالت ایرانی نمایه 
شده در آی.اس.آی. 

جدول  2

سیده سارا منیـری
فاطمه جعفـری
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 همان گونه که در جدول2 نشان داده شده است، در کلیه زیرشاخه های پزشکی، داروسازی، 
داروشناسی، دامپزشکی، و دندان پزشکی بیش از 50 درصد مجالتی که مقاالت محققان ایرانی 

در آنها به چاپ رسیده است دارای ضریب تأثیر باالتر از 1 می باشند. 
در پاسخ به سؤال آخر، سهم مجالت ایرانی در چاپ مقاالت محققان ایرانی در حوزه های 

مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به یافته های مندرج در جدول 2، از مجموع 19045 مقاله منتشر شده، 1570 عنوان 
مقاله، معادل 24/8 درصد در مجالت ایرانی نمایه شده در آي.اس.آي. به چاپ رسیده است؛ 
درحالی که در برخی از زیر شاخه های پزشکی  نظیر پزشکی عمومی– داخلی، رادیولوژی،  
بیماری های گرمسیری )طب جغرافیا(، گوارش و کبد، و اطفال، بیشترین تعداد مقاالت در 
مجالت ایرانی نمایه شده  در  آي.اس.آي.- که غالباً دارای عامل تأثیر پایینی هستند- به چاپ 

رسیده است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی سطح کیفی مقاالت محققان ایرانی در حوزه های علوم 
پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی، و دامپزشکی نمایه شده در آی.اس.آی.، به بررسی جایگاه 
مجالت چاپ کننده این مقاالت به لحاظ عامل تأثیر آنها بین سال های 2000- 2009 پرداخته 
است. در پاسخ به سؤال اول، وضعیت ضریب تأثیر و رتبه مجالتی که بیشترین تعداد مقاالت 
مذکور در آنها به چاپ رسیده است مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع 
22 عنوان مجله موجود، 13 مجله )59 درصد( دارای ضریب تأثیر باالتر از 1 می باشند 
؛ 8 مجله )36 درصد(  دارای ضریب تأثیر پایین تر از 1 بوده و یک مجله  فاقد ضریب 
تأثیر است که از این میان تنها 3 مجله در جي.سي.آر. حائز رتبه های برتر)1-9( هستند. در 
حوزه های داروسازی و دامپزشکی، کیفیت مجالت مذکور در سطح پایینی است. به نظر 
می رسد پژوهشگران ایرانی در حوزه دندان پزشکی تمایل بیشتري به چاپ مقاالت خود در 

مجالت معتبر دارند.
 در پاسخ به دومین سؤال، وضعیت سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر مجالت چاپ کننده 
مقاالت محققان ایرانی، در مقایسه با سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر کل مجالت هر حوزه در 
جي.سي.آر.  مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که در60 درصد زیرشاخه های 
پزشکی و حوزه های دامپزشکی و دندان پزشکی سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر مجالت 
چاپ کننده مقاالت محققان ایرانی باالتر از سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر کل مجالت هر 
حوزه در جي.سي.آر. است ؛ درحالی که در رشته داروسازی عکس این قضیه مشاهده می شود.

کیفیت مقاالت محققان ایرانی در
حوزه علوم پزشکی از لحاظ تأثیرگذاری
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در پاسخ به سؤال سوم، تعداد مجالتی که دارای ضریب تأثیر باالتر از 1 بودند مشخص 
شدند. همان گونه که یافته های پژوهش نشان دادند در کلیه زیرشاخه های پزشکی، داروسازی -  
داروشناسی، دام پزشکی، و دندان پزشکی بیش از50 درصد مجالتی که مقاالت محققان ایرانی 
در آنها به چاپ رسیده، دارای ضریب تأثیر باالتر از 1 می باشند. همچنین، سهم مجالت ایرانی 
در چاپ مقاالت محققان ایرانی در حوزه های مذکور نشان داد که از مجموع 19045 مقاله 
منتشر شده، 1570 عنوان مقاله )24/8 درصد( در مجالت ایرانی نمایه شده در آي.اس.آي. 
به چاپ رسیده است؛ به طوری  که، در برخی زیر شاخه های پزشکی نظیر پزشکی عمومی– 
داخلی، رادیولوژی، بیماری های گرمسیری )طب جغرافیا(، گوارش و کبد، و اطفال، بیشترین 
تعداد مقاالت در مجالت ایرانی نمایه شده در آي.اس.آي.- که غالباً دارای عامل تأثیر پایینی 
هستند- به چاپ رسیده است. همچنین، پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده توسط نادری 
)1388( همسوست؛ به طوری  که، مشارکت محققان ایرانی در مجالتی که از عامل تأثیر باالیی 
برخوردارند غالباً کم است، اما سطح کیفی این مشارکت در مجالت نمایه شده از ایران در 

آی.اس.آی. - که غالباً عامل تأثیر پایینی دارند- نسبتاً باالست.
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