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Guide for authors 

Reliability of Scientific Research (RSR) 

Erbil Polytechnic University 

 

 

1. Name of the authors 

ناوى هەموو توێژەرەکان دەنوسیت.  لەو بەشە دا   

 

2. Name of the author who submitted this form 

ێرە بنوسرێت. للێرە دا ناوى خۆت دەنوسیت. بە واتایەکى دیکە, ئەو کەسەى کە داواکاریەکەى کردوە پێویستە ناوى    

 

3. Author’s order in the paper 

توێژەرى ژمارە  داواکار واتا  . داواکار( لە لیستى توێژەرەکان/ لەو بەشە پێویستە بە ژمارە وەالم بدەیتەوە. زنجیرەیى توێژەر )خۆت

یان هتد...  ە, دووەم ە یەکەم  

 

4. Email 

لى ئەکادیمیت بێت. ێ لێرە دا ئیمەیلى خۆت داخیل دەکەیت. وا باشە ئیم  

 

5. Are you a corresponding author? 

قدیمت کردوە( ەۆ توێژەرى بەرپرسیاریت؟  بە واتایەکى دیکە, ئایا تۆ توێژینەوەکەت ناردوە بۆ گۆڤارەکە )سەبمیتت/ت ئایا ت   

 

6. Phone number 

 ژمارەى مۆبایلى خۆت لێرە بنوسە. باشتر ئەبیت کە ڤایبەر یان وەتس ئەپ بێت. 

 

7. Title of the study 

عنوان( توێژینەوەکەت دەنوسیت. , تایتلسەردێرى )ێرە دا ل  
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8. Published date 

نەنوسرابوولە توێژینەکە یان لە وێبسایتى  لەو بەشە بەروارى بالوکردنەوەى توێژینەوەکەت دەنوسیت. ئەگەر هاتوو بەروارەکە 

ئەو ئێمێلە بنێرە بۆ لێژنەکە کە گۆڤارەکە ئاگادریان کردووى کە توێژینەوەکەت بالوبۆتەوە. ئەتوانرێت ئیمێلەکە هاوپێج   اگۆڤارەکە, ئەو

 ەروارى بالوکردنەوە بێت. وەرناگیریت, پێویستە ب     Acceptanceبەروارى  ریت.ێ بکەیت لەگەل داواکاریەکەت لە وێب سایتەکە بین 

 

9. Have you registered the paper in your department? 

 ئایا توێژینەوەکەت لە بەشەکەى خۆت تۆمار کردووە؟ 

 

10. Purpose of the submission 

ئەوەى رووتر  بۆ  یان وەرگرتنى نازناوى زانستى. مەبەستى داواکاریەکەت چیە؟ ئایا بۆ هاندانە, یان بەرزکردنەوەى نازناوى زانستى

ە و دەیەوێت   ٦٠بێت, وەرگرتنى نازناوى زانستى بۆ کەسێکە کە هیج نازناوێکى زانستى نیە, بە نمونە نمرەى بە کەلۆریۆسى خوار 

نازناوى زانستى وەرگرێت. بەرزکردنەوەى پلەى زانستى بۆ کەسێکە کە پێشوتر نازناوى زانستى هەیە ئەیەوێت پلەکەى بەرز بکاتەوە  

اموستاى یاریدەدەر بۆ مامۆستا, یان مامۆستا بۆ پرۆفیسرى یاریدەدەر یان پرۆفیسرى یاریدەدەر بۆ پرۆفیسۆر(. لەو بەشە  )بە نمونە م

 . بکات پێکەوە ئەکرێت داواکار داواى هاندان و یەکێک لە )وەرگرتنە نازناوى زانستى یان بەرزکردنەوەى نازناوى زانستى(

 

11. Have you written the Erbil Polytechnic University in your affiliation? 

 ئایا ناوى زانکۆیى پۆلیتەکنیکى هەولێرت نوسیە لە توێژینەوەکەت؟ 

 

12. Name of the Journal 

 ناوی ئەو گۆڤارە بنوسە کە توێژینەوەکەى خۆت لێ بالوکردۆتەوە. 

 

13. Link of the journal in the Scopus or Clarivate (this is only for international Journals)  

ە دابنێ کەزانیارى لەسەر گۆڤارەکە نوسیوە لە ویبسایتى لینکئەو ئەگەر گۆڤارەکە لە لیستى کالریڤەیت یان سکۆپەس بوو, ئەوا 

 13.2و    13.1بروانە سێکشنى  کالریڤەیت و سکۆپەس. لە خوارەوە زانیارى زیاتر دراوە.

بەکاربهێنیت. بە پێچەوانەوە بەرپرس دەبێت   ResearchGateیان  scholar googleتێبینى: توێژەر نابێت بە هیج شێوەیەک لینکى 

 لەوەى کە زانیارى هەلەى داخیل کردوە. 

13.1. Clarivate 

ڤەیت بکەیتەوە )لە  ی پیویستە وێبسایتى کالرهەر وەک لە وێنەکەى خوارەوە روونکراوەتەوە, ئەگەر گۆڤارەکە لە لیستى کالریڤەیت بوو, 

گەران )سێرج( دەکات, کاتێک ناوى   ی بنوسیت لەو بەشەى کە داو ISSN/eISSNخوارەوە دانرواە( پاشان ناوى گۆڤارەکە یان 

 ئەو لینکە لە وێبسایتەکە دابنێ.  پاشان بکە.   copy linkبکە ئینجا   Share this Journalلیک لە گۆڤارەکەى بۆ هێنایت ئینجا ک

 وێبسایتى کالریڤەیت: 

results-https://mjl.clarivate.com/search 

https://mjl.clarivate.com/search-results
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 نمونەیەک لە لینکى داواکراو: 

-results?issn=2352-https://mjl.clarivate.com:/search

-by-e=mjl&utm_medium=share7102&hide_exact_match_fl=true&utm_sourc

journal-this-share-results-link&utm_campaign=search 

بکەیەوە ناجێتە سەر لینکى مەبەست. بۆیە  لینکەکە بارە ووێبسایتەکە نابێت لە )ئەدرێس لەیبل( کۆپى بکەن جونکە کە دولینکى تێبینى: 

 رێنمایەى لە سەرەوە نوسراوە لینکەکە کۆپى بکات. توێژەر پێویستە لەو بەشە بە تەواوى بە گوێرەى ئەو 

 

 

13.2 Scopus 

 ئەگەر گۆڤارەکە لە لیستى سکۆپەس بوو ئەوە هەر وەک رێنمایەکەى سەرەوە ئەو لینکەى خوارەوە کلیک بکە. 

es?zone=TopNavBar&origin=sbrowsehttps://www.scopus.com/sourc 

 بێت ناوى گۆڤارەکە بەدەر بکەوێت. پاشان کلیک لە ناوى گۆڤارەکە بکە.  ەبنوسە. ئینجا لە خوارەوە د ISSNپاشان ناوى گۆڤارەکە یان 

 لینکەکە کۆپى بکە و لە وێبسایتەکە دایبنى.ئەوکاتە لە سەرەوە لە )لەیبل ئەدرێس( 

 داواکراو: نمونەیەک لە لینکى 

https://www.scopus.com/sourceid/13951 

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2352-7102&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2352-7102&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2352-7102&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=sbrowse
https://www.scopus.com/sourceid/13951
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14. Published link 

  لینکى توێژینەوەکە کە بالوکراوەتەوە. واباشە ئەو لینکە بێت کە دەجیتەوە سەر ویبسایتى گۆڤارەکە و میتا داتا دەردەخات وە ئەو نمونەى 

دانانێت. توێژەر نابێت لینکى ریسرجگەیت یان گۆگل    PDFلینکى ئەگەر گۆڤارەکە ئەو لینکەى نەبوو, ئەوسا ئەکرێت خوارەوە. 

 سکۆلەر دابنێت. ئەبیت لینکى گۆڤارەکە بێت. 

 نمونەیەک لە لینکى داواکراو: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710219323599 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710219323599
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15. Link of the volume 

   لێرە دا پێویستە لینکى ڤۆلیومەکە دانێت. بۆ ئەوەى لیژنەى متمانە دلنیا بیتەوە کە توێژینەوەکە لە ڤۆلیۆمەکە دا هەیە. 

 نمونەیەک لە لینکى داواکراو: 

engineering/vol/29/suppl/C-building-of-iencedirect.com/journal/journalhttps://www.sc 

 

 

 و دۆزینەوەى گۆڤاری متمانەپێکراو چۆنیەتى زانینى جۆرى گۆڤارەکە

 زۆر گرنگە کە توێژەران پەیرەوى بکەن لە کاتى هەلبژاردنى توێژینەوەکانیان بۆ ئەوەى متمانە وەرگرن.  ى خوارەوە ئەو بەشە 

 

16. Clarivate Analytics Impact Factor 

چیک بکەیەوە لەو وێبسایتەى خوارە.  ناوى گۆڤارەکە  هەر وەک لەسەرەوە باس کراوە کاتێک گۆڤارێک هەلدەبژێریت, دەبێت 

 ., ئەگەر نەبوو ئەوا بە کالریڤەیت وەرناگیرێتدەرکەوێت زانیاریەکانى کاتێک گەران )سێرج(ى بۆ دەکەیت دەبێت 

results-https://mjl.clarivate.com/search 

و داتا  لە دەتوانرێت ژمارەى ئیمپاکت فاکتەرەکە لە وێبسایتى گۆڤارەکە وەرگیرێت یان ئەگەر توێژینەوەکەت ئیمپاکت فاکتەرى هەبوو 

( کە نوسراوە  First sheet. ئێکسل فایلەکە بکەوە پاشان داتابەیسى یەکەم )ەلبژێرەه ژمارەى ئیمپاکت فاکتەرەکە بەیسەى خوارەوە 

DB1. Clarivate (IF_2019)نەبوو ئەوا لە گۆگل   ێ . ئەو لیستە لە کۆتایى هەموو سالێک دەبێت نوێ بکرێتەوە. ئەگەر لیستەکە نو

 Journal Data Filtered By:  Selected JCR Year: 2019 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Categoryبنوسە )

Scheme: WoSیستەکە کوتایى سال بالودەکرێتەوە. واتا ئەگەر ئیمە لە  (, ئەوسا ئەتوانیت ئێکسل فایلى نوێ ببینیەوە. روونکردنەوە: ل

 بالوکراوەتەوە.  2٠19بین ئەوسا توێژەر ئەبێت کار لەسەر لیستێک بکات کە لە سالى  2٠2٠ناو سالى 

 

 

17. Scopus journal 

هەر وەک لەسەرەوە باس کراوە کاتێک گۆڤارێک هەلدەبژێریت, دەبێت چیک بکەیەوە لەو وێب سایتەى خوارە. کاتێک گەران  

 )سێرج(ى بۆ دەکەیت دەبێت دەرکەوێت. 

 وە ئایا تاکو ئیستا دەرنەکراوە لە لیستى ناوبراو؟ ئایا گۆڤارەکە ئیندیکس کراوە لە سکۆپەس  _   .11٧

ources?zone=TopNavBar&origin=sbrowsehttps://www.scopus.com/s 

و نوسراوە  ( Second sheet) هەمان زانیارى )هەموو گۆڤارەکانى سکۆپەس( لە داتابەیسەکەى خوارەوە )ئیکسل فایل( ەکە داناروە  

DB2. Scopus Sources June 2020 سایتەکەى  . ئەو لیستەى لە ئێکسل فایلەکە هەیە تەنیا بۆ زانینە. واباشە توێژەر لەسەر وێب

 سەرەوە بروات بو دلنیا بوون لەوەى کە گۆڤارەکە لە سکۆپەسە جونکە لەوەیە ئەو ئیکسل فایلە لە کاتى خۆى ساالنە نوێ نەکرێتەوە. 

Discontinued sources from Scopus - Elsevier 

-from-sources-el_doc/0005/877523/Discontinuedhttps://www.elsevier.com/__data/assets/exc

3Scopus.xlsx 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-building-engineering/vol/29/suppl/C
https://mjl.clarivate.com/search-results
https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=sbrowse
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlrKbkLLsAhVkA2MBHRbtBwMQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2F__data%2Fassets%2Fexcel_doc%2F0005%2F877523%2FDiscontinued-sources-from-Scopus.xlsx&usg=AOvVaw2o92tcPgYCoX_Ql1uEkJv3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlrKbkLLsAhVkA2MBHRbtBwMQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2F__data%2Fassets%2Fexcel_doc%2F0005%2F877523%2FDiscontinued-sources-from-Scopus.xlsx&usg=AOvVaw2o92tcPgYCoX_Ql1uEkJv3
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ئەگەر ئەو لینکەى سەرەوە کارا نەبوو, ئەوا ئەو ویبسایتەى خوارەوە بکەوە کە لە کوتایى وێبسایتەکە )لە خوارەوە( نوسراوە  

Discontinued sources from Scopus 

works/content-scopus-https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how 

 

. وە  DB3. Discontinoued Scopus( پشاندراوە و نوسراوە third sheetوە زانیاریەکانى ئەو لینەکەى سەرەوە لە داتابەیسەکە لە ) 

ئەو لیستە تەنیا بۆ زانینە تویژەر واباشترە ئیش لەسەر ئەو لینکەى سەرەوە بکات جونکە لەوەیە ئەو ئیکسل فایلە لە کاتى خۆى ساالنە  

 نوێ نەکرێتەوە. 

 ئایا تویژینەوەکە ئیندیکس کراوە لە سکوپەس؟ _   2.1٧

  کەیتکیلیک لەهەمان ئەو لینەکەى سەرەوە دە

(ources?zone=TopNavBar&origin=sbrowsehttps://www.scopus.com/s( پاشان )hAuthor researc  و پاش ئەوە )

پاش ئەوە لیستى هەموو  پاشان کلیک لە ناوى خوت بکە.. ت. بنەمالەکەت دەنوسى )یان ئاخیر ناوت( و پاشان ناوى یەکەمناوى 

لە لیستەکە ئەوا واتا تویژینەوەکەت ئیندیکس کراوە لە سکوپەس وە   بینىە کەى خوت ى خوت دەبینى. ئەگەر تویژینەوتویژینەوەکان 

 بینى ئەوا واتا ئیندیکس نەکراوە. ئەگەر نەت 

لەوەیە هەموو تویژینەوەکانت نەبینى, سەسەراى  ئەکاونت  ىجونکە بەب   ئەکاونتى هەبیت لە سکوپەسنگە کە تویژەر تێبینى: زور گر

   ( ببى ئینجا ئەو هەنگاوانەى سەرەوە دووبارە بکەیەوە.sign inیە زور گرنگە )ۆئەوەى کە لەوەیە هەبیت لە لیستەکە. ب 

 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=sbrowse
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 ؟  Quartileچۆنیەتى ناسینەوەى _   3.1٧

Quartile - ا ئەو گۆڤارە لە کام بەشەیە. واتا لە کام چارێگێکە.  واتا ئەگەر لیستى گۆڤارەکانى سکۆپەس بکەیە چوار بەش, ئەو

( دادنرێت و کولیتى گۆڤارەکان لەو لیستە بە باشترین دادنرێت لە چاو چارەگەکانى  Q1ە بە )  ٧٥-1٠٠چارەگى یەکەم کە لە بەینى 

گۆڤارانەن کە دەکەویتە   ( ئەوQ3. چارەگى سێیەم )٥٠_٧٥( واتا ئەو گۆڤارانەى دەکەونە بەینى Q2دواى خۆیى. چارەگى دووەم )

بەو جۆرە ئەو بەشە ئەو گۆڤارانەن کە دەکەونە خوارەوەى لیستى سکۆپەس.   2٥_٠( دەکەویتە Q4. وە ئاخیر چارێگ ) 2٥-٥٠بەینى 

 ( کولیتیان لە چاو چارەگەکانى کە باش نیە.  Q4بە واتایەکى دیکە گۆڤارەکانى )

  لەو  بێت  وریا زۆر  ئەبێت توێژەر وە  (.Q4( . وە خراپترین )Q3( و )Q2ن ) ( پاشاQ1بەو جۆرە باشترین گۆڤارەکان ئەوانەن کە )

  دەرەوە  هێندرابنە سکۆپەس لیستى لە ن(Q4)  کە سکۆپەس گۆڤارەنەى لەو هەندێک رەنگە. کان Q4 تایبتى بە سکۆپەسن گۆڤارانەى

  لەوەیە  ماوەیە لەو کە دەکاتەوە نوێ خۆیى  لیستى ساالنە  سکوپەس  ئەوەیە هۆکارەکەش. کەون دەدەر سەروە  ویبسایتەى  لەو  هیشتا بەالم

(  نابێت) وە , سەرەوە لینکى لە  هەبیت  توێژینەوەکەى  ئەبێت  ئەوەى سەرەڕاى  پێویستە  توێژەر  بۆیە . النەدابێت هێشتا گۆڤارەکەى 

  Q4 سکۆپەسى  گۆڤارى  لە  خۆیان توێژەران  کە دەکەین پێشنیار بۆیە  هەر. دراوە لینکە لەو  کە  هەبیت خوارەوە  لیستەى لەو  گۆڤارەکە

 . بکرێت ئەگەر  بالونەکەنەوە تێیدا توێژنەوەکەنیات و بپارێزن

   پاش ئەوەى کە گەرایت بۆ ناوى گۆڤارێکى دیارى کراو لەو مەلپەرە

(https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=sbrowse )و ناوى   وەک ئەوەى لەسەرەوە باس کراوە

rd3 و   Quartile nd2و  Quartile st1بروانە الى خوارەوەى مەلپەرکە بەشى الى چەپ کە نوسراوە ئینجا  . گۆڤارەکە دەرکەوت

Quartile  وQuartile th4  یەک یەک کلیکیان لەسەر بکە و )ئەپالى( بکە. لە کامە دەرکەوت واتا ئەو کوارتایەلەیە. بە نمونە لەو .

. وە ئەگەر   No sources were foundوە بۆیە نوسراوە  Q1مان هەلبژاردوە بەالم گۆڤارەکە لە بنەرتدا  Q4رسمەى خوارەوە 

 وە.   Q1و ئەوسا دەبیت بلیت گۆڤارەکە  ردەکەوێتگۆڤارەکە دەكردبا ئەوسا دووبارە ناوى  Q1کلیکمان لە 
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18. National journal (inside Kurdistan) 

 

کوردستان کە بە فەرمانى  زارەتى خوێندنى باال و توێژینەوەى زانستى وەباورپێکراو بێت لە الیەن هەبێت. وە  DOIمەرجە گۆڤارەکە 

ى کە لە لیستەکە  وە لیستەکە لە خوارەوە دانراوە. جگە لەو گۆڤارانە  گشتاندنى پێکراوە.  9/8/2٠2٠لە رێکەوتى  ٦49٧ژمارە  وەزارى 

 . بە گوێرەى فەرمانى وەزارەت  پێکراو نیەکوردستان متمان ناو  هیج گۆڤاریکى دیکەى  هاتوون
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19. National journal (outside Kurdistan) 

هەبێت. وە بۆ مەبەستى بەرزکردنەوەى پلەى زانستى و وەرگرتنى نازناوى زانستى هەر گۆڤارێک لە لیستى   DOIمەرجە گۆڤارەکە 

لەو گۆڤارانەى کە لە   ئەو گۆڤارانە هەبێت کە وەزراتى خوێندنى باالى عیراق متمانەى پێکردوە ئەوا وەردەگیرێت )تێبینى هەندێک

گۆڤارانە متمانە   ئەو بە گوێرەى رێنمایەکان یان نیە بۆیە  DOIهێشتا  کانى خوێندنى باالى عیراقى هەن لیستى گۆڤارە متمانە پێکراوە

 . وەرناگرن(

 عیراق لەو لینکەى خوارەوە دانراوە:  خوێندنى باالىلیستى توێژینەوە باورپێکراوەکانى وەزارەتى  

https://www.iasj.net / 

  DOAJلە لیستى   )مەرجە(گۆڤارەکە  دەرەوەى کوردستان)عیراق(   بۆ هەر گۆڤارێکى ناوەخۆى بارەت بە هاندانى توێژینەوە,سە

 هەبێت.  DOIو   ئیندێکس کرابێت

 DOAJ _ Directory of Open Access Journalsێبسایتى و

https://doaj.org 

 

 

 

20. Please, attach the official letter from the author’s department to our committee 

یان سکانى بکات و بە   PDFتوێژەر لەو بەشە, پێویستە داواکاریەکەى خۆى لەگەل کتابى بەشەکەى خۆى هاوپێج بکات بە شێوەى 

شیوەى رسم )وێنە( دایبنێت. مەبەست لەو بەشە ئەوەیە کە لیژنەى متمانە دلنیابێتەوە لەوەى کە زانیاریەکان لە الیەن توێژەر  

. وە لیژنە کار لەسەر کتابەکان دەکات وە کاتێکیش کتابەکان بە شیوەى بەرید دەگات بە دەستى لیژنە ئەوا  و ناردراوە  بالوکرایتەوە

 سەى متمانەیە.  ۆ دووبارە چێک دەکریتەوە. مەبەست لەو کارەش خێراکردنى پر

 

 

21. Please, attach the research paper (it must be the published file) 

 لەو بەشە هاوپێج بکە.   PDFتوێژینەوەکە بە شێوەى  

 

 

22. Additional documents (optional) 

ک دابنێت یان نا. توێژەر ئەگەر بزانێت کە زەروور بکات زانیاریەک یان  توێژەر لەو بەشە سەرپشکە کە هەر زانیاریە

 روونکردنەوەیەکى زیادە  بدات بە لیژنەى متمانە, ئەکریت لەو بەشە بینوسێت. 

 

 

 

https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
https://doaj.org/
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 هەندێک لە مەلپەرى بەسود:

 

 

 هەندێک لە پەبلیشەرى متمانەپێکراو کە لە لیستى کالریڤەیت دیارى کراون و پەرتووک: 

http://wokinfo.com/mbl/publishers / 

 دیاریىکردنى پەبلیشەرى متمانەپیکراو بۆ پەرتووک 

on+and+Building+Materialshttps://isbnsearch.org/search?s=Constructi 

 ( اختراع  براءة دۆزینەوەى داهینانى متمانەپێکراوو )

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

 لیستى نور

krg.net/home-urhttp://www.n 

مەلپەرەکە مەرج نیە نوێ کرابیتەوە, بۆیە تویژەر پیویستە لەسەر رینمایەکانى سەرەوە بریار   داتابەیسىدیارى کردنى جۆرى گۆڤار )

 جورى گۆڤارەکە( سەبارەت بە بدات 

http://jindex.koyauniversity.org/index.php 

 SJRبە گوێرەى ى    Qدۆزینەوەى 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 وەکانگۆڤارە ساختەکان/هاکرالیستى 

https://predatoryjournals.com/publishers / 

https://predatoryjournals.com/hijacked / 

list-black-krg.net/nur-http://www.nur 

 زانیاریی سەرتایى لەسەر گۆڤارەکان

1786#-https://portal.issn.org/resource/ISSN/1879 

 

 

 :ئامادەکردنى

 د. رەوەز کوردە

Rawaz Kurda 

 کۆلیژى ئەندازیارى _ زانکۆیى پۆلیتەکنیکى هەولێر

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KesSqb4AAAAJ 
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