
 

1 | P a g e  
 

 

 

 

 

 آموزش کار با وردپرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4931تابستان 

 



 

2 | P a g e  
 

 فهرست 
 3 .................................................................................................. :تازه نوشته ای و پست جادیا

 7 ........................................................................................... :وردپرس در تازه برگه کی جادیا

 01 ............................................................................................................................................. ها دسته

 00 ......................................................................................... :برگه کی به دسته کی دادن نسبت

 00 .......................................................................................................................... :ها پوست تیریمد

 01 ............................................................................................................................................. کاربران

 03 ............................................................................................................................................. ماتیتنظ

 01 ........................................................................................................................................... :فهرستها

 01 ...................................................................................................................................... :ها افزونه

 01 ............................................................................................................................... کتای یوندهایپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 | P a g e  
 

 ایجاد پست و یا نوشته تازه:
برای ایجاد پست جدید در وردپرس که در صورت فارسی بودن پنل مدیریت سایت 

مشاهده می کنید، ابتدا وارد  هاآن را با عنوان نوشتهمنوی وردپرسی شما 

 پنل وردپرسی خود از طریق نشانی زیر می شویم:

admin-www.sitename.ir/wp 

 

 

 

نمایید اگر بر روی این  لینکی با نام افزودن نوشته تازه مشاهده می

ای برای شما باز منی شنود کنه در آن لینک کلیک کرده و وارد آن شوید صفحه

 .نید مطلب تازه خود را منتشر کنیدتوامی

http://www.sitename.ir/wp-admin
http://www.sitename.ir/wp-admin
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دهیند و در کار در قسمت عنوان نوشته تیتر مطلب خود را قرار منی برای ای 

edit box هنا بعدی مطلب خود را می نویسید. پس از نوشت  مطلب از قسنمت دسنته

ای را که مطلب شما متعلق به آن است را انتخاب می کنید تنا در دسنته دسته

 مناسب و مورد نظر شما نمایش داده شود.
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بنرای نوشنته خنود در قسنمت  (tag)تعریف تعدادی برچسب ی در صورت تمایل برا

 ( , )برچسب های مورد نظر خود را نوشته و آنها را با کامای التی   ، هابرچسب

  ,سئو سایت ,طراحی سایت ,از هم جدا نمایید مانند: وب ایران

 

شود و در صورت انتخاب دکمه مطلب شما منتشر می ،با زدن دکمه انتشار

شود امنا منتشنر ننه درواقن  عنوان پیش نویس مطلب شما ذخیره میذخیره به 

مطلب فقط برای خود شما قابل مشاهده خواهد بود و در زمان دلخواه با ورود 

 شود. مطلب مورد نظر شما منتشر می ،به نوشته مورد نظر و زدن دکمه انتشار

پس از ایجاد یک پست تازه ممک  است شما بخواهید ان پست بنه عننوان 

پست ثابت در باالی سایت شما سنجاق شود و یا بنرای مطلنب خنود رمنز ع نور 

(password) بنه  دتعریف نمایید تا همه کاربران به آن دسترسی نداشنته باشنن
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و بسته همی  منظور در تب انتشار بر روی لینک تغییر میدان دید کلیک کرده 

های زیر را انتخاب نمایید و سپس دکمه ق نو  را به نیاز خود یکی از گزینه

 بفشارید.

 

 عمومی: نمایانی  

 عمومی  

 نخست یبرگه در نوشته ای  کردن سنجاق  

 رمزدار  

 خصوصی 

در صورتی که تمایل دارید تاریخ و زمان انتشنار پسنت خنود را نینز 

لیننک وینرایش تناریخ و زمنان کلینک ویرایش نمایید در همی  قسمت بر روی 

 نمایید.

تر ایجاد کرده اید و وینرایش آن هنا  هایی که ق لبرای مشاهده نوشته

ها کلیک کنرده و از جندو  مربوطنه در پنل مدیریت بر روی گزینه همه نوشته

یل بنرای اعمنا   نوشته مورد نظر خود را باز نماییند و ینا در صنورت تما

ت مورد نظر آن را از جدو  انتخاب نمنوده و در تغییراتی نظیر پاک کردن پس

combobox  بر روی دکمنه اجنرا زیر جدو  گزینه مورد نظر را انتخاب نموده و

 و یا دکمه ویرایش نوشته را زده و ان را ویرایش کنید. کلیک نمایید.

نکته: چنانچه بخواهید در نوشته خود لینکنی را در  نمایینند عننوان 

 alt+shift+aکنید سپس بنا گنرفت  کلیندهای انتخاب می لینک را نوشته و آن را

توانید آدرس لینک مورد نظر خنود را وارد شود که در آن میجع ه ای ظاهر می
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نشنان  در ویرایشگر مت  هم میتوانید از دکمه لینک که با آیکون  نمایید.

 داده شده، مت  مورد نظر خود را لینک کنید.

 

جاد کردیند پنس از زدن دکمنه  توجه: برای مشاهده نوشنته ای کنه ای

 در نوار مشکی رنگ بناالی صنفحه توانید بر روی لینک نمایش نوشتهانتشار می

 کلیک نمایید و خروجی نوشته خود را مشاهده نمایید.

 ایجاد یک برگه تازه در وردپرس:
هنگامی که یک صفحه ثابت بخواهید ایجاد کنید مانند صفحه درباره ما 

ایجاد یک برگنه تنازه در از برگه استفاده میکنیم. برای  و یا تماس با ما

بنر روی افنزودن ها از منوی برگهدر پنل مدیریت سایت وردپرسی خود وردپرس 

شنود بنرای افنزودن منت  و برگه تازه کلیک نمایید در صفحه ای که باز منی

هنا گزیننه در ای  قسمت هم مانند نوشنتهعنوان همانند نوشته عمل نمایید. 

ویرایش تاریخ و زمان و همچنی  تغییر میدان دید را  در قسمت انتشنار های 

ای که برگه مورد نظر شما بنه آن تعلنق در اختیار دارید. برای تعیی  دسته

 ها عمل کنید.دارد نیز مانند نوشته
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شوید که در ای  تنب در ایجاد یک برگه تازه با تب صفات برگه رو به رو می 

باشند آن را مشنخک کنیند بنه ا دارای برگه مادری منیدر صورتی که برگه شم

عنوان مثا  شما یک برگه تماس با ما دارید که ای  برگه یک فرزند با ننام 

هنا مشنخک ها دارد در هنگام ایجاد برگه تماس با فروشنگاهتماس با فروشگاه

باشد همچنی  گزینه ای کنید که ای  برگه زیر مجموعه برگه تماس با ما میمی

کنیند برگنه نام قالب و یا پوسته برگه دارید که در ای  قسمت مشخک منیبا 

شده بنرای برگنه هنا اسنتفاده نمایند.  های نوشتهقالباز شما از کدام یک 

همچنی  برای مشاهده برگه های ایجاد شده نیز در پنل مدیریت بر روی گزینه 

 نمایید.ها کلیک نمایید و مانند نوشته ها از آنها استفاده همه برگه
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تذکر: چنانچه تمایل دارید در نوشته و یا برگه خود تصنویری را در  

توانید تصویر میو یا برگه در تب تصویر شاخک نمایید در صفحه ایجاد نوشته 

در ای  قسمت روی لیننک افنزودن تصنویر شناخک  مورد نظر را اضافه نمایید.

کلیک کرده و ب  از آن صفحه ای باز میشود که متوانید عکس خود را بنر روی 

آن با موس کشیده و رها کنید تا عکس آپلود شنود و هنم نیننز میتوانیند در 

صفحه باز شده گزینه بارگزاری را انتخاب کرده و با دلکمه بنار گنزاری از 

 تفاده نمایید.آپلودر معمولی اس

 



 

10 | P a g e  
 

 

 هادسته
ایجاد یک دسته تازه در پنل مدیریت سایت وردپرسی خود بنر روی برای 

توانیند شود در جدولی منیها کلیک نمایید در صفحه ای که باز میگزینه دسته

ای ایجناد دسنتهرا مشاهده و ویرایش نمایید. همچنی  بنرای  های موجوددسته

مربوط به نام ننام فارسنی دسنته  Edit boxتازه در تب افزودن دسته تازه در 

مربوط به نامک نام التی  دسته  edit boxو در نمایید مورد نظر خود را وارد می

کنید در ای  قسمت اگر دسته مربوطه دارای دسته مادر باشد خوئد را وارد می

 بنه دسنته ینک توانیدمی شما مثا  طور مادر آن را نیز مشخک می کنید.  به

 موسنیقی ماننند هاییدسنته زینر دسته، آن برای و باشید داشته موسیقی نام

-مربوط به توضیح نینز منی edit boxدر  .کنید تعریف غربی موسیقی یا و ایرانی

 صورت به توانید توضیحات مربوطه را بنویسید توجه داشته باشید که توضیحات

 را آنهنا اسنت ممکن  هاپوسنته از برخی حا  ای  با نیستند، مهم ،فرض پیش

 فشاریم.سپس دکمه افزودن دسته را می .دهند نمایش
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 نسبت دادن یک دسته به یک برگه:
باید آننرا بنه ینک در بعضی از قالب ها هنگام ایجاد یک دسته مادر 

با برگه نس ت بدهیم برای ای  کار  پس از ایجاد دسته مورد نظر ینک برگنه 

-نام می سازیم و دسته مربوط به آنرا دسته هم نام برگنه تعینی  منیهمان 

 کنیم.

 

 ها:مدیریت پوسته
نظنر در پننل  های موجود و انتخاب پوسنته منورد برای مدیریت پوسته

ها کلیک نمایید بر روی لینک پوستهدر منو نمایش مدیریت سایت وردپرسی خود 
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خود را در صورت کلینک بنر روی های مورد نظر در ای  قسمت هر  یک از پوسته

توانید فعا  نمایید و همچنی  بنا کلینک بنر لیننک پنیش لینک فعالسازی می

 پیش نمایشی از آن را مشاهده کنید.نمایش زنده 

 

 

 کاربران
پردازیم با کلیک بر رسی منو کاربران میربه بدر پنل مدیریت وردپرس 

کاربرانی کنه بنرای سنایت شنما لیستی از توانید روی لینک همه کاربران می

بنا انتخناب  ش آن کاربر مشناهده نماییند. تعریف شده است را به همراه نق

وی را از لیست کاربران پاک کنیند. همچننی  بنا توانید کاربر مورد نظر می

توانید اطالعات وی را ویرایش نموده و باز کردن صفحه مربوط به هر کاربر می

 تعریف نمایید.تنظیمات خاصی را برای آن 
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برای ایجاد کاربر جدیند در مننوی کناربران بنر روی افنزودن کلینک 

پر کردن اطالعات خواسته شده بر روی دکمنه افنزودن کناربر نمایید و پس از 

 جدید کلیک نمایید تا کاربر تازه ایجاد شود.

 تنظیمات
از منوی تنظیمات وارد گزینه همگانی شننوید در این  قسنمت اطالعناتی 

فعالینت سنایت و سنایر کوتاه راج  به مانند عنوان سایت وردپرسی توضیحات 

 مورد نیاز را تکمیل و ذخیره نمایید.اطالعات 
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 ها:فهرست
شنویم ای میوارد صفحهها منوی نمایش با کلیک بر روی گزینه فهرستدر 

نماییم همنانطور کنه در های منو را به منوی سایت اضافه میگزینهدر آن که 

-ها به یک برگه نسن ته داده منیها که دستهه شد در بعضی از قالبباال اشار

های مربوط به هر دسته را به منو اضافه نمنود باید در ای  قسمت برگهشوند 

ی نسن ت داده اها به برگنهچه قالب شما به ای  صورت ن اشد و دستهولی چنان

برای باال و پایی   مورد نظر را به فهرست اضافه نمایید.نشوند، باید دسته 

 بردن منو ها از درگ و داپ یا کشیدن و و  کردن استفاده کنید.

 

 ها:افزونه

شود که امکانی خنا  ای گفته میهای آماده به ماژو pluginافزونه و یا 

سنازی افزوننه فقط با نصنب و فعنا را برای شما بدون نیاز به کد نویسی و 

 نماید.مورد نظر اجرا می
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 پیوندهای یکتا
توانیند منیاگر بر روی گزینه پیوندهای یکتا کلیک کنیند در منوی تنظیمات 

 وردپرس بر چه اساسی صفحات سنایت شنما را آدرس دهنی کنند.تعیی  کنید که 

 سنوا  عالمت از پر که کندمی استفاده پیوندهایی از فرضپیش صورت به وردپرس

 و یکتنا پیونندهای بنرای را سنازیشخصی امکنان وردپرس اما، هستند؛ عدد و

 قابلیننت و کنناربرد زی ننایی، امکننان، اینن . کننندمی فننراهم شننما بایگننانی

 . دهدمی افزایش را شما پیوندهای گذاریاشتراک
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 با تشکر از همراهی شما

 تیم نرم افزاری وب ایران کو

Webiranco.ir 


