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  چگونه يك گزارش مورد را به رشته تحرير درآوريم
  

     يدهكچ        
  

 مختلف يها  مطالعه جنبهي براي بررسي گوناگونيها پژوهشگران در حوزه سالمت از روش
 ممكن يني بالني متخصصمار،ي بني در بالبراي نمونه. ندينما يسالمت فرد و جامعه استفاده م

 دارو و يا يك گر،ي ديماري بكي از يابي عارضه كماي ،يماري بكي از ياست با مورد نادر
 نگارش، چاپ و انتشار گزارش آن مورد خاص يدر چنين موارد.  گردندودستگاه طبي روبر

هدف از نگارش مقاله . دد مثمرثمر واقع گريني همكاران بالري سادي افق دشي در افزاتواند يم
 تا باشد ي نگارش مقاالت گزارش مورد ميحاضر ارائه دستورالعملي مشخص و استاندارد برا

 را ي نگارش مقاالت گزارش مورديي كشور بر اساس آن، توانايني باليها  مراقبتنيمتخصص
  . طبع آراسته گردندوري زبان به زي فارساتيداشته باشند كه در نشر

  
  گزارش مورد، دستورالعمل، سالمت :ديگان كلي واژ

  
  17/8/89 :تاريخ پذيرش مقاله             21/10/89 : تاريخ اصالح نهايي          24/7/89 :تاريخ دريافت مقاله                      
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439 چگونه يك گزارش مورد را به رشته تحرير درآوريم    

      مقدمه                                 
  

 ي بـرا  ي گوناگون ي مطالعات يها  پژوهشگران در حوزه سالمت از روش     
. نـد ينما ي گوناگون سالمت فرد و جامعه اسـتفاده مـ        يها   جنبه يبررس
 ي بررس ي برا يها ممكن است از روش مطالعات مقطع         مثال، آن  يبرا

 عامـل بـا     كيهمزمان علت و معلول استفاده كرده و ارتباط همزمان          
 ن،يهـا همچنـ     آن.  قرار دهنـد   ي را مورد بررس   گري عوامل د  كيعامل  

 روابط  تر  قي شناخت دق  ي برا ي مطالعات طول  يها  ست از روش  ممكن ا 
هـا ممكـن اسـت از          آن ي مطالعـات  نيدر چنـ  . نـد ي اسـتفاده نما   يتيعل

 استفاده كنند كه از مواجهه با علت شروع شده و تا حصول       ييها  روش
 متضاد، ممكن اسـت كـه        كامالً يتيدر موقع . ابندي  ي امتداد م  آمد يبه پ 

 را مورد استفاده قرار دهند كه از        يعات طول  از مطال  يپژوهشگران نوع 
ـ  زانيـ  شروع شده و با رجوع به گذشـته افـراد م     آمد يپ  ي مواجهـه قبل

 زيـ  ن يگـاه . ]1[ دهـد  ي قرار م  يها با علت مورد نظر را مورد بررس         آن
 كيـ  يابيـ  ارز ازمنـد يممكن است كه پژوهشگران در مطالعات خود ن       

ها ممكـن اسـت       رت، آن  صو نيدر ا .  باشند يريشگي پ اي يروش درمان 
  . ]2[ ندي استفاده نمايا كه از روش مطالعات مداخله

 ممكن است با    يني بال ني متخصص مار،ي ب ني در بال  ژهي وجود، به و   ني ا با
 گـر ي د يمـار ي ب كيـ  از   يابي عارضه كم  اي ،يماري ب كي از   يمورد نادر 

 ممكن است با عـوارض ناخواسـته نـادر          ن،يها همچن   آن. روبرو گردند 
 دسـتگاه خـدمات   كيـ  ي نقـص عملكـرد  ايو مواجهه شده و    دار كي

 شـده اسـت را كـشف        ماري صدمه به ب   شدن كه منجر به وارد      يپزشك
 مشابه، نگارش، چاپ و انتـشار       ي موارد و موارد   ني ا يدر تمام . ندينما

 همكـاران   ري سـا  دي افق د  شي در افزا  تواند يگزارش آن مورد خاص م    
 اري بـس  اتي به كشف  ي حت ير موارد  كامالً مثمرثمر واقع شده و د      ينيبال

  . ]3[ارزنده ختم گردد 
 مـورد   كي پس از گزارش     دزي ا يماري به كشف ب   توان ي نمونه، م  يبرا

ــي     ــاركوم كاپوسـ ــه سـ ــتال بـ ــاز مبـ ــنس بـ ــوان همجـ ــرد جـ   مـ
)Kaposi’s sarcoma ( كه خود به عنوان نقطـه  ]4[اشاره كرد ،

 گـزارش   همچنـين، . گـردد  ي قلمداد مـ   ي علوم پزشك  خي در تار  يعطف
 از مـادراني    شـده در دو نوزاد تازه متولد      ) Phocomelia(فوكومليا  

ــد    ــود از داروي تاليدوميــ ــارداري خــ ــل دوران بــ ــه در اوايــ كــ
)Thalidomide (    توان يكي ديگر از       را مي  ]5[استفاده كرده بودند

تواننـد در     تاثيرات بسيار مهمي دانست كه مقاالت گزارش مـورد مـي          
  . دارو از خود به جاي گذارندممنوعيت استفاده از يك

 اتي اين وجود، مشكل اساسي مقاالت گزارش مورد كه اغلب نـشر           با
 است كه ارزش مقاالت گزارش مـورد در         ني با آن روبرو هستند، ا     ايدن
 و  ي طـول  ،ي مطالعـات مقطعـ    ريـ  انـواع مطالعـات نظ     ري با سـا   سهيمقا

 كه بـا    يني بال يها   مراقبت ني كمتر بوده و معموالً متخصص     يا  مداخله
 الزم يهـا   ممكن است كه از مهارتند،ينما ي مد موارد نادر برخور  نيا

 ي برا ي وقت كاف  ايدر نگارش مقاالت گزارش مورد برخوردار نبوده و         
 عوامـل سـبب     نيـ مجموعـه ا  .  را نداشـته باشـند     ي كـار  نيانجام چن 

 در  ري اصوالً به رشته تحر    اي از موارد جالب     ي كه گزارش برخ   گردد يم
 برخـوردار نبـودن از   ليـ  بـه دل و مقـاالت،   ي بررس ندي در فرآ  اي  و دياين

 نكنـد   داي وقت امكان چاپ و نشر را پ       چي الزم، ه  يحداقل استانداردها 
]6[ .  

هزار مقاله منتشر شده در نـشريات          به عمل آمده بر روي ده      ي  مطالعه
هـا   دهد كه فقط هفت درصـد آن  و مجالت عمومي پزشكي نشان مي  

 رو، مقاالت   نياز هم . ]7[ خود اختصاص داده است      را گزارش مورد به   
 طبـع آراسـته شـده      وري تا كنون توسط مجالت گوناگون به ز       يمتعدد

 كه يك قالـب اسـتاندارد و        دهي گرد ي سع ها،  ناست كه با استفاده از آ     
 ني چنـ  سندگانيـ  و بـه نو    دهيـ  گزارش مورد مشخص گرد    ي برا يعلم

 مقاالت ارائـه گـردد      نيا نگارش   ي الزم برا  يها   دستورالعمل يمقاالت
]15-8[ .  
 مقاالت به زبـان غيـر فارسـي و بـه     ني اي كه تقريبا تماميي آن جا  از

 در آمده و بررسي راقم اين سطور نشان         ري به رشته تحر   يويژه انگليس 
اي از     زبان تا كنون به چاپ مقالـه       ي فارس هيدهد كه فقط يك نشر      مي

هـدف از نگـارش مقالـه     ن،ي، بنـابرا  ]16[است    اين دست اقدام نموده     
 نگـارش   ي بـرا  كـسان ي مشخص، استاندارد و     ي چوب هارحاضر ارائه چ  

 اسـت كـه     ديـ ام. باشـد  يمقاالت گزارش مـورد بـه زبـان فارسـي مـ           
 يي به مقاله حاضر، توانا    ي كشور با تأس   يني بال يها   مراقبت نيمتخصص

 ي فارس اتي را داشته باشند كه در نشر      ينگارش مقاالت گزارش مورد   
 خود در زمينـه ارتقـا      ساس طبع آراسته گرديده و نقش ح      وري ز زبان به 

  .بهداشت و سالمت جامعه ايفا نمايند
  

   گزارش موردچهارچوب
 كي عالوه بر عنوان از      دي با گري گزارش مورد مانند هر مقاله د      مقاالت

 مشتمل  دي با يمتن اصل .  شده باشند  لي تشك ي متن اصل  كيخالصه و   
آن چـه   . ]6 و   3[ باشد   يريگ  جهيو نت  مقدمه، شرح مورد، بحث      كيبر  

ـ     از كيـ  در هـر  ديـ  اسـت كـه با  ي نكـات مهمـ  د،يـ  آي مـ يكه در پ
  :  ذكر گرددد مقاله گزارش موريها قسمت

  
   گزارش موردعنوان
 مانند عنوان هر مقالـه ديگـري ضـمن          دي مقاله گزارش مورد با    عنوان

دار بـه    برخوردار بوده تـا خواننـدگان را وا        يادي ز تي بودن از جذاب   ايگو
 كـه در عنـوان مقـاالت        گردد ي م هيتوص. ديخواندن گزارش مورد نما   

 ذكـر  زين) Case report(گزارش مورد، حتما واژگان گزارش مورد 
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 توجه نمود  زي نكته مهم ن   ني به ا  دي با ي به طور كل   ن،يهمچن. ]6[گردد  
 بـوده و از  زيـ  جـامع ن ديـ  كوتاه بودن باني در عيا كه عنوان هر مقاله  

  . ]18 و 17[ برخوردار باشد يرش قوهنر نگا
  

   گزارش موردخالصه
 و  تي مقاالت گزارش مورد، مانند خالصه ساير مقاالت از اهم         خالصه

 رو در نگـارش آن      ني از همـ   باشد، ي برخوردار م  ي توجه انيكاربرد شا 
 يمعمـوالً مجـالت گونـاگون بـرا       .  حداكثر دقت را مبذول نمـود      ديبا

ـ   يهـا   دسـتورالعمل خالصه مقاالت مندرج در خـود،         ني تـدو  شي از پ
 از مـتن   قيـ  دق ي بازتـاب  دي گزارش مورد با   الهخالصه مق .  دارند يا  شده

 ي به شكل  دي كلمات با  نيا. ]3[ كلمه باشد    250 تا   100مقاله و در حد     
 مختلف مقاله از جملـه مقدمـه، شـرح          يها   قسمت ني ب كساني باًيتقر

  .  توزيع گردديريگ جهيمورد، بحث و نت
 ي مختلـف اطالعـات  يها گاهي كه خالصه مقاالت توسط پا  يي آن جا  از

 عالقمنـدان قـرار    اريـ  شـده و در اخت     هيـ  نما گـان يبه شـكل كـامالً را     
 دقـت را مبـذول      تيـ هـا نها     در نوشـتن آن    دي رو با  ني از هم  رد،يگ يم

 بـه رشـته   ي مقـاالت را زمـان  ي كه خالصه تمامشود ي م هيتوص. نمود
.  در آمـده باشـد     ريـ  بـه رشـته تحر      قبالً اله در آورد كه اصل مق     ريتحر

 بازگردانـده   يسيـ  بـه انگل   نـاً ي ع دي با ي خالصه مقاالت فارس   ن،يهمچن
 و مطـابق بـا      يشده تا در صورت چاپ مقاله در مجالت معتبر فارسـ          

 طبع آراسته   وري به ز  زي مقاله ن  يسي خالصه انگل  ،ي مجالت نيساختار چن 
  . ]20 و 19[گردد 

  
   گزارش موردمقدمه

 كه ماننـد هـر مقالـه    رسد ي مقاله، نوبت به متن مقاله م از خالصه  بعد
 وجود، مقدمه مقاالت گـزارش      نيبا ا . شود ي با مقدمه شروع م    يگريد

 يگـاه . باشـد  ي متفـاوت مـ    ي با مقدمه مقاالت پژوهـش     يمورد تا حد  
اوقات ممكن است كه مقدمه گزارش مورد بدون عنـوان مقدمـه بـه              

 ماننـد   ديـ مه گـزارش مـورد با      صورت، مقد  هردر  . دي در آ  ريرشته تحر 
. رديـ  پـاراگراف را در بـر گ       3 مقاالت كوتاه بـوده و تنهـا         ريمقدمه سا 

هدف از نگارش مقدمه، ارائه سابقه موضوع گزارش و قرار دادن مورد            
 نياز همـ  . باشـد  ي متون موجود م   ني خود در ب   گاهيگزارش شده در جا   
 ني مـاب سهينه مقا اما هر گود، در مقدمه ذكر گردنديرو، متون مشابه با 

 به قسمت بحث مقالـه منتقـل گـردد          ديمتون مشابه با مورد حاضر با     
]3[ .  

 اسـت كـه     نيـ  مقاالت در ا   ري مقدمه گزارش مورد با سا     ي اصل تفاوت
 ي اطالعات يها  گاهي پا دي مقاالت گزارش مورد در مقدمه با      سندگانينو

 ديـ كلاند، همراه بـا        قرار داده  ي كه مورد بررس   يي جستجو يو موتورها 
 در ديها با    آن گر،يبه عبارت د  . ندي ذكر نما  زي را ن  ي مورد بررس  يها  واژه

 انـد،  افتـه ي دهند كه چگونه به متون مشابه دسـت       حي توض ت قسم نيا
 و گـزارش مـورد حاضـر در         يهمچنين، توضيح دهند كه چـرا بررسـ       

 و باشـد  ي خود برخوردار مـ  ي خاص تيها از اهم     گزارش ري با سا  سهيمقا
. ]3[ گزارش مورد در كجا قـرار دارد         ني ا گاهي مشابه، جا   متون نيدر ب 

 ي به شرح مورد تحت بررس     يمدخل است   ي مقدمه هم ضرور   انيدر پا 
 يعنـ ي مقالـه    ي قسمت بعد  ي را برا  نهي شرح كوتاه، زم   نيا. آورده شود 

  .دينما يشرح مورد آماده م
   

   مورد گزارش موردشرح
 كـه   باشـد  يمورد مـ   مقاله گزارش    كي قسمت   نيتر ي مورد، اصل  شرح

نكتـه مهـم در     . ديـ  در آ  ريـ  با دقت هر چه تمامتر بـه رشـته تحر          ديبا
 مـار ي بخش آن است كه هر گونه اطالعات مربـوط بـه ب            نينگارش ا 

 كـه ممكـن اسـت منجـر بـه           رشي پـذ  خي تـار  اي تولد   خي نام، تار  رينظ
 نيـ بـا ا  .  در متن مقالـه آورده شـود       دي گردد نبا  ماري ب تي هو صيتشخ

 سـن، جـنس، قـد، وزن،    ريـ  نظمـار ياطالعات مربوط به ب ريوجود، سا 
 در شرح گزارش مـورد      توان ي دست را م   ني اطالعات از ا   ريشغل و سا  

  . ]9[به آن اشاره نمود 
 يهـا    انجـام شـده، آزمـون      يصي اقدامات تشخ  رش،ي پذ يبي تقر خيتار
 ي از مـوارد   يهـا جملگـ      آن جي به عمل آمده همراه با نتا      يشگاهيآزما

 بـه  دني رسـ وهي شـ ن،يهمچنـ .  در شرح مورد آورده شود دياست كه با  
 زيـ  ن ي احتمـال  يهـا   صي تشخ ري حذف سا  ي و چگونگ  ي قطع صيتشخ

 بر اسـاس    ديشرح مورد با  .  قسمت شرح داده شود    ني به دقت در ا    ديبا
 هيـ  كلرنـده ي درآمـده و در برگ ريـ  بـه رشـته تحر  يتقدم و تـأخر زمـان    

 بـه   مـار ي ب يي غـذا  ميرژ مثال، اگر    يبرا. اطالعات مهم و مرتبط باشد    
 بـه   ي و يي غـذا  ميـ  رژ دي در ارتباط بوده است، با     ي و يماري با ب  ينوع

 رض اگـر گـزارش مـورد مربـوط بـه عـوا            ن،يهمچن. دقت شرح گردد  
 دارو، نام شركت سـازنده      قي نام دق  دي دارو بوده است، با    كيناخواسته  

اگـر چـه    . ]3[ به دقت شرح گردد      زي مصرف دارو ن   زاني و م  خيآن، تار 
 قسمت به درك بهتر شرح مـورد كمـك          ني در ا  تواند ي م ريرائه تصو ا

 بـه   ري كـه تـصاو    ديـ  دقـت بـه عمـل آ       تي نها دي وجود با  ني با ا  دينما
 مـار ي ب ي واقعـ  تي به هو  يها پ    آن ي تا نتوان از رو    ردند ارائه گ  يا  وهيش

  . ]12[برد 
  

   گزارش موردبحث
كـه  دهـد      گزارش مورد را بحث آن تشكيل مي       كي قسمت   نيمهمتر

 ضمن آن كه نشان دهنـد كـه مـورد گـزارش             دي با سندگانيدر آن نو  
 مـورد   سهي به مقا  باشد ي برخوردار م  يشده از صحت و دقت قابل قبول      

 سه،يـ  مقا نيـ در ا .  موارد گزارش شده در متـون بپردازنـد        ريخود با سا  
 خاصـي   يهـا    گـزارش شـده از جنبـه       د نشان دهند كه مور    ديها با   آن
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بـر  .  بـوده اسـت  تيـ  گـزارش آن حـائز اهم  ني ا برخوردار بوده و بنابر   
 ي را بـرا   نـه ي زم ديها با    خاص مورد گزارش شده، آن     يها  اساس جنبه 

 آماده  كند، ينشان دادن آن چه گزارش مورد به دانش موجود اضافه م          
 بـه هنگـام     ديـ  را با  ي گزارش، چه نكات   ني كه با ا   ندي نما انيسازند و ب  
  . ]9 و 3[  مشابه در نظر گرفتمارانيبرخورد با ب

 موجـود در    يهـا   تي بـه محـدود    توانـد  ي از بحث هم مـ     ي مهم بخش
اصــوالً هــر مطالعــه تــوأم بــا . گــزارش مــورد اختــصاص داده شــود

 حاصـل از مطالعـه      جي نتـا  ي بـر رو   تواند ي است كه م   ييها  تيمحدود
 ضـمن آن    تواننـد  ي م سندگاني قسمت نو  ني در ا  ن،يبنابرا.  گذارد ريتأث

 ني ا ي اثرات احتمال  ند،ينما ي م رهلعه خود اشا   مطا يها  تيكه به محدود  
 يدر انتهـا .  مطالعـه خـود نـشان دهنـد    جي نتاي را بر رو ها  تيمحدود
 ضـمن خالصـه نمـودن       سندگانيـ  كـه نو   شـود  ي مـ  هي توص زيبحث ن 

 هيـ  توج گـر ي بار د  كي مورد خود، خاص بودن آن را        يمشخصات اصل 
 يريـ گ  جهيش نت  نگار ي را برا  نهي زم ،ييشنهادهاينموده و ضمن ارائه پ    

  . ]3[آماده سازند 
  
   گزارش مورديريگ جهينت
 گردد، ي مشخص م  يريگ  جهي پاراگراف مقاله كه با عنوان نت      ني آخر در
 كيــ مطالعــه خــود يهــا افتــهي بــر اســاس قــاًي دقديــ باسندگانيــنو
ـ      ي منطق يريگ  جهينت  ايـ  و ينـ يب شي بـه عمـل آورده و از هـر گونـه پ
 بـه دقـت     ديـ هـا با    آن. نـد يب نما  اجتنـا  ي معقول و فرض   ري غ شنهاديپ

 را به دانـش موجـود       يني چه نكته نو   اه   كه مطالعه آن   نديمشخص نما 
 مورد اسـتفاده  دي چگونه در عمل با   ني نكته نو  نياضافه كرده است و ا    

 توان ي كه چگونه م   ندي ممكن است ذكر نما    نيها همچن   آن. رديقرار گ 
 نمـود   ليـ  تكم ايـ و   تي حما شتري را با انجام مطالعات ب     ني نكته نو  نيا
]6[ .  

  
   نكات مهم به هنگام نگارش گزارش مورد ريسا

 نكات مهـم    د،ي به آن اشاره گرد    نيشي بر آن چه كه در سطور پ       عالوه
 وجود دارد كه بايد به هنگـام نگـارش گـزارش مـورد بـه                زي ن يگريد

 نكـات مهـم بـه مـسأله         نيـ  از ا  يكـ ي.  مبذول نمود  ژهيها توجه و    آن
 نفـر   كيـ معمـوالً مـورد را      . گـردد  يرد بـاز مـ     گزارش مو  سندگانينو

 دو نفـر    ايـ  كيـ  ي است از همكار   مكن راه م  ني داده و در ا    صيتشخ
 سندگانيـ  آن است كـه نو     ي حالت آرمان  ن،يبنابرا.  برخوردار باشد  گريد
ـ     كي  واجـد   ي تـا سـه نفـر بـوده كـه همگـ            كيـ  ني گزارش مـورد ب

از . ]21 و   11[ مرتبط با موضـوع گـزارش مـورد باشـند            يها  تخصص
 ژهيـ  بـه و   سندگانيـ  نو اديـ  كـه از تعـداد ز      ي رو، گزارش موارد   نيهم
 قابل قبول   يلي نامرتبط برخوردار است، خ    يها   با تخصص  يسندگانينو

 كيـ  سندگاني كه تعداد نو   گردد ي م هي توص ن،يبنابرا. رسد يبه نظر نم  
 ري سا ي با نام بردن اسام    توان ي در عوض م   يگزارش مورد كم بوده ول    

 و 22[ نمـود  يها قـدردان   و تشكر، از زحمات آنريمت تقد افراد در قس  
23[ .  
 در  ديـ  مقاله گزارش مـورد با     كي كه حجم    گردد ي م هي عالوه، توص  به

 منبـع معتبـر     30 تـا    20 كلمه محدود بـوده و از        2500 تا   1500قالب  
 دي گزارش مورد باسندگانيهمانطور كه قبالً ذكر شد نو . استفاده گردد 

 مقاالت مشابه خود را به دقـت        ي جستجو يراتژدر قسمت مقدمه است   
 تيـ  كـه نها   نـد ي خوانندگان خـود را قـانع نما       ديها با   آن.  دهند حيتوض

 مقـاالت را    نيروزتـر    و بـه   نياند تا معتبرتـر     تالش خود را به كار برده     
 مقاالت در نوشـتن     ني كرده و از ا    داي موضوع مورد نظر خود پ     رامونيپ

 نكتـه   نيـ  ا باني پشت كرد،ي رو نيا. اند گزارش مورد خود استفاده نموده    
 موارد گزارش شده ري ساني شده در ب   زارشمهم خواهد بود كه مورد گ     

  . ]3[باشد   برخوردار مييا ژهي وتياز اهم
 در نظر گرفت، مسأله دي آخر كه به هنگام نوشتن گزارش مورد با      نكته

 وجـه   چي بـه هـ    ماري ب تي اساس، هو  ني است كه بر ا    ماريحفظ اسرار ب  
 كه موافقت آگاهانـه     گردد ي م هي توص ني همچن ده،ي مكشوف گرد  ديانب
 نيا.  را به جهت نوشتن گزارش مورد اخذ نمود        ي سرپرست و  اي ماريب

 گزارش مورد   سندگاني مورد توجه نو   دي با همواره است كه    ينكته مهم 
  . ]6[ رديقرار گ

  
                      نتيجه                   

  
از انواع مقاالت علوم سالمت است كـه بـه شـرح             يكي مورد   گزارش

شـواهد موجـود نـشان      . پـردازد  ي م ماراني و خاص از ب    ژهي مورد و  كي
 را در   يا   نقـش ارزنـده    تواننـد  ي مقـاالت مـ    ليـ  قب نيـ  كـه ا   دهند يم
اما متأسفانه  . ]25 و   24[ ندي نما فاي دانش علوم سالمت ا    يها  شرفتيپ

 يلب از وقت و مهارت كاف      گزارش مورد اغ   سندگاني كه نو  ييجا  از آن 
 مقاالت گـزارش مـورد      باشند، ي برخوردار نم  ي مقاالت نيدر نگارش چن  
 وجود، اگـر    نيبا ا . باشند ي در چاپ و نشر برخوردار نم      ياز اقبال چندان  

 مانند آنچـه كـه در       ييها  ها دستورالعمل    گزارش نيبه هنگام نگارش ا   
اهد شد تا نه تنها      سبب خو  رد،ي گ ار مقاله آمده است مورد لحاظ قر      نيا

 يشتريـ مقاالت گزارش مورد تهيه شده به زبان فارسـي از احتمـال ب            
ها بتوانند نقش خـود را         گزارش نيجهت چاپ برخوردار گردند، بلكه ا     

در توسعه دانش و بهبود سالمت آحاد جامعه به شيوه صحيحتري نيز            
   .ندي نمافايا
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