
  

 
  

 

رس راه با استفاده از وردپرس می توان وب سایت های کامال حرفه ای در حوزه های مختلف راه اندازی کرد. از جمله سایت هایی که می توان با وردپ

 اندازی کرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 های شرکتیوب سایت  .1

 فروشگاه های آنالین .2

 وب سایت های دانلود .3

 وب سایت های فروش فایل .4

 وب سایت های صنعتی و هنری .5

 و بسیاری دیگر از سایت ها .6

 افراد مختلفی با سطوح مختلفی از دانش و اطالعات کامپیوتری، توانسته اند وب سایت مخصوص خودشان را به کمک وردپرس طراحی و راه اندازی

 د. منظور کافیست کار کردن با آن را بیاموزید تا بتوانید در دنیای پرسود طراحی سایت کسب و کار پر رونقی را برای خودتان راه اندازی کنی کنند. بدین

 سرفصل های آموزش

 انواع سایت .1

 نکات بسیار مهم در طراحی سایت .2

 هاست و دامنه چیست ؟ .3

 معرفی انواع کنترل پنل های هاست .4

 مقرون به صرفه تهیه کنیم ؟چگونه دامنه و هاست  .5

6. DNS چیست ؟ 

 چگونه هاست و دامنه خریداری شده را به یکدیگر متصل کنیم ؟ .7

 معرفی سیستم مدیریت محتوای وردپرس .8

 نکات مهم در زمان تهیه قالب سایت .9

 نکات مهم قبل از نصب وردپرس .10

 (Cpanelآموزش نصب وردپرس در سی پنل ) .11

 (Direct Adminآموزش نصب وردپرس در دایرکت ادمین ) .12

 اعمال تنظیمات امنیتی بعد از نصب وردپرس .13

 لوکال هاست چیست ؟ .14

 در ویندوز Xamppآموزش نصب  .15

 آموزش نصب وردپرس بر روی لوکال هاست .16

 ورود به پنل مدیریت وردپرس .17

 آشنایی با محیط وردپرس .18

 (Gutenberg Editor) آموزش کار با ادیتور گوتنبرگ .19

 Classic Editorبه  Gutenberg Editorتبدیل  .20



  

 
  

 

 کار با بخش نوشته ها .21

 افزودن تصویر به نوشته .22

 افزودن ویدئو به نوشته ها .23

 افزودن صورت به نوشته ها .24

 کار با تگ های مطالب وردپرس .25

 انواع نوشته و حالت های انتشار مطالب .26

 مدیریت دسته بندی مطالب .27

 مدرین تگ های مطالب  .28

 ( چیست ؟Pageبرگه ) .29

 ( چیست ؟Post( با نوشته )Pageتفاوت برگه ) .30

 موارد استفاده از برگه ها .31

 قرار دادن برگه برای صفحه اصلی سایت .32

 Page Builderمعرفی صفحه سازها  .33

 Visual Composerمعرفی صفحه ساز  .34

 آموزش طراحی صفحات سایت با ویژوال کامپوزر .35

 UX Builderمعرفی صفحه ساز  .36

 UX Builderآموزش طراحی صفحات سایت با  .37

 Elementorمعرفی صفحه ساز  .38

 Elementorآموزش طراحی صفحات سایت با  .39

 مدیریت بخش دیدگاه ها در وردپرس .40

 پاسخ دادن به دیدگاه های ثبت شده  .41

 انواع قالب های وردپرس .42

a. قالب های رایگان 

b. قالب های پیش فرض 

c. قالب های حرفه ای 

 نصب قالب از طریق مدیریت وردپرس .43

 نصب قالب به روش دستی .44

 آپدیت کردن قالب .45

 ها در وردپرس Widget کار با .46

47. Plugin افزونه( چیست ؟( 

 افزونه های رایگان وردپرس .48

 افزونه های حرفه ای وردپرس .49

 نصب افزونه های رایگان از منبع اصلی وردپرس .50



  

 
  

 

 آپلود و نصب پالگین های حرفه ای  .51

 آپدیت افزونه های رایگان .52

 آپدیت افزونه های حرفه ای .53

 غیرفعال کردن و حذف پالگین .54

 های ضروری وردپرس معرفی پالگین .55

 سایت  SSLراه اندازی و نصب  .56

 انواع نقش های کاربری در وردپرس  .57

 ساخت، ویرایش و حذف کاربر .58

 فعال کردن ثبت نام آزاد در سایت .59

 تنظیمات عمومی وردپرس .60

 بستن دیدگاه ها برای مطالب وردپرس .61

 مدیریت رسانه ها .62

 ساخت فرم تماس .63

 فروشگاه اینترنتیمعرفی افزونه ووکامرس جهت راه اندازی  .64

 Woocommerceآموزش کار با  .65

 معرفی پالگین های افزایش سرعت سایت .66

 آموزش افزایش سرعت سایت .67

 Yoastپیکربندی پالگین سئو وردپرس  .68

 اعمال تنظیمات اولیه سئو .69

 به سایت Captchaاضافه کردن  .70

 مبانی افزایش امنیت سایت .71

 آموزش ساختن بسته نصبی .72

 ارفرماآموزش انتقال سایت به هاست ک .73

 تکنیک های ویژه جهت یافتن عکس های باکیفیت .74

 به صورت کامال رایگان  ShutterStock  ،GettyImageآموزش دانلود عکس از  .75

 آموزش حرفه ای کم کردن حجم عکس .76

 

 کارگاه آموزش وردپرسلینک دوره : 

https://majidrajabi.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://majidrajabi.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/

