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 هدف -1

، هاگاهدانش مندی از ظرفیت اعضای هیئت علمیبهره با هدف (همراه اولشرکت ارتباطات سیار ایران )و توسعه  قیمرکز تحق
پژوهشی  یهایازمندیمطابق با ن هانامهانیپا فیبه تعر یلیتکم لاتیتحص انیدانشجو قیو تشو تیها، تقورساله تیفیک یارتقا

 یپسادکتر یهااز طرح تیحمانموده است. همچنین این طرح به  یگرنت پژوهش یاعطااقدام به ، همراه اولشرکت 
 .پردازدمیاعلام شده  یپژوهش یهاتیدر چارچوب اولوپیشروی همراه اول پژوهشگران با هدف کمک به حل مسائل 

 یا، اجرنوآورانه و خلاقانه یهاطرح یها، ارائهآن یابیو ارز لیتحل ن،ینو یهایابعاد رصد فناور توانندیمذکور م یهاوهشپژ
ذکر  انیشارا پوشش دهند.  همراه اولشرکت  یهایازمندیمحصول/سامانه متناسب با ن یو توسعه یفناور یهالوتینمونه پا

 یبوده و توانمند همراه اول وکارکسببازار و  یتوسعه یراستابوده و در  ازمحورین ستیبایمذکور م هایطرحاست که 
 باشند. در مراحل بعدی را داشتهسازی اریتج

طابق با مو پسادکتری دکتری  ،طع کارشناسی ارشداهای پژوهشی در مقاعطای گرنت وهیش حیدستورالعمل توض نیهدف از ا
 .باشدمیهمراه اول  مرکز تحقیق و توسعهدر  ران،یا اریشرکت ارتباطات س یهایازمندین

 دامنه کاربرد -2

ای هو طرحدکتری  و های کارشناسی ارشدنامهپایانو حمایت از ارزیابی این دستورالعمل شامل مراحل جذب،  دامنه کاربرد
اعضای هیئت  ،هاتکمیلی، اساتید دانشگاه تحصیلات این طرح دانشجویان ینمخاطب. باشدیم در قالب اعطای گرنتپسادکتری 

وکار بی کسهای حوزههای نیازمحور، مطابق با نیازمندیتحقیقاتی هستند که مایلند پژوهش در موسسات و پژوهشگران علمی
 هایحمایت از شده است مشخص دستورالعمل این در که شرایطی قالب توانند درمی افرادنمایند. این  ، تعریفهمراه اولشرکت 

 استفاده کنند. همراه اول مرکز تحقیق و توسعهزیرساختی  و مالی

 اریفتع -3

 ه همرا مرکز تحقیق و توسعههای که در فراخوان یو موسسات آموزش عال قاتیها، مراکز تحق: دانشگاهدانشگاه

 .گرددیم یها معرفآن یاسام اول

 شرکت  یهایازمندیو مطابق با ن ازمحورین کردیکه با رو یلیتکم لاتیتحص انیدانشجو هاینامهانی: پانامهانیپا

 .گردندیو اجرا م فیتعر همراه اول

 :آن  یط وشده  فیتعر همراه اول یپژوهش یهاتیکه در چارچوب اولو یقاتیطرح تحق طرح پسادکتری

 و صاحب تجربه یبرجسته علم یعلم أتیه کیتحت نظارت  ،یپژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک دکتر
 .پردازندیم یقاتیبه کارتحق



 همراهدستورالعمل طرح پژوهانه   

 RD-21-140001005: شناسه/ویرایش 

 

 اعلام  یفراخوان پژوهش ،یدر چند مقطع زمان انهیسال نامه،نییآ نیدر چارچوب ا همراه اول: شرکت فراخوان

 قیحقمرکز ت اینترنتیدرگاه  قیمکاتبه و در ادامه، از طر قیو از طر یفراخوان در ابتدا به صورت رسم نی. ادینمایم
 شد. خواهدانجام  و توسعه همراه اول

 قیز تحقمرک یهاابیو ارز ریگمیتصم یمتشکل از اعضا تهیکم نیا: هانامهانیها و پااز طرح تیحما یتهیکم 

 تیحما یهااز طرح یافتیدر یاعلام نظر کرده و خروج یو توسعه همراه اول است که در خصوص موضوعات کاربرد
 .دهندیقرار م یابیو ارز یشده را مورد بررس

 هاتیمسئول -4

 ی هاهای دریافتی و انتخاب طرحبررسی و ارزیابی طرح مسئول: هانامهانیها و پااز طرح تیحما یتهیکم

 باشد.های هر دانشگاه میاولویت دار مطابق معیارهای مشخص شده و ظرفیت

 :رسانی طلاعا وظیفهو دانشگاه بوده و  شرکت همراه اول تحقیق و توسعهپل ارتباطی بین مرکز  نماینده دانشگاه

رارداد برای عقد ق مپیگیری اقدامات لازشجویان و اساتید پیرامون طرح و دانآخرین اخبار به دانشگاه، طرح سوالات 
 باشد.میاز دیگر وظایف نماینده دانشگاه با نهاد حقوقی مربوطه در دانشگاه 

 ابزارها -5

  اعطای گرنت پژوهشیفراخوان 
 یگرنت پژوهش افتیجهت در طرح فیفرم تعر 

 هانیازمندی -6

 رسانی همراه اولهای اطلاع اطلاع رسانی در کانال 

  طرحمتقاضیان و ورود اطلاعات ثبت نام جهت اطلاع رسانی آخرین اخبار، درگاه اینترنتی 

 هانامهانیها و پااز طرح تیحماکمیته  تشکیل 

 روش کار )دستورالعمل( -7

 نامهمتقاضی حمایت از پایان. شرایط دانشجویان 1.7
 فراخوان به صورت تمام وقت مشغول به تحصیل باشند. های دعوت شده دردانشجویانی که در یکی از دانشگاه 

  ارشد و دکتری که موضوع پیشنهادی یا پروپوزال ایشان در دانشکده به تصویب رسیده باشد کارشناسی دانشجویان

تصویب  در دانشکدههمچنین دانشجویانی که پروپوزال ایشان  و بیش از شش ماه از زمان تصویب آن نگذشته باشد.
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صورت مشروط پذیرفته خواهند شد و تایید نهایی منوط به تصویب پروپوزال و با نظر مرکز تحقیق و توسعه نشده به 

 باشد.می

 یشنهادیدر موضوع پ مناسب یرزومه علماز  برخورداری 

 های رقیبشاغل در شرکتنبوده و همچنین  نهادیدر  )به صورت تمام وقت( دانشجویانی که بورسیه یا شاغل 
 باشند.نمیاول شرکت همراه 

  تا زمان هاآن لیاز آغاز دوره تحصشده باشند و دانشجویان دکتری که در موعد مقرر موفق به گذراندن آزمون جامع 

 .گذشته باشدن یلیسال تحص 5.2از  شیباعلام درخواست 

 تحقیقات  ،شده از طرف وزارت علوم فیتعر یلیتحص طیارشد و دکتری طبق شرا یکه در دوره کارشناس یانیدانشجو

 مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند. یلیتحص شرفتیپ ازو فناوری 

 اریاخت و کنترل مترقبه خارج ازریحوادث غ ایمشکلات  ،ینیبشیقابل پریدر صورت مشروط شدن به علت موارد غ -1 تبصره
 شود. یتلق یمال تیحما اعطایتواند به عنوان مشمول یدانشگاه، دانشجو م یشورای آموزش دییدانشجو، با تأ

 رده باشد.استفاده نک یمال تیحما، از تسهیلات ارشد و دکتری یکارشناسی که در مقطع تحصیلی اعم از انیدانشجو 

 . شرایط پژوهشگران متقاضی طرح پسادکتری2.7
 بوده و در زمان ثبت یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق دییمرتبط و مورد تأ یلیدر رشته تحص یمدرک دکتر یدارا 

 گذشته باشد. شانیا یلیالتحصسال از زمان فارغ 3تقاضا حداکثر 

 های رقیب شرکت همراه اول بورسیه یا شاغل )به صورت تمام وقت( در نهادی نبوده و همچنین شاغل در شرکت
 باشند.نمی

 شده در  هینما یالملل نیمقاله ب حداقل دو یداراWOS/Scopus  دسته بندی باQ1  یاQ2 و مرتبط با موضوع طرح 
و مرتبط  US patent ،European patent ،Canadian patent از قبیل مراجع معتبردر  ثبت اختراعحداقل یک یا 

 با موضوع طرح

  در موضوع پیشنهادی مناسباز رزومه علمی برخورداری 

 قرارداد رسمی داشته باشند. های دعوت شده در فراخوانبایست با یکی از دانشگاهپژوهشگران پسادکتری می 

 

 . محورها و موضوعات پژوهشی3.7

 . محورهای پژوهشی1.3.7
نعت، های نوین این صو با عنایت به روند فناوری همراه اولهای شرکت نامه متناسب با نیازمندیمحورهای مدنظر در این آیین

د. وکار شرکت تعریف خواهد شی کسبی راه توسعهالمللی و نقشهپژوهشی در سطح ملی و بین-آخرین دستاوردهای علمی
 های ارتباطی اعلام خواهد شد.تعیین شده و از طریق درگاه این محورها، در هر فراخوان

 . موضوعات پژوهشی2.3.7
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« کاربردی»و « پژوهشی»ی موضوعات در حالت کلی در دو دسته های مورد حمایت شرکت همراه اول،وعات پژوهشموض
مقابل،  است؛ درو شبیه سازی  طراحیتحلیل، سنجی، های پژوهشی، امکانشوند. خروجی مورد انتظار از طرحبندی میتقسیم

از  ]یا بخشی آزمایشگاهی لب اجرای پایلوت و یا توسعه محصولسازی طرح در قاهای کاربردی، توسعه و پیادهخروجی طرح
 محصول[ است.

 

 مورد قبول هایطرح طیشرا. 4.7
 به شرح گردد،یم بررسی هانامهانیپا ها وطرححمایت از  کمیته قیکه از طر همراه اولمورد قبول شرکت  یهاطرح طیشرا

 است: لیذ
 باشد به نحوی که  همراه اولشرکت اعلامی های بایست مرتبط، کاربردی و متناسب با نیازمندیموضوعات می

ی کمیته نظر وکار شرکت مشهود باشد. این موضوعات بنابرخروجی آن قابل لمس بوده و تأثیر آن در بازار کسب

ذکر خواهد  فراخوان بندی شده و درل، اولویتی همراه اوهای مرکز تحقیق و توسعهنامهها و پایانحمایت از طرح

 شد.

 باشد. انجامبایست در راستای محورها و موضوعات فراخوان در حال های ارسالی میطرح 

 باشندنشده  های دیگر مشمول حمایتسازمان ها وکه از طرف دستگاه هاییو طرح هانامهپایان. 

را در نگارش  اهنامهانیها و پااز طرح تیحما یتهیکم یندهیمدنظر نما یموظف است نظرات اصلاحمتقاضی  -5تبصره 
 .دیو رساله لحاظ نما نامهانیپا

 کسب با طرفین از یک بوده و هرشرکت همراه اول دانشگاه و متعلق به  مورد حمایت یهاطرح یمعنو تیمالک -3 تبصره

 باشد.می آن از استفاده به مجاز دیگر طرف موافقت
 

 هاطرح. شرایط مالی حمایت از 5.7
 به شرح ذیل است:های پسادکتری و طرحمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  هاینامهپایانشرایط حمایت مالی برای 

 . کارشناسی ارشد1.5.7

 باشد.می ماه 15 اجرای طرح در مقطع کارشناسی ارشدزمان مجاز  حداکثر 

  ارائه شده انجام خواهد شد. در کنار فایل پروپوزال، یک فایل خوداظهاری به موضوع و پروپوزال بنا دریافت تسهیلات

 طرح( از محقق دریافت خواهد شد. بینی از عملکردهای قابل پیش)خروجی

 . دکتری2.5.7
  باشد.می ماه 52 ان مجاز اجرای طرح در مقطع دکتریزمحداکثر 

 خواهد شد. در کنار فایل پروپوزال، یک فایل خوداظهاری  دریافت تسهیلات بنا به موضوع و پروپوزال ارائه شده انجام

 ارزیابی عملکرد ایشان در پایان سال رد طرح( از محقق دریافت خواهد شد وبینی از عملکهای قابل پیش)خروجی
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اس عملکرد در سال اول خواهد دریافت تسهیلات در سال دوم، براساس فایل خوداظهاری اعلام شده بوده و ، براساول

 د.بو

های تحصیلی سالگیرد )نیمنامه تعلق میهای تحصیلی پس از تأیید موضوع پایانسالگرنت پژوهشی تنها به نیم -2تبصره 
 .باشد(که صرفاً دانشجو در آن در حال گذراندن دروس است، مشمول دریافت گرنت نمی

 . پسادکتری3.5.7
  ا تکار،  ی، بسته به عملکرد ارائه شده و توسعهمدت نیاباشد، ماه می 15 دکتریزمان مجاز اجرای طرح پساحداکثر

 است. دیقابل تمد زین ماه 52 سقف

  دریافت تسهیلات بنا به موضوع و پروپوزال ارائه شده انجام خواهد شد. در کنار فایل پروپوزال، یک فایل خوداظهاری

 دریافت خواهد شد. ارزیابی عملکرد ایشان در پایان سالبینی از عملکرد طرح( از محقق های قابل پیش)خروجی

 ، براساس فایل خوداظهاری اعلام شده است.اول

 . مبالغ حمایتی4.5.7
 ها به شرح ذیل است:نامهپایانها و طرحمبلغ پیشنهادی جهت حمایت از 

 (الیر )مبالغ به هر ماه یبه ازا دییمورد تا یهامرکز از طرح یمال تیحما زانیم -1جدول 

 های کاربردی و محصول محورطرح های پژوهشیطرح
 پسادکتری دکتری ارشد دکتری ارشد

11.111.111 10.111.111 51.111.111 35.111.111 21.111.111 

 به صورت مازاد به استاد راهنمای  مذکوردرصد مبالغ  31علق گرفته و ت دانشجوبه  1 مندرج در جدولی تیلغ حماامب
 تعلق خواهد گرفت. ایشان

 ندهینماهای خود را جهت بررسی به روزه گزارشات پیشرفت و خروجی 22های اند در دورهموظف مجریان طرح 
تعهد م و توسعه قیمرکز تحق تحویل دهند.و توسعه همراه اول  قیمرکز تحق هانامهانیها و پااز طرح تیماح تهیکم
 .دیارائه نما یافتیدر یهایبازخورد خود را نسبت به خروج ،یروز کار 51 یال 12حداکثر  یزمان یکه در بازه گرددیم

 و قیناظر مرکز تحق توسط طرح یهایگزارشات و خروج یفیک یابی، بر اساس ارز1مندرج در جدول  یتیمبالغ حما 
فیت گزارشات یک پیشرفت کار، هایی نظیر میزانشاخصبراساس  یفیک یابیارز ایناست.  رییقابل تغتوسعه همراه اول 

 خواهد شد. نییتع( درصد 111تا  1بین ) x بیضرو... با 

 استفاده نمود. لیاز جدول ذ توانیم ،هاطرح ارزیابیتعیین نمره ناظران محترم در  راهنماییبه منظور 
 هاارزیابی کیفی براساس سطح کیفیت گزارشات و خروجی -5جدول 

 ضریب درصد پیشنهادی از سطح کیفیت
111-01 111% 

01-21 02% 

31-21 21% 

31-1 51% 



 همراهدستورالعمل طرح پژوهانه   

 RD-21-140001005: شناسه/ویرایش 

 

 و ویان دانشج ،قرارداد اعطای گرنت پژوهشی با دانشگاه منعقد خواهد شد و مبالغ مذکور از طریق دانشگاه به اساتید
 تخصیص خواهد یافت.پژوهشگران 

 کیصورتحساب به تفکدر قالب  و براساس ارزیابی کیفی صورت گرفته، ماهه سهپس از خاتمه هر دوره ها پرداخت 
 .اشدبیطرح م انیبه مجر یموظف به پرداخت کامل صورتحساب ارسال دانشگاه. شداعلام خواهد  دانشگاههر طرح به 

 یدر آن مرحله مبلغنگردد، ارائه  طرح انیمجر یسه ماهه از سو یهادر دوره شرفتیپ یهاگزارش که یدر صورت 
 .گرددیزمان طرح نم شیبه وجود آمده سبب افزا ریو تاخ ردیگیبه طرح تعلق نم

 ها اند به صورت مشروط پذیرفته خواهند شد و پرداخت این طرحنکردهتصویب  خود راپروپوزال هنوز های که طرح
 و تایید مرکز تحقیق و توسعه انجام خواهد شد. ارائه تصویر تائیدیه پروپوزال ،پروپوزال از زمان تصویب

  طرح و براساس خروجی دریافت شده از محقق، گواهی همکاری به ایشان ارائه خواهد شد.در انتهای اجرای 
 ی همراه اول و همچنین نظر استاد های مرکز تحقیق و توسعهنامهها و پایانی حمایت از طرحبنا به تشخیص کمیته

توان امکانات زیرساختی و یا میراهنمای محقق، در صورت نیاز، با هماهنگی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، 

 امکانات تست و پایلوت در اختیار محقق/محققان قرار داد.

 وتوانند در سه طرح کارشناسی ارشد و یا یک طرح کارشناسی ارشد و یک طرح دکتری اساتید راهنما حداکثر می -2ه تبصر
 ند.مند شوحضور داشته باشند و از مزایای حمایتی بهرهیا یک طرح پسادکتری 

 ها. جوایز قابل ارائه به طرح5.5.7
برداری در اقتصاد اشتراکی را داشته باشند، مورد هایی که دارای خروجی مرتبط، کاربردی و بازارگرا بوده و قابلیت بهرهطرح

ی میتهو بنا به تشخیص ک یو کاربرد یپژوهش یهامطابق با عملکرد طرححمایت بیشتر شرکت قرار خواهند گرفت. همچنین 

ها قابل ارائه خواهد به طرح 3به شرح جدول  زیجوا ،ی همراه اولهای مرکز تحقیق و توسعهنامهها و پایانحمایت از طرح

 بود.
 های موفقجوایز قابل ارائه به طرح -3جدول 

 و توضیحات جوایز شرایط جوایز ردیف

1 
شرکت ارتباطات سیار ایران برداری در طرح دارای خروجی قابل بهره

 )همراه اول( است.

حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت همراه اول بوده و جهت حمایت 
حداکثری از محقق/محققان، قرارداد ثانویه با معاونت پژوهشی دانشگاه 

 منعقد خواهد شد.

5 
طرح دارای خروجی است که به حل یک مسأله، مشکل و یا افزایش 

زایی در شرکت همراه اول کمک قابل توجهی وری و درآمدبهره
 کند.می

حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت همراه اول بوده و جهت حمایت 
برابر هزینه  3الی  5ای معادل حداکثری از محقق/محققان، جایزه

 گیرد.دریافتی طرح به ایشان تعلق می

3 
اپ طرح دارای خروجی است که قابلیت توسعه به صورت یک استارت

 موفق را دارد.

حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت همراه اول و محقق/ محققان 
رد های ذیل موتوانند در بخشبوده و بسته به ماهیت و شرایط طرح، می

 حمایت بیشتر قرار گیرد:
 MCI R&D Lab 

 حرکت اول 

 طرح دارای خروجی به شکل اختراع در سطح ملی است. 2
برای شرکت همراه اول است و نام حقوق مالکیت معنوی طرح 

 محقق/محققان به عنوان مخترع درج خواهد شد.
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 و توضیحات جوایز شرایط جوایز ردیف
های ثبت اختراع توسط شرکت همراه اول پرداخت خواهد شد. هزینه

برای  %31برای شرکت و  %01عواید حاصل از اختراع نیز به صورت 
 شود.مخترعان در نظر گرفته می

2 
المللی در مراجع بینطرح دارای خروجی به شکل اختراع در سطح 

 مورد تایید مرکز تحقیق و توسعه است.

حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت همراه اول است و نام 
 محقق/محققان به عنوان مخترع درج خواهد شد.

های ثبت اختراع توسط شرکت همراه اول پرداخت خواهد شد. هزینه
برای  %31برای شرکت و  %01عواید حاصل از اختراع نیز به صورت 

 شود.مخترعان در نظر گرفته می

0 
طرح دارای خروجی به شکل مقاله در مجلات مورد تایید مرکز تحقیق 

 و توسعه است.

حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت همراه اول و محقق/ محققان 
های مربوط به مقاله توسط شرکت همراه اول پرداخت است. هزینه

گر مالی در صفحه اول مقاله ان حمایتخواهد شد. نام شرکت نیز به عنو
دد( و گر)با کد حمایتی مشخص که از سمت شرکت به ایشان اعلام می

 گردد.درج می Acknowledgmentهمچنین در بخش 

 

 مدارك موردنیاز. 6.7
 عبارت است از: هاطرحمدارک و مستندات لازم برای حمایت مالی از 

  ؛شناسنامه و کارت ملیتصویرکارت دانشجویی، صفحه اول 

 )و ریز نمرات؛ سوابق علمی )رزومه 

 ؛یگرنت پژوهش افتیطرح جهت در فیتعر فرم 

  ؛مصوب )در صورت تصویب(از پروپوزال الکترونیکی نسخه ارائه یک 

 ؛)در صورت تصویب( صویر تائیدیه پروپوزالارائه ت 

 ؛در انتهای طرح نامهیک نسخه الکترونیکی از پایان ارائه 

 ؛در انتهای طرح ی یک نسخه الکترونیکی خلاصه مدیریتیارائه 

 ؛نامهارائه نامه تأییدیه از طرف دانشگاه مربوطه مبنی بر تاریخ دفاع، نمره دریافتی و موضوع پایان 

 است. متقاضی طرحدانشگاه و نامه به عهده مسئولیت صحت کلیه مطالب مندرج در پایان -0ه تبصر
 است.دانشگاه به عهده متقاضیان عمومی شرایط و تایید احراز  مسئولیت -0ه تبصر

 

 ی گام به گام جهت اعطای گرنت پژوهشی. رویه7.7
و  های فناوریی همراه اول، تعیین حوزهمرکز تحقیق و توسعه هاینامهها و پایانی حمایت از طرح: تشکیل کمیتهاولگام 

ها و مراکز تحقیقاتی مورد پذیرش و ظرفیت تعیین دانشگاهی و کاربردی و دار هر حوزه به تفکیک پژوهشمحورهای اولویت
 ها.دانشگاه
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ها و حی حمایت از طرنهاد تحقیقاتی مورد تأیید کمیته و پژوهشگران : اعلام فراخوان عمومی به اساتید، دانشجویانومدگام 
 ی همراه اول.های مرکز تحقیق و توسعهنامهپایان
 مرکز تحقیق و توسعه همراه اول.به  متقاضیانتوسط  مدارک لاعات و ارسالتکمیل اط: مسوگام 
 یهتیکم توسط هاهای متقاضی و انتخاب موارد بر اساس محورهای تعریف شده و ظرفیت دانشگاهارزیابی طرح: مچهارگام 
 همراه اول. یو توسعه قیمرکز تحق یهانامهانیها و پااز طرح تیحما

قرارداد پژوهشی با دانشگاه )یکی از نهادهای ذیل دانشگاه نظیر معاونت پژوهشی، دفتر ارتباط با صنعت و ...( : عقد مپنجگام 
ربوطه، مو استاد راهنمای حقق که به لحاظ حقوقی نماینده آن دانشگاه/نهاد تحقیقاتی در تعاملات مالی و حقوقی باشد. م

 مجری طرح و مسئول ارائه خروجی نهایی است.
 .مجریان طرح توسط ایدوره و گزارشات هامجموعه خروجیفعالیت روی طرح و ارائه : مششگام 
 .مرکز و انجام اصلاحات لازم ندهیطرح با نما یجلسات راهبر یبرگزار: هفتمگام 
 ی.ابینمره ارز نییو تع مرکز تحقیق و توسعهتوسط  هایخروج یفیک یابیارز: هشتمگام 

 یابی کیفی صورت گرفته به دانشگاه.هر مرحله مطابق ارزپرداخت و  ارسال صورت وضعیت: نهمگام 
 و دعوت از مرکز تحقیق و توسعه جهت حضور در جلسه دفاع. 0.0ارسال مستندات نهایی مندرج در بخش : دهمگام 

 آورده شده است. 1در ادامه در شکل پژوهشی فرآیندکاری اعطای گرنت 
 

 
 نمودار جریان رسیدگی به طرح -1شکل 


