
آموزش نصب قالب وردپرس | آموزش نصب افزونه 
 وردپرس

مغز  سالم عرض میکنم خدمت شما کاربران و بازدیدگنندگان عزیز وب سایت
آموزش نصب وردپرس بر روی هاست  ، ما در جلسه آموزشی قبلی وردپرس
رو به صورت کامل برای شما قرار دادیم که می توانید در صورت نیاز  سی پنل

 .آن را مشاهده کنید

آموزش نصب افزونه  و آموزش نصب قالب وردپرس در این جلسه قصد داریم
آپدیت را به شما به صورت کامل آموزش بدهیم و روش های  + وردپرس

رو برای شما هم به  قالب وردپرس و افزونه وردپرس تمختلف نصب و آپدی
آموزش نصب  صورت ویدیویی و هم مطلب آموزشی شرح بدهیم پس با ما در

 .همراه باشید افزونه وردپرس و قالب وردپرس

میتوانید تمامی مراحل آموزشی را یاد بگیرید و  درون سایتدر ویدیو آموزشی 
 .در غیر این صورت می توانید از طریق مطالب زیر آموزش را دنبال کنید

 آموزش نصب افزونه وردپرس

 ۲از طریق مختلفی قابل انجام است که ما در این مقاله به  وردپرس نصب افزونه بر روی
شرح  آموزش و مقاله ای جدا براش شما  روش پرکاربرد آن می پردازیم و روش سوم را در

 خواهیم داد

 : روش اول ) نصب افزونه از طریق پیشخوان وردپرس (

شوید و طبق عکس زیر از قسمت  وردپرس در ابتدا در این روش شما باید وارد پیشخوان
افزونه ها وارد افزودن شوید ، در این قسمت نمونه ای از افزونه های محبوب وردپرس که 
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در مخزن وردپرس وجود دارند برای شما نمایش داده می شوند که شما میتوانید همانند 
 .عکس زیر نام افزونه مورد نظر را سرچ کنید تا افزونه برای شما پدیدار شود

 

 آموزش نصب افزونه وردپرس

میپردازیم و این عبارت رو در قسمت سرچ   yoast seo در این قسمت ما به نصب افزونه
گزینه هم اکنون نصب کنید کلیک کنید  وارد می کنیم، بعد از نمایان شدن افزونه باید روی

تا افزونه برای شما نصب شود و بعد از نصب روی گزینه فعال سازی مانند تصویر زیر کلیک 
 .کنید
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بعد از فعال سازی افزونه شما به صورت خودکار وارد بخش افزونه های نصب شده می 
شوید که میتوانید افزونه خود را که برایتان نصب شد را مشاهده کنید ، اگر چنانچه بعد 
فعال سازی به این بخش نرفتید از قسمت منو پیشخوان وردپرس روی گزینه افزونه ها و 



افزونه  لیک کنید تا با تصویر زیر روبرو شوید وسپس افزونه های نصب شده ک
 .نصب شده را مشاهده کنید وردپرس
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صب و فعال شد و میتوانید از منو همانطور که در تصویر میبینید افزونه به خوبی برای ما ن
 پیشخوان وردپرس گزینه سئو را مشاهده کنید

 :  ZIP نصب افزونه از طریق فایل  روش دوم

شاید شما هم مانند خیلی از کاربران نخواهید از افزونه های آماده وردپرس که در مخزن 
ای را دارید که  ثبت هستند استفاده کنید و افزونه تجاری یا افزونه سفارشی سازی شده

میخواهید آن را نصب کنید ، به همین دلیل دیگر نمیتوانید مانند روش قبل افزونه خود 
 .روش زیر استفاده کنید ۲را نصب کنید زیرا باید از یکی از 

 : نصب افزونه توسط فایل زیپ از پیشخوان وردپرس

در این قسمت فقط کافیست از پیشخوان وردپرس وارد افزونه و سپس گزینه افزودن را 
کلیک کنید و در باالی این صفحه روی دکمه بارگذاری افزونه کلیک کنید تا با عکس زیر 
 مواجه شوید و با انتخاب فایل زیپ افزونه از هارد کامپیوتر خود آن را نصب و فعال کنید
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  این روش بسیار توصیه می شود :نصب افزونه توسط فایل زیپ از هاست

 

 

اقدام کنید فقط با کمی  cpanel وردپرس بر روی نصب در این روش مانند باید مانند
 .تفاوت هایی که در این قسمت به صورت کامل به شما آموزش خواهیم داد

شوید و سپس وارد   File Manager ابتدا وارد هاست سی پنل خود شده و وارد بخش
 شوید ، زیرا تمامی فایل های وردپرسی باید در بخش public_html بخش

public_html  قرار بگیرند و آپلود شوند. در این بخش شما با فایل های زیادی روبرو می
 .شوید طبق عکس زیر wp-content شوید که برای نصب قالب و افزونه باید وارد پوشه
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 cpanel نصب وردپرس بر روی

ا می بینید که برای نصب شما پوشه های مختلفی ر wp-content بعد از ورود به بخش
شوید و بعد از اینکه وارد این پوشه شدید باید فایل زیپ  plugins افزونه باید وارد پوشه

 خود را در این قسمت آپلود کنید
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شدید باید فایل زیپ افزونه خود را در این قسمت آپلود   plugins بعد از اینکه وارد پوشه
برای اینکار گزینه آپلود در باالی صفحه را کلیک کنید تا با صفحه زیر مواجه شوید کنید ، 

افزونه خود را انتخاب کنید و هم به  Select File و در این قسمت می توانید هم با گزینه
روش دراگ / دراپ افزونه را در این بخش قرار دهید تا آپلود شود و پس از آپلود شدن 

 .مواجه می شوید افزونه با تصویر زیر
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کلکی کنید تا این صفحه بسته شود و به  Go Back بعد از انجام دادن آپلود روی لینک
هدایت شوید ، در این بخش می بینید که فایل زیپ شما به خوبی آپلود  plugin پوشه

را  Extract شد و حاال برای نصب افزونه باید روی فایل زیپ راست کلیک کنید و گزینه
 .رده خارج شود و برای شما نصب شودبزنید تا افزونه از فایل فش

 :ادامه آموزش

با پنجره زیر روبرو می شوید که از شما مسیر نصب  Extract بعد از کلیک بر روی گزینه
رو کلیک کنید   Extract File افزونه را می پرسد که شما همین مسیر را تایید کنید و باز

کردن پوشه افزونه  Extract بعد ازتا افزونه به صورت کامل از حالت زیپ خارج شود، اگر 



را فشار دهید تا پوشه نمایان   reload را مشاهده نکردید فقط کافیه در باال صفحه گزینه
 . شود و بعد از آن می توانید فایل زیپ افزونه را پاک کنید
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نه افزونه ها وارد بخش افزونه خود بشوید و از گزی وردپرس حاال فقط کافیه وارد پیشخوان
های نصب شده شوید ، همانطور که میبینید افزونه برای شما نصب شده است و مانند 
تصویر زیر فقط کافیست گزینه فعال سازی افزونه را کلیک کنید تا برای شما فعال شود و 

 .در منو پیشخوان وردپرس قرار گیرد
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 آموزش نصب قالب وردپرس

 .با ادامه آموزش نصب قالب وردپرس و آموزش نصب افزونه وردپرس با ما همراه باشید

 آموزش نصب قالب وردپرس

برای نصب قالب وردپرس هم میتوانید مانند روش های انجام شده در نصب افزونه 
استفاده کنید ، اگر میخواهید قالب هایی که در مخزن وردپرس وجود دارند را بر روی 

بر روی  وردپرس سایت وردپرسی خود نصب کنید فقط کافیست از بخش پیشخوان
 .و سپس پوسته ها کلیک کنید تا با صفحه زیر روبه رو شوید نمایش
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که تا کنون بر روی سایت وردپرس شما  قالب وردپرس و یا پوسته وردپرس در این قسمت
نصب شده اند را می توانید مشاهده کنید و با کلیک کردن بر روی گزینه افزودن پوسته 
تازه که در باالی همین صفحه قرار دارد وارد بخش قالب های ثبت شده در مخزن وردپرس 

 .کنیدشوید و آن ها را به دلخواه خود برای سایتتان فعال 

http://maghzewp.com/
http://maghzewp.com/
http://maghzewp.com/vip-products/
http://maghzewp.com/vip-products/
http://maghzewp.com/vip-products/
http://maghzewp.com/vip-products/


 

 آموزش نصب افزونه وردپرس

اما اگر میخواهید مانند بخش افزونه ها فایل زیپ قالب خود را نصب کنید می توانید به 
روش اینکار را انجام دهید ، روش اول به این صورت که در باالی همین صفحه گزینه  ۲

 نصب و سپس فعال کنیدبارگذاری پوسته را کلیک کرده و پوسته خود را 

در روش دوم میتوانید از هاست خود به نصب قالب وردپرس اقدام کنید و مراحل آن 
دقیقا مانند بخش نصب افزونه ها می باشد با این تقاوت که باید قالب خود را مانند 

 .آپلود کنید themes در پوشه  plugins عکس زیر بجای پوشه

 



 آموزش نصب قالب وردپرس

 : نکته

حتما آموزش ویدیویی که در باال صفحه قرار داده شده است را مشاهده کنید تا به  – ۱
 درستی این موارد را به انجام برسانید

برای نصب استفاده کنید  وردپرس حتما یا از قالب ها و افزونه های ثبت شده در مخزن- ۲
یا از افزونه های تجاری که در سایت های معتبر وجود دارد ) ما افزونه ها و قالب های 
اورجینال را برایتان تهیه می کنیم و بعد از فارسی سازی آنها را در اختیارتان قرار خواهیم 

 .داد (

معتبر عرضه می کنند به هیچ عنوان از افزونه ها و قالب های رایگانی که سایت های نا ۳
استفاده نکنید زیرا ممکن است مشکالت امنیتی داشته باشند که باعث هک سایت شما 

 .شود

 .برای نحوه آپدیت قالب و افزونه حتما ویدیویی آموزشی را مشاهده کنید -۴

آموزش  شما عزیزان میتوانید با مراجعه به بخش دوره های آموزشی از قسمت منو سایت
را به صورت کامال حرفه ای یاد بگیرید و همچنین دیگر مطالب را در  طراحی سایت

 .مطالعه کنید مطالب آموزشی رایگان بخش

را یاد  ونه وردپرسآموزش نصب افز و آموزش نصب قالب وردپرس امیدوارم به خوبی
گرفته باشید و بتوانید از این آموزش نهایت استفاده را ببرید ) در آخر هرگونه سوال در 

 مورد این بخش داشتید را میتوانید از بخش نظرات همین صفحه بپرسید (
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