
 سرفصل دوره جامع وردپرس

 تسای وب توانید می آن از استفاده با که باشد می رایگان و باز متن محتوای مدیریت سیستم یک( WordPress) وردپرس

 اب مختلفی، افراد. اندشده ایجاد وردپرس، از استفاده با سایت هامیلیون امروزه. بسازید مختلف های حوزه در ای حرفه کامال های

( WordPress) وردپرس کمک به را خودشان به مخصوص وبسایت اندتوانسته کامپیوتری، اطالعات و دانش از مختلفی سطوح

 به و برداشته قدم راحت( WordPress) وردپرس  دنیای در بتوانید تا بیاموزید را آن با کردن کار کافیست منظور بدین.بسازند

 .کنید حرکت جلو

 یتمحبوب ، باال سئوی اصطالحا یا جستجو موتورهای برای بهینه ساختار و آن با کار سادگی دلیل به (WordPress) وردپرس

. رگیرنددرب را امکانات انواع توانندمی وردپرس برای شده نوشته هایافزونه از استفاده با وردپرسی هایسایت. است یافته باالیی

 منظور ینا برای که هاییافزونه از یکی کافیست وردپرسی سایت کنار در اینترنتی فروشگاه یک اندازی راه برای مثال عنوان به

 .کنید اضافه خود وردپرس هسته به را اندشده طراحی

 (Wordpress) ، مرکز آموزش های آزاد دانشگاه حکیم سبزواری اقدام به ارائه دوره جامع وردپرسموضوع این اهمیت به توجه با

  .نمایید طراحی کدنویسی خط یک حتی به زانی بدون را العاده فوق وبسایت یک چطور ختآمو دورهنموده است. در این 

 

 های این دوره آموزشیسرفصل

 چطور سایت بسازیم 

 دامنه و هاست چیست؟ 

 چطور دامنه مناسب پیدا کنیم؟ 

 خرید دامنه اختصاصی 

 خرید هاست مناسب و مقرون به صرفه 

 سیستم مدیریت محتوا چیست؟ 

 چرا وردپرس را انتخاب می کنیم؟ 

  اصلی و اوریجینال وردپرسدانلود نسخه 

  دقیقه ۵نصب وردپرس در 

 تغییر پیشوند جداول دیتابیس برای افزایش امنیت سایت 

 چرا لوکال هاست؟ لوکال هاست چیست؟ 

  آموزش نصبXampp در ویندوز 

  آموزش ساخت دیتابیس درXampp 

 باز کردن سایت روی کامپیوتر شخصی 



  نصب وردپرس رویXampp 

  پوشه ها در وردپرسساختار فایل ها و 

 ساختار دیتابیس وردپرس 

 ساختار قالب ها و افزونه های وردپرس 

 باز کردن پنل مدیریت وردپرس 

 مرتب سازی پیشخوان سایت وردپرسی 

 مشاهده اطالعات کلی سایت وردپرسی در پیشخوان 

 کار با بخش نوشته ها 

 افزودن تصویر به نوشته 

 افزودن ویدیو به نوشته 

  وردپرسکار با ویرایشگر 

 کار با تگ های مطالب وردپرس 

 انواع نوشته و حالت های انتشار مطالب 

 افزودن صوت به نوشته 

 تصویر بند انگشتی در مطالب وردپرس 

 مدیریت دسته بندی های مطالب 

 مدیریت تگ های مطالب 

 برگه چیست؟ 

 برگه با نوشته چه تفاوتی دارد؟ 

 برگه را برای چه بخش هایی استفاده کنیم؟ 

  مادر و فرزند چیست؟برگه 

 ها برگه به تصویر و فیلم ،صوت ،افزودن متن 

 قرار دادن برگه به عنوان صفحه اصلی سایت 

 ایجاد برگه در قالب های حرفه ای 

 دیدگاه چیست؟ 

 چرا استفاده می شود؟ 



 مدیریت دیدگاه ها در وردپرس 

 پاسخ دادن به دیدگاه ها 

 حذف یک دیدگاه 

  دیدگاهاسپم کردن یک فرد از ارسال 

 بررسی تایید خودکار یا دستی دیدگاه ها 

 جفنگ چیست؟ 

 جلوگیری از ارسال اسپم یا جفنگ در وردپرس 

 قالب وردپرس چیست؟ 

 مدیریت قالب های وردپرس 

 انواع قالب وردپرس 

 قالب های رایگان 

 قالب های پیشفرض 

 قالب های حرفه ای 

 نصب قالب از طریق پنل مدیریت وردپرس 

 تینصب قالب از روش دس 

 آپدیت قالب های رایگان 

 آپدیت قالب های حرفه ای 

 کار با ابزارک ها در وردپرس 

 کار با فهرست ها و ساخت منو برای سایت 

 ساخت فهرست بصورت آبشاری 

 سفارشی سازی پنل مدیریت فهرست ها 

 افزونه وردپرس چیست؟ 

 افزونه های رایگان وردپرس 

 افزونه های حرفه ای وردپرس 

  اختصاصی وردپرسافزونه های 

 نصب افزونه های رایگان از منبع اصلی وردپرس 



 آپلود افزونه از روی کامپیوتر شخصی 

 نصب افزونه از طریق پنل هاست 

 آپدیت افزونه های رایگان 

 آپدیت افزونه های حرفه ای 

 معرفی افزونه وردپرس فارسی 

 حذف افزونه های وردپرس 

 کال سایتغیر فعال کردن تمامی افزونه ها جهت رفع اش 

 بخش کاربران چیست؟ 

 انواع نقش کاربری در وردپرس 

 ساخت نقش کاربری دلخواه در وردپرس 

 ساخت کاربر و ویرایش آن 

 فعال کردن ثبت نام آزاد در سایت 

 ویرایش نقش های کاربری بصورت دسته جمعی 

 بخش ابزارها دقیقا چیست؟ 

 درون ریزی اطالعات در وردپرس 

  وردپرسخروجی گرفتن از اطالعات 

  نیست سایت آپ بک ٬چرا درون ریزی و برون ریزی! 

 چه اطالعاتی درون ریزی می شوند؟ 

 چطور ابزارک ها را منتقل کنیم؟ 

 تنظیمات همگانی وردپرس 

 نوشته ها در وردپرس  تنظیمات 

 تغییر تعداد مطالب نمایشی در هر صفحه 

 جلوگیری از ثبت مطالب وبسایت در گوگل 

 ها مدیریت تنظیمات دیدگاه 

 بستن دیدگاه ها برای مطالب وردپرس 

 تغییر تایید دیدگاه ها به دستی یا خودکار 



 مدیریت رسانه ها در وردپرس 

 کم کردن حجم اشغالی تصاویر در هاست 

 پیوند های یکتا و افزایش ورودی گوگل با بهینه سازی آنها 

 و بررسی تک تک اجزای تنظیمات وردپرس… 

 آپلود تصویر در وردپرس 

  ویدیو در وردپرسآپلود 

 آپلود صدا در وردپرس 

 ویرایش تصاویر آپلود شده 

 مدیریت رسانه ها در وردپرس 

 پیدا کردن مسیر فایل های آپلود شده در هاست 

 مشاهده قالب ها و افزونه های نصب شده در هاست 

 پیدا کردن الگ ارور ها روی هاست 

 افزایش رم وردپرس 

  آیفونمدیریت سایت وردپرسی با اندروید و 

 تغییر رنگ پنل مدیریت وردپرس 

 چند زبانه کردن سایت وردپرس 

 معرفی افزونه ووکامرس جهت راه اندازی فروشگاه اینترنتی 

 معرفی افزونه های افزایش امنیت وردپرس 

 معرفی افزونه های افزایش سئو در وردپرس 

 ارسال یک مطلب اصولی و کاربردی در وبسایت 

 


