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 رایگان  کاربری پنل  پالگین|   وردپرس  برای  کاربری پنل  هایافزونه بهترین

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

ها یک سری های مختلفی دارند و هر کدام از این بخشهای وردپرسی بخشدانید سایتطور که میهمان
های هر سایت وردپرس پنل کاربری است که  بخش  ترینکاربرد برای کاربران خواهد داشت، یکی از اصلی

کرد که  ری کمک خواهد های کاربکرده است، در واقع پنلها بسیار مهم شده و رواج پیداامروزه در سایت
ها را انجام  کاربران در سایت شما یک جایگاهی داشته باشند و با استفاده از پنل کاربری خود یک سری کار

های پنل خواهیم پالگین پنل کاربری رایگان و در واقع بهترین افزونهدهند، به همین دلیل در این مقاله می
 .کاربری برای وردپرس را معرفی کنیم

تواند از طریق پنل های کاربری دارند که کاربر میهای فروشگاهی را اگر مشاهده کنید پنلثال سایتبرای م
ها در دسترس داشته  آنکرده است را مشاهده کند و اطالعاتی در مورد  کاربری خود محصوالتی که خریداری

بهترین افزونه پنل کاربری وردپرس را به   آموزش وردپرس  باشد، ما قصد داریم در این مقاله از سری مقاالت
کرده و در دسترس  ها یک پنل کاربری برای سایت خود ایجادآنشما معرفی کنیم که بتوانید با استفاده از  

 .کاربران خود قرار دهید
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 های پنل کاربری برای وردپرس مورد از بهترین افزونه    10

ها آنتوانید از هر کدام  کردن پنل کاربری در وردپرس وجود دارد که شما میهای زیادی برای ایجادافزونه
ها را به شما معرفی آناستفاده کنید و پنل کاربری خود را به سادگی ایجاد کنید اما ما قصد داریم به ترتیب  

اشید و پنل کاربری شما بعد از مدتی با مشکالتی ای و پایدار در سایت خود داشته بکنیم که یک افزونه حرفه
از بهترین افزونه  10مواجه نشود، بنابراین با ادامه این مقاله همراه باشید تا   های پنل کاربری برای  مورد 

 .وردپرس را برای شما معرفی کنیم

 MemberPress افزونه

 سپالگین پنل کاربری رایگان وردپر  - MemberPress افزونه

ای در سایت وردپرسی خود داشته توانید پنل کاربری حرفههایی که با استفاده از آن مییکی از بهترین افزونه
های خوبی دارد و شما با استفاده از آن زونه بسیار قابلیتاست، این اف Member press باشید افزونه

های خود ایجاد کنید تا کاربران  ای طبق نیازتوانید یک پنل کاربری حرفهکنید و میمحدودیتی را تجربه نمی
 .بتوانند در سایت شما عضو شوند و به پنل کاربری خود دسترسی داشته باشند

و نظیر عضویت  امکاناتی  افزونه  و شما می این  دارد  امکانات یک سری  یژه هم  این  از  استفاده  با  توانید 
ای دریافت کنید و  دسترسی محدود برای کاربران تعیین کنید و برای عضویت ویژه سایت خود یک هزینه

 .از آن کسب درآمد داشته باشید

هزار نصب فعال در    200  اکنونمحبوبیت زیادی نزد کاربران پیدا کند و هماین افزونه تاکنون توانسته است  
های که شما اگر پنلای عرضه شده  کرده است، ممبر پرس در دو نسخه رایگان و حرفهمخزن وردپرس دریافت

توانید از نسخه رایگان آن استفاده کنید و امکاناتی که در اختیار شما قرار خواهید میکاربری مبتدی را می
ای افزونه را خریداری کنید هیچ محدودیتی نخواهید داشت  خواهد داد، محدود است، اما اگر نسخه حرفه
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هایی های مختلف افزونه محدودیتخواهید را اجرا کنید و در بخشتوانید هر نوع پنل کاربری که می و می
 .نداشته باشید

 های این افزونه برخی از ویژگی

 امکانات عضویت ویژه در سایت  ✓
 امنیت بسیار باال  ✓
 ایت حرفه مدیریت کاربران به صور ✓
 ایجاد پنل کاربری زیبا  ✓
 ایجاد کد تخفیف وب سایت  ✓
 ایسیستم گذارش دهی حرفه  ✓
 ...و ✓

 MemberPress دانلود پالگین پنل کاربری

  MemberPressدانلود افزونه 

 

 Ultimate Member افزونه 

 سبهترین افزونه پنل کاربری وردپر - Ultimate Member افزونه

از محبوب  افزونهالتیمیت ممبر یکی  کاربران وردپرترین  زمینه مدیریت  تاکنون توانسته  ها در  س است و 
ای در خود  های مختلف را اجرا کند، این افزونه امکانات متفاوت و حرفههای کاربری سایتبسیاری از پنل

ای یک پنل کاربری اختصاصی و زیبا برای توانید به صورت حرفهدارد و شما با استفاده از این امکانات می
 .سایت خود ایجاد کنید

https://webkima.com/
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توانید این افزونه  وردپرس به صورت رایگان در اختیار شما قرار دارد و با چند کلیک می  این افزونه در مخزن
هایی اندازی کنید، البته توجه داشته باشید، نسخه رایگان این افزونه محدودیترا در سایت خود نصب و راه

هتر هست که نسخه ای یک پنل کاربری در سایت خود داشته باشید بخواهید به صورت حرفهدارد و اگر می
 .کردن پنل کاربری سایت خود محدود نباشیدای این افزونه را خریداری کنید تا در اجراحرفه

هزار نصب فعال در مخزن وردپرس دریافت کند و محبوبیت زیادی هم   200تاکنون این افزونه توانسته  
توانید یک پنل  تفاده از آن میکرده است، این افزونه با ووکامرس کامال سازگاری دارد و شما با اسکسب

توانند محصوالت خریداری شده کاربری فروشگاهی برای مشتریان خود فراهم کنید و خیلی ساده کاربران می
 .خود را مدیریت کنند و یا تمام اطالعات خود را در سایت شما مشاهده کنند

 برخی از ویژگی های این افزونه 

 مدیریت ساده  ✓
 ای( های ایمیل مارکتینگ )در نسخه حرفه اتصال به سیستم  ✓
 های اجتماعیورود و عضویت کاربران با شبکه  ✓
 اتصال به مشتریان ووکامرس  ✓
 متصل شدن به کپچا گوگل ✓
 ...و ✓

 Ultimate Member دانلود افزونه

  Ultimate Memberافزونه   دانلود

 

 User registration and user profile افزونه 

 هافزونه پنل کاربری پیشرفت - Profile Builder افزونه
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توانید پنل  کرد و با استفاده از آن مییکی دیگر از بهترین پالگین پنل کاربری رایگان که به شما کمک خواهد 
ایجاد به سادگی  را  افزونه  کاربری سایت خود  که   User registration and user profile کنید  است 

کرد های خوبی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد، این افزونه به شما کمک خواهدقابلیت
که یک سیستم عضویت و ورود در سایت خود ایجاد کنید و به هر کاربر خود یک پروفایل اختصاص دهید  

 .تفاده از پنل کاربری خود اطالعات خوشان را مدیریت کنندتا بتوانند با اس

توانید برای استفاده از آن در سایت شما قرار دارد و شما می  در دسترس Profile builder این افزونه با نام 
اندازی کنید، این افزونه تاکنون از را نصب و راهکرده و سریعا آنرا در مخزن وردپرس جستجوخود نام آن

کرده و مورد رضایت اکثر کاربران بوده و توانسته است  هزار نصب فعال دریافت  60وردپرس بیش از    مخزن
 .نیازهای افراد زیادی را برای پالگین پنل کاربری رایگان رفع کند

صورت رایگان پنل کاربری ایجاد کنید، این افزونه ای برای کاربران خود بهخواهید به صورت حرفهاگر می
توانید با استفاده از آن به خوبی هر مواردی که برای یک پنل  ی شما مناسب خواهد بود و میبسیار برا

کاربری نیاز است را ایجاد کنید و در اختیار کاربران خود قرار دهید تا بتوانند اطالعات خود را به سادگی  
البته توجه داشته باشید که این افزونه گر در دو نسخه ارائه شده  های دیهم مانند افزونه  مدیریت کنند، 

ای را خریداری کنید و از این طریق به است و شما برای استفاده از تمام امکانات آن باید افزونه نسخه حرفه
 .صورت نامحدود به این امکانات دسترسی داشته باشید

د تا بتوانید  توانید یک سری افزودنی به آن اضافه کنیهای این افزونه این است که شما مییکی از قابلیت 
های بیشتری را تجربه کنید و برای ساخت یک پنل کاربری در سایت امکانات بیشتری را در دسترس  قابلیت

 .داشته باشید

 برخی از ویژگی های این افزونه 

 های مختلف عضویت و ورود ایجاد فرم  ✓
 ساخت پروفایل کاربری  ✓
 اندازی سریع و ساده راه  ✓
 های مختلف داشتن افزودنی  ✓
 های اجتماعی حه ورود به شبکه اتصال صف ✓
 ...و ✓

 Profile Builder دانلود افزونه پنل کاربری پیشرفته

  Profile Builderدانلود افزونه 
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 UserPro افزونه 

 سهای ساخت پنل کاربری در وردپریکی از بهترین افزونه UserPro افزونه

از بهترین انتخاب  توانید داشته باشید افزونه یوزر پرو هایی که برای افزونه پنل کاربری پیشرفته مییکی 
ها  آنتوانید با استفاده از هست، این افزونه امکانات فوق العاده کاربردی را به شما ارائه خواهد داد که می

توانید پنل نه به زبان فارسی هم ترجمه شده و میای را طراحی و اجرا کنید، این افزوپنل کاربری بسیار حرفه
تر خواهد  را به زبان فارسی اجرا کنید و مدیریت آن برای شما با این زبان خیلی ساده  کاربری سایت خود
 .که به زبان انگلیسی مسلط باشیدبود و نیاز نیست 

های عضویت و ورود سایت خود  د فرمتوانیاین افزونه به تنهایی امکانات خوبی دارد و با استفاده از آن می 
خواهید پنل را با کیفیت باال اجرا کنید و یک پروفایل کاربری به کاربران خود اختصاص دهید اما اگر می

ای در سایت داشته باشید تا کاربران بتوانند به خوبی در این پنل کاربری امور خود را انجام  کاربری حرفه
را در سایت خود نصب کنید تا   User Dashboard های یوزر پرو با نامتوانید یکی از افزودنیدهند می

 .ای یک پنل کاربری اجرا کنیدهایی که یوزر پرو دارد بسیار بیشتر شود و بتوانید به صورت حرفهقابلیت

را این افزونه در یک نسخه پریمیوم عرضه شده و شما برای استفاده از آن باید حتما هزینه بپردازید و آن
ای و پر از امکانات  را دارد که این نسخه را خریداری کنید چون بسیار حرفه  ریداری کنید البته ارزش اینخ

 .توانید به مدیریت کاربران بپردازیدمختلف است که شما در آن محدود نخواهید بود و خیلی ساده می

های  که کاربران حتی مانند شبکه  کرداین افزونه یک پروفایل کاربری برای هر کاربر سایت شما ایجاد خواهد
 .توانند همدیگر را فالو کنند و این بین یک ارتباطی بین کاربران ایجاد خواهد شداجتماعی می
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 برخی از ویژگی های این افزونه 

 صفحه ورود و عضویت زیبا  ✓
 های اجتماعی کردن به شبکه متصل ✓
 کردن کاربران امکان فالو  ✓
 امکان امتیاز دادن به کاربران  ✓
 ای کاربری حرفه  پنل ✓
 مدیریت آسان  ✓
 پشتیبانی از زبان فارسی  ✓
 ...و ✓

 UserPro دانلود افزونه پنل کاربری پیشرفته

  UserProدانلود افزونه 

 

 Ultimate Membership Pro افزونه

 Ultimate Membership Pro افزونه

این افزونه برای عضویت ویژه در سایت وردپرسی شما بسیار مناسب خواهد بود و شما با استفاده از آن 
ای برای کاربران ویژه سایت خود در نظر بگیرید که به ساده یک پنل کاربری حرفه  توانید به صورت خیلیمی

 یک سری محتوا خاص شما دسترسی داشته باشند، توجه داشته باشید که این افزونه بیشتر برای عضویت
VIP کردهای کاربری ساده کمتر سایتی از آن استفاده خواهدشود و برای پنلها استفاده میدر سایت. 
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توانید یک سری قیمت برای عضویت ویژه سایت خود در نظر بگیرید تا افراد با  با استفاده از این افزونه می
سازی  پرداخت این هزینه بتوانند به پنل کاربری ویژه سایت دسترسی داشته باشند، این افزونه کامال فارسی

ها را به این توانید این درگاهشما می  های ایرانی هم کامال سازگاری دارد وشده است و با درگاه پرداخت
 .ها کاربران سریع پرداخت را انجام دهندافزونه متصل کنید تا در زمان پرداخت

های این افزونه یک سری دسترسی برای  توانید از طریق یکی از بخش برای دسترسی کاربران ویژه هم می
بتوانند به یک سری محتوا و یا محصول   افراد خاصی در نظر بگیرید تا با پرداخت هزینه عضویت ویژه

 .خاص شما دسترسی داشته باشند و این دسترسی برای افراد عادی غیر ممکن باشد

را به محصوالت ووکامرس هم متصل توانید آناین افزونه با ووکامرس هم کامال سازگاری دارد و شما می
ها را خیلی  داشته باشند و این دسترسیکنید تا کاربران ویژه بتوانند به یک سری محصول خاص دسترسی 

 .توانید محدود کنیدساده می

کردن  توانید با متصلهای ایمیل مارکتینگ هم متصل خواهد شد و شما میدر ضمن این افزونه به سیستم
م  ها انجا های مارکتینگ بر روی این ایمیل کرده و عملیاتهای کاربران را ذخیرهها به افزونه ایمیلاین سیستم 

 .دهید تا بتوانید محصوالت سایت خود را به فروش برسانید

 :برخی از ویژگی های این افزونه

 ای ایجاد محتوا دوره  ✓
 ای پنل کاربری حرفه  ✓
 مدیریت ساده کاربران  ✓
 برای کاربران  Level تعیین ✓
 پشتیبانی از زبان فارسی  ✓
 ...و ✓

 Ultimate Membership Pro دانلود افزونه

  Ultimate Membership Proدانلود افزونه 
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 RegistrationMagic  افزونه

 سهای پنل کاربری در وردپریکی از بهترین افزونه - RegistrationMagic افزونه

خواهید یک فرم عضویت و ورود برای سایت خود داشته باشید و یک پنل کاربری تقریبا ساده هم میاگر  
برای کاربران سایت خود ایجاد کنید این افزونه بسیار برای شما مناسب خواهد بود و نیاز نیست که حتی 

ت و ورود سایت خود را  توانید خیلی ساده فرم عضویای هم در این افزونه وارد کنید و میتنظیمات پیچیده
 .ایجاد کنید و در دید قرار دهید

را با چند کلیک در توانید آنبه صورت رایگان در اختیار شما قرار دارد و می RegistrationMagic افزونه
هزار نصب فعال در مخزن وردپرس    10اندازی کنید، این افزونه تاکنون توانسته است  سایت خود نصب و راه

 .به یکی از بهترین افزون های پنل کاربری وردپرس تبدیل شودکند و دریافت

کار با این افزونه همانطور که گفتیم بسیار ساده است و شما نیاز نیست که تنظیمات زیادی را انجام دهید  
توانید فرم های عضویت و ورود خود را ایجاد کنید که کاربران بتوانند از طریق آن فرم  میبلکه خیلی ساده 

ایت شما عضو شوند و یا هر وقت که خواستند به پنل کاربری خود دسترسی داشته باشند با استفاده در س
 .ها به پنل کاربری آزاد شود کرده تا دسترسی آناز فرم ورود اطالعات خود را در سایت وارد

ا باید با البته توجه داشته باشید که یکی از معایب این افزونه ترجمه نشدن به زبان فارسی هست و شم
ها را به صورت فارسی ایجاد کنید فقط تنظیمات توانید فرمزبان انگلیسی با این افزونه کار کنید اما می

 .که به صورت انگلیسی استافزونه است
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 :برخی از ویژگی های این افزونه

 ساز قدرتمند دارا بودن فرم  ✓
 7افزونه فرم تماس  اتصال به ✓
 متصل شدن به ووکامرس ✓
 ن رایگان بود ✓
 متصل شدن به سیستم های ایمیل مارکتینگ ✓
 ...و ✓

 RegistrationMagic دانلود پالگین پنل کاربری رایگان

  RegistrationMagicدانلود افزونه 

 

 User Registration افزونه

 سافزونه پنل کاربری پیشرفته وردپر - User Registration افزونه

توانید با استفاده از آن پنل کاربری برای سایت خود  بهترین مواردی است که میاین افزونه یکی دیگر از  
افزونه کنند،  کنترل  شما  سایت  در  را  خود  اطالعات  آن  طریق  از  بتوانند  کاربران  تا  کنید   Userایجاد 

Registration   به صورت رایگان در مخزن وردپرس عرضه شده و شما برای استفاده از آن هزینه ای الزم
 .یست بپردازیدن

هزار نصب فال دریافت کند که به یکی از محبوب ترین    60این افزونه تاکنون توانسته از مخزن وردپرس  
افزونه ها در زمینه پنل کاربری تبدیل شده و تواسته است که پنل کاربری سایت های زیادی را با قدرت زیاد  

 .اجرا کند

https://webkima.com/
https://webkima.com/
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کرد فرم عضویت در  ه به شما کمک خواهدیک فرم ساز بسیار قدرتمند دارد ک User Registration افزونه
سایت و ورود را به سادگی طراحی و اجرا کنید تا کاربران شما بتوانند از طریق این فرم در سایت شما عضو 

هست که نیاز به   (Drag And Drop) کردنشوند، نحوه طراحی با این فرم هم به صورت کشیدن و رها
 .کنیدها را برای سایت خود طراحی و اجرا میخیلی ساده این فرمگونه کد نویسی نخواهد داشت و شما  هیچ

 :برخی از ویژگی های این افزونه

 فرم ساز حرفه ای  ✓
 نیاز نداشتن به کد نویسی  ✓
 پنل کاربری مناسب  ✓
 تنظیمات آسان  ✓
 پشتیبانی از کپچا گوگل ✓
 رایگان بودن  ✓
 ...و ✓

 User Registration دانلود پنل کاربری رایگان

  User Registrationدانلود افزونه 

 

 WP User Manager افزونه 

 س های پنل کاربری پیشرفته وردپریکی از بهترین افزونه - WP User Manager افزونه

از کاربران خود داشته باشید و فرماگر می های عضویت، ورود و پروفایل کاربری برای خواهید آمار دقیق 
توانید با استفاده از آن نیاز خود  د و میسایت خود ایجاد کنید این افزونه بسیار برای شما مناسب خواهد بو

 .را رفع کنید

https://webkima.com/
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توانید  کردیم کامال رایگان است و شما میهای دیگری که به شما معرفیاین افزونه هم مانند دیگر افزونه
را به صورت کامال رایگان از مخزن وردپرس دانلود و نصب کنید که با استفاده از آن یک پنل کاربری برای  آن

کردند  هزار نفر این افزونه را در سایت خود نصب  10د ایجاد کنید، تاکنون از مخزن وردپرس بیش از  سایت خو
 .و به استفاده از آن پرداختند

این افزونه هم امنیت بسیار خوبی دارد و نیاز نیست که نگران امنیت اطالعات کاربران خود باشید بلکه 
اید، در ضمن شما با فرم ساز این کردهعات را کامال حفظافزونه کامال ایمن است و شما امنیت این اطال 

تر بتوانند به  های خود را با استایل زیبا طراحی و اجرا کنید تا کاربران سادهتوانید خیلی ساده فرمافزونه می
 .پنل کاربری خود دسترسی داشته باشند

 :برخی از ویژگی های این افزونه

 طراحی فرم های زیبا ✓
 ب پنل کاربری جذا ✓
 فرم عضویت و ورود  ✓
 تنظیمات ساده  ✓
 رابط کاربری ساده  ✓
 ...و ✓

 WP User Manager دانلود پالگین پنل کاربری

  WP User Managerدانلود افزونه 

 

 

 

 

 

 

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://wordpress.org/plugins/wp-user-manager/
https://wordpress.org/plugins/wp-user-manager/
https://wordpress.org/plugins/wp-user-manager/


 

ما ـــــ آکادمی وبکی  
13 

 Easy Registration Forms افزونه

 س افزونه ساخت پنل کاربری در وردپر - Easy Registration Forms هافزون

خواهید خیلی ساده و سریع یک فرم عضویت و ورود برای سایت خود طراحی و اجرا کنید که زیاد  اگر می
تواند  دردسر نداشته باشد و وقت زیادی هم از شما نگیرد این افزنه برای شما بسیار مناسب خواهد بود و می 

 .ما را رفع کندنیاز ش

متصل    7را به فرم تماس  توانید خیلی ساده آنهایی که این افزونه دارد این است شما مییکی از قابلیت
کرد و اجرا کنید، البته توجه داشته باشید که کنید و فرم عضویت و ورود سایت خود را با این افزونه طراحی

 .توانید از آن هم برای طراحی فرم ها استفاده کنیدمی این افزونه در خود یک فرم ساز بسیار عالی دارد که

های مختلف توانید از یک سری شورت کد در برگهمیهای عضویت و ورود سایت هم شما  برای فراخوانی فرم
ها دسترسی داشته باشند و  ها سریعا به این فرم سایت خود استفاده کنید تا کاربران با مراجعه به آن برگه

 .ی خود دسترسی پیدا کنندبه پنل کاربر 

 :برخی از ویژگی های این افزونه

 کامال رایگان است  ✓
 تنظمیات ساده  ✓
 ایجاد انواع فرم ورود و عضویت  ✓
 ...و ✓

 Easy Registration Forms دانلود افزونه

  y Registration FormsEasدانلود افزونه 
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 ARMember افزونه

 سوردپر های ساخت حساب کاربری دریکی از افزونه - ARMember افزونه

خیلی خب به آخرین افزونه رسیدیم، توجه داشته باشید که این افزونه با افزونه های دیگر متفاوت است و  
را خریداری کنید و به  هیچ نسخه رایگانی ندارد بلکه شما برای استفاده از آن باید حتما نسخه پریمیوم آن

 .استفاده از آن در سایت خود بپردازید

ها هستند که با استفاده از این افزونه  هزار سایت فعال است و بسیاری از سایت  5ز  این افزونه در بیش ا
ای برای خود ایجاد کنند، شما اگر یک سایت فروشگاهی دارید و  اند که پنل کاربری بسیار پیشرفتهتوانسته

توانید  بود و میای دارد این افزونه برای شما مناسب خواهد  یا سایت شما نیاز به پنل کاربری بسیار حرفه
 .خواهید را در پنل کاربری خود اجرا کنیدبا استفاده از آن تمام مواردی که می

تواند پاسخگو  دالر است که با این قیمت دالر بسیار زیاد خواهد بود اما می  49قیمت افزونه هم اکنون  
 .های شما برای پنل کاربری باشدنیاز

 :های افزونهبرخی از ویژگی

 پیشرفته پنل کاربری  ✓
 امکانات ویژه جهت طراحی پنل کاربری  ✓
 فرم عضویت و ورود  ✓
 مدیریت آسان  ✓
 ای ایجاد محتوا دوره  ✓
 ...و ✓

 ARMember دانلود افزونه

  ARMemberدانلود افزونه 
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 های پنل کاربریبندی مقاله بهترین افزونه جمع

توضیحاتی ارائه   های پنل کاربری وردپرسبهترین افزونه  مورد از  10خیلی خب ما در این مقاله قصد داشتیم  
ای  ها برای سایت خود یک پنل کاربری حرفهآنها شوید و بتوانید با استفاده از  آندهیم تا شما بیشتر با  

ها کامال  کاربران خود قرار دهید، توجه داشته باشید این افزونهداشته باشید و این پنل کاربری را در اختیار  
آمد خواهند بود و اصال نیاز نیست اند و حتما برای شما کار نسبت به رضایت کاربران به شما معرفی شده

 بهترین افزونه های وردپرس  هایکنیم مقالهها باشید، همچنین پیشنهاد میآنکیفیت بودن  که نگران بی
افزونه  و وردپرسبهترین  امنیت  وردپرس  و های  سازهای  فرم  قالب   و  بهترین  فروشگاهی بهترین  های 

 .را نیز مطالعه کنید وردپرس

توانید در زیر همین مقاله و قسمت نظرات  ها داشته باشید میدر ضمن شما هر سوالی هم درباره این افزونه
 .اشیمسوال خود را مطرح کنید تا ما سریعا پاسخگو شما ب

 منبع: آکادمی وبکیما
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