
 بسمه تعالي

 

 آئین نامه اجرای طرح پژوهشي
 

 

 مقدمه
 

معه بنا نهاده شده از آنجا كه پايه و اساس پيشرفت هرجامعه ای برمحور توسعه اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و صنعتي آن جا

برمبنای پژوهش استواراست، بنابراين اهميت  نيز گسترش مرزهای دانش وكشف حقايق و شناخت پديده های طبيعياست و 

توجه به مقوله پژوهش، محلي از ترديد نخواهد داشت. از طرف ديگر يکي از ماموريت های هر مؤسسه ی آموزش عالي اجرای 

طرح های پژوهشي مورد نياز كشور است و بديهي است موسساتي كه دارای مقاطع تحصيالت تکميلي هستند الجرم 

 ن مقاطع را بايد به انجام پژوهش هدايت كنند. دانشجويان اي

 كلیات : اول فصل
 

 پژوهشي طرحهای اهداف :1 ماده

 كشور و منطقه تحقيقاتي علمي و  نيازهای رفع جهت در الف( تالش

 كشور و منطقه فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، مشکالت رفع جهت در تالش ب(

 ديگر حقوقي و حقيقي اشخاص و دانشگاه ميان مشترك هایپژوهش ( انجام ج

 

 : تعاریف2ماده 

 باشد.منظور موسسه آموزش عالي آفاق مي در اين آئين نامهموسسه: 

پژوهش عبارت است از طرح پرسش به منظور كسب آگاهي از طريق جسـتجوئي آگاهانه و بر پايه روش علمي و  پژوهش:

 پذيرد. ميكشف و تفسير آگاهي تازه انجام همراه كوشش، كه در آن كاوش و انجام آزمايش با هدف 

منظور عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي آفاق با حداقل مدرك كارشناسي ارشد است كه به صورت تمام  هیات علمي:

 ترم مستمر با موسسه همکاری داشته و همچنان همکاری دارد.  3وقت، پاره وقت و يا حق التدريس در طي مدت بيش از 



اعتبار موسسه منظور عضو هيات علمي مي باشد كه متقاضي انجام طرح پژوهشي با  :مجری مسئولیا  پژوهشگر

 باشد. آموزش عالي آفاق مي

پروژه يک سازمان را با موسسه آفاق ايجاد های تحقيقاتي كه محقق به تنهايي زمينه انجام در طرحمحقق خارجي: 

 مجری مسئول عهده دار اجرای طرح باشد. تواند با هماهنگي و نظارت موسسه بعنوانمينموده 

 را در اجرای طرح بر عهده دارند. 011افراديکه در جدول مجريان درصدی از مشاركت بر مبنای ضريبي از سایر مجریان: 

ي، عملي و غيره به های آزمايشگاههای تحقيقاتي از قبيل انجام كار: افرادی كه در برخي امور اجرايي طرحهمکاران

 .كنندكمک ميمجريان 

 .گرددافراد، سازمان يا شركتي است كه اعضای آن با تائيد و تراضي طرفين حين عقد قرارداد تعيين مي فرد، ناظر:

منظور استاد راهنمای يکي از دانشجويان كارشناسي ارشد يا دكتری  موسسه آفاق مي باشد كه هدايت پايان  استاد راهنما:

 ابد. يشجو، استاد راهنمايي وی رسميت ميدان ويب نهايي پيشنهاديه پايان نامه و پس از تصنامه دانشجو را بر عهده داشته 

منظور گروه مجالت علمي پژوهشي است كه توسط شورای آموزشي و پژوهشي موسسه اعتبار آنها قبل از چاپ  مجله معتبر:

 مقاله تاييد شده است. 

باشد كه توسط شورای آموزشي يا بين المللي ميمنظور همايش يا سميناری در سطح ملي  همایش و سمینار معتبر:

 و پژوهشي موسسه اعتبار آنها قبل از چاپ مقاله تاييد شده است. 

كليه قراردادهای تحقيقاتي اعم از پروژه های تحقيقاتي، كاربردی و خدمات آزمايشگاهي كه توسط  قرارداد اصلي:

 شود.خوانده مي« قرارداد اصلي»شود به نام مان های مختلف بسته ميرئيس موسسه با ساز

 شود.قرارداد موسسه با مجری طرح تحقيقاتي به نام قرارداد اجرای طرح تحقيقات خوانده مي فرعي: قرارداد

 مديريتت و قالب آن توسط باشد كه تعداد صفحانهايي طرح های تحقيقاتي مصوب مي منظور گزارش گزارش نهایي طرح:

ل موظف است دو نسخه صحافي شده به همراه فايل های طرح و كليه قبال تعيين شده است. مجری مسئوسسه پژوهش مو

 اطالعات مربوطه را تحويل مديريت پژوهشي موسسه بنمايد. 

نجام ا منظور فرم پيشنهاديه طرح پژوهشي مي باشد كه توسط مديريت پژوهش در اختيار متقاضيان فرم پیشنهادیه طرح:

 ر صورت عدمدتکميل تحويل مدير گروه مربوطه و گيرد. پژوهشگر بايد فرم پيشنهاديه را پس از طرح های پژوهشي قرار مي

  وجود گروه خاص به مديريت پژوهشي تحويل دهد.

 

 : ویژگیهای عمومي طرحهای پژوهشي 3ماده 

 باشد راپاسخگو جامعه نيازهای از بخشي يا و شودموسسه   علمي سطح ارتقای موجب بايستي پژوهشي هایطرح. 

نامه يا پروزه دانشجويي اجرا كرد ولي حالت برعکس توان بصورت پايانهای تحقيقاتي مصوب را ميها و پروژهطرح .1تبصره

 نامهمقدور نخواهد بود. نحوه تشخيص و تصميم در خصوص تقدم تاريخي، تاريخ تصويب خواهد بود. مالك تصويب تاريخ پايان

 باشد.مربوط به اين بند تصويب در كميته تخصصي گروه مي
 

 : اجرای طرحهای پژوهشي4 ماده

 باشدوی مي عهد به طرح ساير مجريان و همکاران تعيين و موسسه بوده علمي تهيئ عضو بايد طرح مجری مسئول. 

 



 : مشاركت5 ماده

 بالمانع است پژوهشي موسسهبا تصويب شورای  افراد و هاارگان ها،سازمان ساير مشاركت طرح، اجرای در. 

 

 : مدت زمان اجرای طرح 6ماده

  مدت زمان اجرای طرح بر اساس زمان پيشنهادی مجری مسئول طرح و با تصويب شورای پژوهشي موسسه تعيين

 شود.مي

 سال در اولويت هستند( 2های تا سقف زماني باشد. )طرحهای كوتاه مدت و زود بازده مياولويت با طرح .2تبصره

 ماه خواهد بود. 6تمديد زمان طرح دوبار و هربار به مدت  .3تبصره

 

 : انواع پژوهش 7ماده 

چاپ مقاله كامل در مجالت معتبر( با تعهد  طرح پایان نامه ای برای مقطع كارشناسي ارشد(پژوهش نوع اول  -1

 ریال 11111111حداكثر با اعتبار 

به طور علي الحساب در اختيار استاد راهنما قرار  ريال 0111111ل استاد راهنمای اول مي باشد. مبلغ شرايط : مجری مسئو

گيرد و اين مبلغ در زمان دريافت حق التدريس توسط استاد راهنما تسويه حساب ميگردد. حق التدريس استاد راهنما جدا مي

 شود. طرح محاسبه مياز اعتبار 

: مبلغ اعتبار طرح پس از تصويب نهايي و تامين اعتبار پس از كسر ماليات مربوطه در حق الزحمهاعتبار و نحوه پرداخت 

نمايد. الزم عهدات طرح پيشنهاديه را ضمانت ميگيرد. مجری مسؤل تد تحقيقاتي در اختيار مجری مسؤل قرار ميقالب قراردا

 است مجری مسؤل گزارش نهايي طرح را قبل از تسويه حساب مالي تحويل دهد. 

 ریال 41111111حداكثر با اعتبار (طرح با تعهد به چاپ مقاله كامل) پژوهش نوع دوم-2

ل تعهد مي گردد. مجری مسئوو پژوهشگر ارايه ميل به عنوان مجری مسئو اعضای هيات علمياين نوع پژوهش توسط يکي از 

صرفا بايد به چاپ برساند. آدرس نويسندگان  يک مقاله كامل از نتيجه پژوهش را در يکي از مجالت معتبرحداقل نمايد 

 01داخل همان اعتبار مصوب مي باشد.  نجام طرح و حق الزحمه مجريانه های اموسسه آموزش عالي آفاق باشد. كليه هزين

ابقي پس از انجام تعهدات مجری از اعتبار مصوب پس از تصويب نهايي پيشنهاديه طرح به صورت علي الحساب و م درصد

طرح را قبل از  تائيد شده ل گزارش نهاييحساب خواهد شد. الزم است مجری مسئول و كسر كسورات قانوني تسويه مسئو

 تسويه حساب مالي تحويل دهد. 
 

 سومپژوهش نوع -0

ها، صنايع، موسسات و نهادهای خصوصي يا دولتي در اين نوع پژوهش كل اعتبار و يا بخشي از اعتبار پژوهشي توسط شركت

 شود. اين نوع پژوهش به دو صورت قابل ارائه و انجام است:خارج از موسسه تامين مي

خارجي مستقل: در اين نوع كل اعتبار طرح توسط نهادهای خصوصي يا دولتي خارج از موسسه تامين شده ولي اجرای طرح -الف

 گيرد.طرح توسط موسسه آفاق انجام مي



 رفتهگمشتركا با موسسه آفاق صورت طرح خارجي مشترك: در اين نوع تامين اعتبار طرح توسط نهادهای خصوصي يا دولتي -ب

 گيرد.ولي اجرای طرح توسط موسسه آفاق انجام مي

های خارجي مشترك به ميزان اعتبار طرح پژوهشي نوع دوم خواهد بود. همچنين : حداكثر سهم موسسه آفاق در طرح4تبصره 

 ريال در 01111111در صورتيکه موسسه بخواهد بيشتر از  سهم موسسه نبايد بيش از پنجاه درصد كل اعتبار طرح باشد.

 شود.طرحي مشاركت نمايد موضوع در شورای پژوهشي مطرح و در صورت تصويب اقدام مي

تواند بعنوان مجری مسئول باشد كه موضوع در شورای پژوهشي : در اين نوع پژوهش، محقق خارجي در صورتي مي5 تبصره

 طرح و تصويب شود.

 ازد.سهای تشويقي چاپ مقاله برخوردار ميپژوهشگر را از نصف برنامهاستفاده از اعتبارات فوق، در هر سه نوع پژوهش : 6 تبصره

 

 باشد.های مربوط به چاپ مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله ميكليه هزينه: 8ماده 

 

 طرح ارزیابي و تصویب پیشنهاد، مراحل : دوم فصل
 

را  «موسسه آموزش عالي آفاق پژوهشي طرح پيشنهاد»نامه فرم آيين اين مفاد به توجه با بايد طرح دهنده پيشنهاد : 9ماده 

 .گردد مطرح پژوهشي در شورای نهايي تصويب جهت تا نمايد تحويل موسسه پژوهشي مديريت به تکميل از پس

 پيشنهاد طرح همراه به بايستميمسئول  مجری باشد، ديگر سازمانهای همکاری مستلزم طرح اجرای صورتيکه : در7تبصره 

 .كند ضميمه را مربوطه هایسازمان موافقت
 

 داليل با ذكر را موضوع است موظف هشيومدير پژ پژوهشي، شورای توسط طرح تصويب عدم يا تصويب صورت در :11ماده 

 .نمايد ابالغ مسئول مجری به كتباً تصويب عدم

 

 كه كندمي ارزيابي عرضه جهت داور دو حداكثر به را پيشنهادی طرح صالحديد صورت در موسسه  پژوهشي شورای: 11ماده 

 شود. ارجاع داده مي داور سوم يکي از آنها به عدم تاييد صورت در

 .شد خواهد انجام محرمانه بصورت داوريها : 8تبصره 

 ريال 011111اخلي های تحقيقاتي دخالص پرداختي برای داوری طرح: هاهزینه داوری

 ريال 2111111اخلي های تحقيقاتي دطرحخالص پرداختي برای داوری گزارش نهايي                       

 های طرح تحقيقاتيدرصد كل هزينه 0 هاسازمان های تحقيقاتيخالص پرداختي برای داوری طرح                     

 های طرح تحقيقاتيدرصد كل هزينه 0ها های تحقيقاتي سازمانخالص پرداختي برای داوری گزارش نهايي طرح                     
 

 مديريتبه  طرح شروع جهت را خود آمادگي ابالغيه وصول تاريخ از يکماه حداكثر تا است موظف مسئول مجری: 12ماده 

 .شودمي تلقي يکن كان لم پژوهشي طرح تصويب اينصورت غير در و گردد اقدام قرارداد انعقاد به نسبت تا كند اعالم پژوهشي
 

مدت زمانيکه مجری مسئول برای رفع  .باشدمي ماه دوطرح در شورای پژوهشي و فرايند داوری  بررسي زمان حداكثر: 13ماده 

 شود.ميكند به مدت مزبور اضافه زمان زمان صرف مينواقص و اصالحات داوری 

 



 كتباً را مراتب تواندمي معترض باشدموسسه  پژوهشي شورای تصميمات به نسبت طرح دهنده پيشنهاد صورتيکه در: 14ماده 

 .دارد ارسال مديريت پژوهشي موسسه به دليل ذكر با

 

 متخصصان از شورا، يکي مصوبات با آن مطابقت و پژوهشي طرح اجرای حسن بر نظارت جهت تواندمي پژوهشي شورای: 15ماده 

 باشد.درصد مجموع بودجه پيشنهادی طرح تحقيقاتي مي 0هزينه ناظر  نمايد. تعيين ناظر بعنوان را امر

 

 طرح( در )مندرج مسئول مجری پيشنهادی نظر به توجه با در مقاطع مختلف زماني پژوهشي طرح نتايج ارائه نحوه: 16ماده 

 هر صورت نتايج نهائي مي بايستي در قالب گزارش پاياني تهيه و تنظيم و ارائه گردد. ولي درشد  تعيين خواهد شورا توسط و
 

 طرحمسئول  مجری وظایف : سوم فصل

 

 .مربوط است مقررات و قرارداد مفاد اساس بر آن كامل اجرای به متعهد طرحمسئول  مجری قرارداد، امضای از : پس17ماده 

 

واحد  به و تهيه را طرح پيشرفت گزارش فاز در انتهای هر تفضيلي، نهايي گزارش بر عالوه است موظفمسئول  : مجری18ماده 

 .دهد ارائه پژوهشي )جهت بررسي در شورای پژوهشي(

 

 خصوص همکاران، در نظر تجديد درخواست تواندمسئول مي مجری پژوهش روند در وقفه و اشکال بروز صورت در: 19ماده 

 شورا اين توسط ادامه طرح نحوه تا نمايد ارائه پژوهشي شورای به را احتمالي موارد ساير و طرح انجام زمانبندی بودجه، ميزان

 باشد.درصد كل بودجه طرح تحقيقاتي مي 20ميزان افزايش يا كاهش بودجه حداكثر  .گردد تعيين
 

 بدون تصويب، تاريخ از پيشنهاد پروژهبيني شده در فرم تاريخ تحويل گزارش اولين فازپيش تا مسئول مجری چنانچه: 21ماده 

 خسارات گيری در خصوص تعهدات مالي طرح و تصميم و گرددمي تلقي يکن لم كان مربوطه قرارداد بکار نکند آغاز موجه عذر

 است. عهده شورای پژوهشي بر ناشي از عدم اجرای طرح

  

بيش از يک فاز پيش بيني شده در طرح را اجرا ننمايد و عمال ادامه مسئول چنانکه با ارائه اسناد و داليل موجه مجری  :21ماده 

فعاليت اجرائي طرح متوقف گردد، مجری موظف است ضمن اعالم داليل توقف طرح كليه نتايج و اطالعات بدست آمده را در 

  ر خواهد بود.پژوهشي قرار دهد. بديهي است تصميم گيری در خصوص نحوه ادامه طرح با شورای مزبو مديريتاختيار 

 است پژوهشي مجاز شورای و نداشته طرح از شده انجام قسمت به نسبت حقي هيچگونه مجری موارد گونه اين در :9تبصره 

 نمايد.  واگذار ديگری پژوهشگر به را كار ادامه
 

 داشتن صورت در مجری و گردد ابالغ طرح مسئول مجری بهپيشرفت كار و گزارش نهايي  ارزيابي نتايج است الزم: 22ماده 

 نمايد.  ارسال پژوهشي شورای به كتباً ابالغ از پس روز بيست حداكثر را خود تواند اعتراضمي اعتراض

 

 

 

 



 هاپرداخت نحوه و مالي امور : چهارم فصل
 

و  مسافرت ای، سرمايه تجهيزات مصرفي، لوازم و موادحق الزحمه،   پرسنلي، های هزينه شامل طرح هر هایهزينه: 23ماده 

 گردد. مي مجری ابالغ به اعتبار تامين از پس و تصويب دوم، فصل در مذكور موارد طي از پس و برآورد مجری توسط موارد ساير

 

 و آيين ضوابط به توجه با را زماني مرحله و بخش هر در مصوب اعتبار سقف حداكثر است موظف مسئول مجری: 24ماده 

 كند.  رعايت اعتبارات، كرد هزينه نحوه هاینامه
 

 بر نظارت ارزيابي و هزينه و طرح همکارانان و مجري ساير الزحمه حق و التحقيق حق شامل پرسنلي های هزينه: 25ماده 

  باشد.طرح توسط مجری مسئول قابل پرداخت مي پيشنهاديه اساس

 انجام بر مجری مبني گزارش اساس بر و يکبارهرفاز  طرح اجرای جريان در الزحمه حق و التحقيق حق پرداخت :11تبصره 

 باشد. مي پژوهشي امکانپذير شورای تاييد و كار

 مي شورای پژوهشي توسط آن تاييد و نهايي گزارش ارائه به منوط طرح فاز نهايي پرداخت و مالي حساب تسويه :11 تبصره

 باشد.

 

 اين خصوص در موسسه و است مسئول مجری عهده بر همکارانساير مجريان و   قبال در طرح از ناشي تعهدات كليه :26ماده 

 ندارد.  مسؤوليتي
 

 مورد اين در اقدام و بوده موسسه مالي ضوابط آن تابع ساخت هایهزينه پرداخت مصوب، ایسرمايه تجهيزات خريد: 27ماده 

 .پذيرد صورت پژوهشي مديريت هماهنگي با بايد

 

 صدور و موسسهبه  تحويل از پس كه بوده موسسه به متعلق طرح، اجرای برای شده خريداری ایسرمايه تجهيزات :28ماده 

 است.  طرح مسئول مجری به متعلق آنها از استفاده اولويت طرح پايان تا اموال شماره

 

 مسئول عهده مجری به اثر، يا اكتشاف يا اختراع موضوع مورد در حقوقي يا حقيقي اشخاص ادعای برابر در پاسخگويي :29 ماده

 است.  طرح

 های دولتي یا خصوصيعقد قرارداد با سازمانفصل پنجم: 

 ارتباط و پيگيريهای الزم به عهده مديريت پژوهشي موسسه است.مسئوليت هماهنگي،  :31ماده 

و فرم تفاهم نامه، قرارداد و همچنين برآورد هزينه ها با هماهنگي مديريت پژوهشي توسط مجری مسئول تهيه  :31ماده 

 شود.تدوين مي



ر شود. دفرمهای قرارداد با اعمال نظر طرفين قرارداد و در صورت لزوم با هماهنگي دفتر حقوقي دانشگاه تنظيم مي :12 تبصره

 گردد.تنظيم قرارداد از دستورالعمل زير پيروی مي

 ضروريست. درج نام، نام خانوادگي، سمت دقيق امضاءكنندگان قرارداد و نام ارگانهای طرف قرارداد 

 كه مسئوليت اجرای طرح را بر عهده دارد در قرارداد ذكر نمايد.) در صورت تواند نام مجری مسئول موسسه مي

 درخواست سازمان متبوع(

 ( قرارداد 1ذكر عنوان دقيق موضوع قرارداد و در صورت نياز شرح كامل مراحل كار بعنوان پيوست شماره )

 ضروريست.

 شود. های پژوهشي خارجي مستقل، پس از هر پرداخت كارفرما، مبلغ قرارداد به مجری طرح پرداخت ميدر طرح

های پژوهشي خارجي مشترك، پس از هر مرحله اجرای طرح از سوی كارفرما و واريز اعتبار از سوی در طرح

شاركت موسسه نيز به مجری وی به حساب موسسه)بر اساس سهم تعيين شده(، همزمان حق السهم مربوط به م

های پژوهشي خارجي) اعم از مستقل يا مشترك(، از مبلغ هر قرارداد، درصدی بعنوان شود. در طرحپرداخت مي

ود. شمي موسسه واريزدرآمدهای اختصاصي  تمركزموسسه، عالوه بر ساير كسورات، كسر و به حساب  حق نظارت

هشي مشترك با در نظر گرفتن سهم موسسه محاسبه خواهد های پژوبديهي است درصد ياد شده برای طرح

 شد.

 تمركز درآمدهای اختصاصي موسسه آموزش عالي آفاق واريز شود.رداد بايد به حساب مبلغ قرا 

 .پرداخت حق بيمه و ماليات برابر قوانين جاری كشور اعمال خواهد شد 

  واهد بود. بر اساس توافق طرفين خ حق ليسانس پروژهموضوع مالکيت اسناد و 

 شود.در مورد ضمانت بانکي، چک و يا سفته با استعالم از دفتر حقوقي موسسه اقدام مي 

  حداقل يک ماه قبل به صورت كتبي به در خصوص موارد فسخ قرارداد، چنانچه درخواست فسخ توسط كارفرما

ناظر، كارفرما موظف به پرداخت شود قابل بررسي بوده و در صورت تائيد قصور كارفرما توسط ناظر تحويل داده 

 مي باشد.  موسسه های مربوطه تا زمان فسخ قرارداد و جبران خسارت بهكليه حق الزحمه و هزينه

  مجری مسئول تعهدی در تحويل اسناد و مدارك تحقيق  ودر صورت فسخ قرارداد از طرف كارفرما، موسسه

 شده به كارفرما نخواهند داشت.

 ای انجام اد و ارائه گزارشات مرحلهماً مي بايست مطابق با مراحل پيشرفت كار قراردهای قرارداد حتپرداخت

 پذيرد.

 

 ولمسئ مجری توسط آن صفحات كليه سپس و شده تکثير نياز مورد تعداد به نهائي تنظيم از پس قراردادها اين: 23ماده 

 .گرددمي ممهور قرارداد سپس و امضاءموسسه  رئيس  توسط نسخ كليه و گرديده پاراف

 

 

 



 عقد قرارداد با مجری مسئولفصل ششم:  

دريافت مبلغ پيش پرداخت برابر  0/0 طرف قرارداد ارجاع پروژه، تضمين الزم را معادلمسئول : موسسه از مجری 33ماده 

 كند. مي

درصد مبلغ قرارداد تحت عنوان حسن انجام تعهدات از مجری مسئول اخذ  0معادل  برابر قانون تضميني موسسه :13تبصره 

 نمايد.مي

درصد بعنوان سپرده حسن انجام كار از  01ژوهشي صورت وضعيت پس از گواهي كار توسط مديريت پ در پرداخت: 14تبصره 

 شود.مبلغ پرداختي توسط موسسه كسر مي

امکانات آزمايشگاهي و تجهيزات موسسه در انجام پروژه، مجری موظف است مطابق با تعرفه های در صورت استفاده از : 34ماده 

سازمان برنامه و بودجه نسبت به واريز هزينه استفاده از خدمات آزمايشگاهي در وجه موسسه اقدام نمايد. در صورت استفاده از 

 سه مشخص و به مجری ابالغ خواهد شد.ساير امکانات دانشگاهي موضوع سهم موسسه توسط هيئت رئيسه موس

 جاری كشور اعمال خواهد شد. مقرراتپرداخت حق بيمه و ماليات برابر : 35ماده 

 

ــورت بروز هر  :36ماده  ــير مفاد آنآئينگونه اختالف در رابطه با اين در ص ــکل   نامه و تفس ، مورد اختالف در كميته ای متش

، طرح و تصميمات اتخاذ شده    مسئول  ازرئيس موسسه، معاون آموزشي ، مديريت پژوهشي، مديرمالي و اداری موسسه و مجری      

 الزم االجراء مي باشد.

های ملي و بين مقاالت مستخرج از نتايج طرح، برای چاپ در مجالت علمي داخلي يا خارجي و يا ارائه در كنفرانس :37ماده 

 المللي بايد با ذكر نام موسسه  باشد.

    

 


