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 «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ …»

 .بخشداند و كساني را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمي ميآوردهمان یخداوند كساني را كه ا

 «11 آيه مجادله،مبارکه سوره »

 

 مقدمه

  دماء» از افضالالل را «مدادالعلماء» و كندمي معرفي انسالالان ارزش ميزان و حيات مایه را علم اسالاليمي  فرهنگ و دیني هایهآموز

گيرد كه او را به   یدر جان طالب علم جا ایگونهبه و باشد برخوردار حقيقتي از باید آگاهي و علم این البته. شماردمي «الشهداء

 بندگي خدا برساند. ومقام واالی خشيت الهي 

اسيمي و نيز گسترش عبودیت از راه فهم  ابيغ و اجرای دین  با استعانت از خداوند      جامعهدر قشر بانوان   مهمبرای نيل به این 

صه متعال و عنایات  ضرت  خا صر ولي ح   در پي اجرای موفق بيش از  خواهران هيعلمهای مركز مدیریت حوزه «ءفدا اروحنا له»ع

   «تفسير تطبيقي » های را در رشته  ( سطح چهار )تخصصي    مقطع 1397-98 تحصيلي  در سال  سطح سه     مختلفرشته   ده

با  كوشالالند مي در این مقطع  طيب؛ دكنمي اجرا «اسالاليميكيم »  «حکمت متعاليه»  «و اصالالول با گرایش فقه خانوادهه فق»

ستنباط و اجتهاد به های علمي تحقيق و مجاهدت ست یابند  قوه ا صه ارائه نظریه علمي و توليد علم     های ورودزمينهو  د به عر

 .را فراهم سازندهای الهي در سنگر تبيين عالمانه معارف قرآن و عترت و دفاع از ارزش

 

  

خواهران هیعلمهاي مديريت حوزهمركز   

 معاونت آموزش

سنجش و پذيرش اداره كل  

1396زمستان    



 

   
 

 تعاريف

 امر خواهران  علميه های حوزه گذاری سياست   شورای  نظارت تحت كه مركزی :خواهران علميه هايحوزه مديريت مرکز

د كه در این دفترچه به دار عهده بر را كشالالور سالالراسالالر  خواهران علميه مدارس پشالالتيباني  نظارت هدایت  دهي  سالالازمان

 اختصار  مركز ناميده مي شود.

از تحصييت حوزوی است كه طيب پس از گذراندن این     سومين سطح   (:تخصصی  )مقطع پژوهشی   -آموزشی سطح چهار  

ساله               سب كرده و پس از دفاع از ر شته را ك صي ر ص سخ به نيازهای علمي و تخ دوره  توان تدریس  تحقيق  نقد  ارائه نظر و پا

 دانش نامه سطح چهار  دریافت مي كنند. 

 .است يالزام دوره يوگذراندن آن قبل از اخذ دروس اصلاست   است كه طلبه در مقطع قبل نگذرانده يدروس ياز:ن شيوس پرد

 فارسي استمطلب و نگارش در یک زبان غير از زبان خواندن  درکمهارت آزموني شامل تخصصی: زبانآزمون 

 .ارددرصد آن با رشته آزمون تطبيق د 70ای است كه رشته رشته مرتبط:

 پژوهشی-آموزشی کليات سطح چهار آشنايی با

 اهداف

 ی مرتبط با رشته؛هاروشو مباني  مکاتب  آراء  ایجاد تسلط بر .1

 در مسائل مرتبط با رشته؛ ش در حد تحليل  نقد و ارائه نظرتقویت توان پژوه .2

 تخصصي رشته؛مسائل ارتقاء توان پاسخگویي به نيازهای علمي و  .3

 رشته؛ی جهت توليد علم و توسعه دانش در سازنهيزمتأمين پژوهشگر مورد نياز و  .4

 تأمين استاد مورد نياز در رشته؛ .5

 هااستيس

 اهتمام به ارتقاء فضائل و ملکات اخيقي و معنوی طيب؛ .1

 ی نوین و مؤثر در آموزش و پژوهش؛هاروشو  هایفناوری كارآمد حوزوی  هاسنتاز  یريگبهرهاهتمام به  .2

 اهتمام به پژوهش محور بودن دوره؛ .3

 ؛چالشي یهادگاهیداهتمام به رویکرد نقادانه و نظریه پردازانه  با طرح  .4

 ی آموزشي و پژوهشي؛هاتيفعالی از زبان تخصصي رشته در ريگبهرهتأكيد بر  .5

 اهتمام به نخبه پروری؛ .6

 به كارآمدسازی فرایندهای تعليم و تربيت در عين تسهيل و سرعت بخشي منطقي به آنها اهتمام  .7

 کرد اجتهادی در دروس مختلف؛ تاكيد بر روی .8

 

 



 

  
 

 نظام تحصيلیکليات آشنايی با 

  نيمسالي است و طول دوره با احتساب رساله علمي  و بدون احتساب مرخصي  -نظام آموزشي سطح چهار  واحدی

 نيم سال است. 12و حداكثر  8حداقل 

  واحد است. 80تعداد واحدهای درسي سطح چهار با احتساب رساله علمي 

  پژوهشي است و منحصرا به شکل حضوری اجرا مي شود.-چهار دوره آموزشيسطح 

  پس از اتمام واحد های آموزشي و قبل از دفاع از رساله علمي  آزمون جامع به منظور ارزشيابي توانمندی های

 آموزشي پژوهشي طلبه  برگزار مي شود.

  الزامي است. –ابيغي  بر اساس دستورالعمل –ارائه دو مقاله علمي پژوهشي در طول دوره 

  وسدر عناوینمشخصات کلی 

 

 پذيرش ط يشرا
 

 ؛و مذهب حقه شيعه اثني عشری بين اسيمعتقاد و التزام عملي به دین ما .1

 والیت مطلقه فقيه و نظام مقدس جمهوری اسيمي ایران؛اعتقاد و التزام به  .2

 تابعيت جمهوری اسيمي ایران؛ .3
 نام كنند.توانند در حوزه های علميه سراسر كشور  ثبت يم هيالعالم ياز جامعه المصطف يليكد تحص افتیاتباع غير ایراني در صورت در 
 انجام مي پذیرد. ایشان پذیرش اتباع غيرایراني به صورت روزانه و در محل اقامت  

 ؛يطلبگ یمراعات شئون و زهای فکری  اخيقي  رفتاری و صيحيت .4
 سيمت روحي رواني  نداشتن نقص عضو و بيماری های جسمي مانع از تحصيل و امراض مسری .5

 در سایر مراكز آموزش عالي حوزوی و دانشگاهي؛ زمانهمعدم اشتغال به تحصيل  .6
 احراز صيحيت های علمي و اخيقي  بيمانع است. استعدادهای برتر با برای نخبگان وهمزمان  تحصيل 

  های علميه خواهران  به ميزان دو برابر مدتتعهد رسمي نسبت به اتمام دوره و التزام به همکاری با مركز مدیریت حوزه   .7

 زمان تحصيل بر اساس ضوابط مركز؛

 برای اتمام دوره؛  حسب مورد یا سرپرست قانوني رضایت كتبي پدر یا همسر .8
انتخابي یا شهر همجوار    سطح چهار مدرسه علميه سکونت با همسر یا والدین یا سرپرست قانوني در شهر محل استقرار         .9

 آن؛

 ؛رشته مرتبط دارا بودن مدرک علمي سطح سه .10
 است.مجاز  ط به گذراندن دروس پيش نياز  مشروهارشتهسایر در  دارای مدرک علمي سطح سه پذیرش طيب 

 .مصاحبه علمي وزبان تخصصي  قبولي در آزمون كتبي  .11
 نمره قبولي در آزمون تخصصي حداكثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع ارائه گردد.  

 واحد عنوان درس

 واحد 8 اصول فقه

 واحد 12 فقه

 واحد 40 دروس تخصصی

 واحد 20 رساله علمی

 واحد 80 جمع کل



 

   
 

 

 سنجش علمی

 شود:مراحل ذیل انجام ميبه منظور سنجش سطح علمي داوطلبان برای ورود به سطح چهار  

 شود:به سطح چهار  مراحل ذیل انجام ميبه منظور سنجش سطح علمي داوطلبان برای ورود 

 آزمون كتبي از دروس مشترک و تخصصي رشته انتخابي   مرحله اول:

 باشد؛درصد دروس مشترک مي 40درصد دروس تخصصي و 60نسبت توزیع امتياز آزمون به ميزان 

 ؛افزوده مي شوددرصد امتياز كسب شده به آزمون كتبي  10سوابق پژوهشي  آموزشي و اجرایي داوطلب تا سقف  

جهت انجام مصالالاحبه    هيمدارس علم دو برابر ظرفيت  زانيبه م از يامت نیباالتر بيبه ترتشالالدگان مرحله اول پذیرفته 

 شوند.   علمي و سایر مراحل پذیرش معرفي مي

 و بررسي سوابق  مصاحبه علمي  :مرحله دوم

 مصاحبه علمي صورت مي گيرد.  علمي داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اولتوان جهت سنجش  

    شود.  يرا شامل م یينها ازيامتاز درصد  15 ن اسوابق داوطلب ازيامت 

 شود: های زیر ارزیابي ميسوابق داوطلب   بر اساس شاخص 

  در مراكز حوزوی   سابقه تدریس آموزشي:سوابق  

  ه و داوری  سالطح سال   نامهانیپاكتاب  مقاله  ترجمه  سالابقه راهنمایي  داوری و مشالاوره    فيتأل :پژوهشالي  سالوابق

 تحقيقات پایاني سطح دو  نشست علمي و ارائه كرسي آزاد اندیشي  

  : مدیریت و معاونت در مدارس علميه و مدیریت های استاني و مركز   سوابق اجرایي    

سطح   مدرسه علميه  نسبت به ارائه مدارک به   14/2/97ق  تا تاریخ الزم است داوطلبان در صورت داشتن سواب     تذکر:

 چهار انتخابي اقدام نمایند.

ی مدارس  اند  به ترتيب باالترین امتياز  به ميزان ظرفيت تایيد شالالدهني كه حداقل امتياز قبولي را كسالالب كردهاز ميان داوطلبا

 شوند.  به عنوان پذیرفته شدگان نهایي اعيم ميسطح چهارعلميه 

 

 امتيازات ويژه

 جه یک شهدا )مادر  همسر و فرزند(؛بستگان در .1

 (؛همسر و فرزند ک ایثارگران )مادر درصد  خواهر شهيد و بستگان درجه ی 40جانبازان باالی  .2

   ؛  رائه گواهي معتبر از مراكز مربوطبا اصحيفه سجادیه و  البيغهحافظان نهج  جزء قرآن كریم 10 حداقل حافظان .3

 ؛از كسب مقام ایشان نگذشته باشد سال 5نفرات اول  دوم و سوم المپياد علمي مرحله كشوری مشروط به آنکه بيش از  .4

شنواره    .5 سوم ج سط مركز یا مراكز علمي معتبر برگزار مي    نفرات اول  دوم و  شوری كه تو شي ك شود  با تایيد   های پژوه

 .از كسب مقام ایشان نگذشته باشد سال 5مشروط به آنکه بيش از   مرجع ذی ربط مركز

سطح   نسبت به ارائه مدارک به مدرسه علميه    14/2/97تا تاریخ  امتيازات ویژهالزم است داوطلبان در صورت داشتن     تذکر:

 انتخابي اقدام نمایند.     چهار



 

  
 

 رشينام و پذند ثبتيفرا                                          

 اوليه نامثبتمدارک الزم جهت  (أ

 د:آماده كن نامثبتذیل را جهت  تصویر اسکن شده مدارک  الزم است داوطلب

 (؛رختمامبا پوشش كامل اسيمي  چادر مشکي  )جدید  4x3عکس  -1

 پيکسل باشد(؛ 400x300و حداکثر  300x200و اندازه حداقل  JPG)عکس اسکن شده بايد با فرمت   

 ؛كارت ملي -2

 گذرنامه )ویژه داوطلبان غير ایراني(كارت اقامت معتبر و  -3

 ؛اشتغال به تحصيل با ذكر معدل برای شاغلين به تحصيلگواهي برای فارغ التحصيين و  سهي سطح ليتحص مدرک -4
 بارگذاري تصوير مدرک تحصيلی براي داوطلبان مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران اختياري می باشد. 

 مگابایت باشد. 1و حداكثر حجم  JPGشده باید با فرمت تصاویر اسکن تذکر:

 نامثبت کارت خريد (ب

بان   به     داوطل عه  يه   با مراج هار  مدارس علم یت حوزه    یا   سالالالطح چ مدیر گاه مركز  به نشالالالاني      وب يه خواهران  های علم

www.whc.ir  صد هزار و پرداخت مبلغ ستفاده از   400.000) الیر چهار  ضو  بانکي یهاكارتریال( با ا شتاب     شبکه  ع

 د.ن  اقدام كننامثبتد نسبت به خرید كارت و تواننمي

 نامثبت (ج

همزمان با سالروز والدت با سعادت عقيله بني هاشم  عالمه غير معلمه  حضرت  1397-98 تحصيلي سال برای نامتثب

انجام  www.whc.irبه نشاني  وبگاه طریق از 1396سوم تا سی ام بهمن ماه سال  تاریخ از )سيم اهلل عليها(زینب كبری 

 مي شود. 
 .انتخاب رشته، بعد از بررسی و اطمينان از اجراي آن، در حوزه انتخابی است 

 .در صورت تمديد ثبت نام، اطالع رسانی از طريق وبگاه مرکز انجام خواهد شد 

 نيز فراهم شده است. لميه سطح چهارع به جهت سهولت داوطلبان گرامی در امر ثبت نام، امکان اين امر توسط مدارس 

  الذکر، به عهده داوطلب خواهد بود.هاي اشتباه و مغاير با ضوابط فوقانتخابمسئوليت هاي 
 

 سطح چهار مدرسه علميهانتخاب  (د

 مورد عيقه خود اقدام كنند.سطح چهار شرایط پذیرش  نسبت به تعيين مدارس علميه  9محترم با لحاظ بند داوطلبان 

 مرکز آزمون انتخاب (ه

 نام  وجود دارد. امکان مشاهده فهرست مراكز و تعيين مركز انتخابي  برای كليه داوطلبان به هنگام ثبت 

 امکان پذیر است و بعد از بندی( )مطابق جدول زماننام یا ویرایش اطيعات تغيير مركز آزمون  حداكثر تا زمان پایان ثبت

 تغيير نيست بنابراین هنگام انتخاب  دقت كافي صورت گيرد.اتمام زمان ویرایش  اطيعات قابل 

 شرکت در آزمون کتبی (و

  شود.برگزار مي 1397 ارديبهشت 14 جمعه روز صبح 10آزمون ورودی ساعت 

  وبگاه به از طریق  (1397)يازدهم تا سيزدهم ارديبهشت سه روز قبل از برگزاری   جلسه آزمون بهكارت ورود

 .استقابل دریافت  سطح چهارو همچنين از طریق مدارس علميه  www.whc.irنشاني 



 

   
 

 بود دنخواه مجاز به شركت در آزموندر مركز آزمون انتخابي خود   ورود به جلسهبا ارائه كارت  انداوطلب. 

  ع(جتبي ممصادف با والدت كریم اهل بيت  امام حسن  10/3/1397نتایج آزمون جهت معرفي به مصاحبه در تاریخ( 

 اعيم خواهد شد.  www.whc.irاز طریق وبگاه مركز به نشاني 

 شرکت در مصاحبه علمی (ز

 صاحبه  مي  شدگان يمعرف ست با توجه به جدول زمان به م سبت به   هماهنگي مدارس علميه انتخابي خودبندی  با بای   ن

 د.كنناقدام  تعيين نوبت مصاحبه
  لقي خواهد شد.بوده و عدم حضور در موعد مقرر به منزله انصراف تحضور در جلسه مصاحبه  طبق زمان انتخابي  الزامي 

 نهايی شدگاناعالم اسامی قبول (ح

  از طریق وبگاه به نشاني  مصادف با عيدسعيد غدیر    8/06/1397شدگان در تاریخ  اسامي قبولwww.whc.ir  واهد خاعيم

 شد.

  ( به ميزان ظرفيت اند از باالترین امتياز )آزمون و مصالالاحبهامتياز الزم را كسالالب كرده نصالالاب حددر این مرحله داوطلباني كه

 شوند.  معرفي ميسطح چهار نهایي مدرسه علميه

  ام ارائه یا گواهي موقت دارای معدل كل خود را در زمان ثبت ن سالالهالزم به ذكر اسالالت داوطلباني كه مدرک تحصالاليلي سالالطح

ولی قب"  به عنوان 31/6/1397 تا تاریخ فارغ التحصالاليليثبت و  در صالالورت  "قبولی مشرررو "نکرده باشالالند به عنوان 

صورت از    معرفي مي "قطعی ست شوند؛ در غير این  ست انتظار به ترتيب امتيا  داوطلبانپذیرش حذف و  لي ز  جایگزین  از فهر

 شوند.مي

 سطح چهار شدگان در مدارس علميهنام پذيرفتهبتث (ط

 خود انتخابي علميه سالطح چهار  مدرساله  به نامثبت جهت بندی ناند طبق جدول زماشالدگان  موظف پذیرفته تمامي  

  افراد مقررات  سالالالایر رعایت با و شالالالده تلقي پذیرش از انصالالالراف منزله به مقرر موعد در مراجعه عدم. كنند مراجعه

 .شوندمي جایگزین ذخيره 

 :سطح چهار نهايی در مدرسه علميهنام مدارک الزم جهت ثبت

  نام؛تقاضانامه ثبت شدهكاربرگ تکميل 

  4دو قطعه عکسx3  رخ(؛ي شده )با پوشش كامل اسيمي  چادر مشکي  تمامسینوپشتجدید  همانند و 

 شناسنامه و كارت ملي؛ صفحاتامي اصل و تصویر تم 

  ایراني؛ غير داوطلبان ویژه نامه گذر معتبر واصل و تصویر كارت اقامت 

 اصل و تصویر مدرک سطح سه؛ 

 ؛مکتوب نسبت به اتمام دورهنامه تعهّد 

 ؛(ی داوطلبان متأهلبرا) همسر یا و( مجرد داوطلبان برای) قانوني سرپرست یا پدر نامه رضایت تکميل شده كاربرگ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

 مشترکآزمون الف.  منابع 

 باشد:به شرح جدول ذيل می 4هاي سطح منابع آزمون کتبی کليه رشته

 محدوده نويسنده يا مؤلف منابع مواد آزمون ر
 تعداد سؤاالت

 تشريحی تستی

1 
تجزیه و تركيب 

 و ترجمه
 وبيانه القران اعراب

 «4ج العربيهمبادی حد در»
 - 20 30جزء  درویش الدین محيي

 مظفر محمدرضا اصول الفقه )عربي( اصول 2

 المقصدالثالث: مباحث الحجه
 تا الباب االول: الکتاب العزیز. از ابتدا 1
 . الباب الخامس: حجيت ظواهر2
 تراجيح و . الباب التاسع: تعادل3

10 - 

 فقه 3
 الفقه في تمهيدیه دروس

 3 سطح - االستداللي
 - 10 الحدود و القضاء كتاب ایرواني

 تخصصی  آزمونب. منابع 

 رشته ر
مواد 

 آزمون
 منابع

نويسنده يا 

 مؤلف
 محدوده

 سؤاالتتعداد 

 تشريحی تستی

تفسير  1
 تطبيقي

 علوم قرآني
 و 1 التمهيدج تلخيص

2 
 معرفت

. 2« الوحي كُتّاب»تا آخر بحث « نزول القرآن». از ابتدای مبحث 1جلد اول: 
حدیث » تا ابتدای مبحث« القرائات في نشاتها و تطورها»از ابتدای مبحث 

تا آخر « نو المنسوخ في القرآ الناسخ». از ابتدای مبحث 3« االحرف السبعه
 «المحکم و المتشابه و حقيقه التاویل»مبحث 

ني: في الباب الثا»تا آخر « سخافات و خرافات»جلد دوم: از ابتدای مبحث 
 «االعجاز العلمي

10 4 

 تفسير
 2 5 (القرائه و بدون بخش های االعراب) 28جزء  طبرسي تفسير مجمع البيان

 4 5 28جزء  طباطبایي تفسير الميزان

2 

فقه و 
 اصول
 

گرایش 
فقه 

 خانواده

 اصول فقه

دروس في علم االصول 
 )الحلقة الثالثه(

 یا
 كفایة االصول

 شهيد صدر
ي تعارض الخاتمة ف»تا ابتدای «  تحدید دالالت الدليل الشرعي»از ابتدای 

 «االدله
8 4 

 آخوندخراساني
و از « و عقيًأالمقصد السادس: في بيان األمارات المعتبرة شرعاً »از ابتدای كتاب تا 

 4 8 «اتالمقصد الثامن في تعارض األدّلّة و األمار»تا « االجماع المنقول»ابتدای 

 فقه
 2 2 الميراث و الطيق كتاب شهيد ثاني شرح لمعه

 3 5 محرمهبخش مکاسب  شيخ انصاری مکاسب

رجال و 
 درایه

 1 3 كل كتاب سبحاني كليات في علم الرجال

 - 2 ث: آشنایي با مصطلح الحدی4: آشنایي با تاریخ حدیث شيعه و 3فصول  علي نصيری درسنامه علم حدیث

حکمت  3
 متعاليه

 5 10 كل كتاب عيمه طباطبایي نهایة الحکمة )عربي( فلسفه

 منطق 
 1 3 الفصل الخامس: في البرهان و الحد عيمه حلي )عربي(الجوهر النضيد 

 1 3 كل كتاب علي اصغر خندان مغالطات

تاریخ 
 فلسفه 

درآمدی بر تاریخ فلسفه 
 اسيمي

محمدفنایي 
 اشکوری

 1 3 4جلد اول: فصل های 
 3 4 11 13 14جلد سوم: فصل های 

كيم  4
 اسيمي

 3 6 3 5 10 مرحله هایكل كتاب به جز  طباطبایيعيمه  نهایة الحکمة )عربي( فلسفه 

 1 5 بحث برهان و مغالطه و جدل محمدرضا مظفر منطق مظفر  منطق

 كيم 
 4 6 از مقصد ثالث تا آخر كتاب عيمه حلي كشف المراد

كيم جدید با رویکرد 
 اسيمي

عبدالحسين 
 خسروپناه

 2 3 كل كتاب

 

  باشدبارم تستي یک و تشریحي چهار مي 

 
 
 
 است منابع مصاحبه علمی همان منابع آزمون کتبی 

 

 کتبی و مصاحبه ورودي آزمونمنابع 



 

   
 

 

 بندي مراحل پذيرشجدول زمان

 

 ارتبا  با ما   

 توضيحات تاریخ عنوان

 سطح چهار و مدارس علميه whc.ir : مركز وبگاهاز طریق  30/11/1396الي  1396 /3/11 ثبت نام و ويرايش اطالعات

 whc.ir :مركز وبگاهاز طریق  13/2/1397الي  11/2/1397 دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

 دریافت مشخصات مراكز آزمون از طریق وبگاه مركز 14/2/1397 برگزاري آزمون

 whc.ir :مركز وبگاهاز طریق  10/3/1397 اعالم نتايج آزمون کتبی

 whc.ir :مركز وبگاهتوسط داوطلب و از طریق  7/4/1397الي  1/4/1397 ثبت نوبت مصاحبه

 ی استانيهاتیریمدتوسط  28/4/1397الي  9/4/1397 برگزاري مصاحبه علمی

 whc.ir :مركز وبگاهاز طریق  8/6/1397 اعالم نتايج نهائی

 شدهيمعرفسطح چهار مراجعه حضوری به مدرسه علميه  15/6/1397الي  8/6/1397 نهايی نامثبت

 whc.ir :مركز وبگاهاز طریق  31/6/1397 اعالم نتايج تکميل ظرفيت

 رسماً آغاز خواهد شد. 1397شهریور سال  31های علميه خواهران حوزه 1397-98سال تحصيلی 

 توضيحات نحوه ارتبا  عنوان

 اطيع از نتيجه آزمون و نتيجه مصاحبه با ارسال كد ملي 30002144 سامانه پيام كوتاه

 وتمدید احتمالي ثبت ناماطيع از آخرین اخبار مربوط به پذیرش  paziresh.whc.ir وبگاه اینترنتي

 سواالت  انتقادات و پيشنهادات paziresh@whc.ir پست الکترونيکي



 

  
 


