
 
 

 

 :cpanelآهَزش ًصت قبلت ٍرددرس در 

 کِ قبلت هطبّذُ هیکٌیذ قبلت ٍرددرس یک یِ کِ ثعذ از سِیٌسز ای درسٌذ کبرثراى می کِ ثرخی از سَاالریکی

 ٍرددرس یطخَاى قبدر ثِ ًصت قبلت از حیلی ثِ دالیٌکِ ایب ٍ دهَرد ًظر در حبلز ثسشِ ًصت آسبى قرار دار

 ثِ ، قبلت ٍرددرس را ًصت کٌٌذی قبلت اسشفبدُ کردُ ٍ ثسشِ ًصتآى از یذ اگر ثخَاُیل دلیي ثِ ّنیسشیذ،ى

ّبیصَرر کل  از یذىا ثشَیٌکِ ایدس ثرا.  خَاّذ رفزیي ٍجَد داضشِ از ةیز سبی کِ سب حبال رٍیی هطبلت ٍ دادُ 

. یذ خبرج کيی از درٍى ثسشِ ًصتا سب قبلت ر اسز الزمیذ ٍرددرس اسشفبدُ کيیقبلت هَجَد در ثسشِ ًصت

ّبی آى ضَیذ ٍ سذس یذ ثبز کيا قبلت خَد ری هٌظَر ثسشِ ًصتیي ایثرا ّب ٍ یبى در م.ٍارد دَضِ   ِ  دَض

ّبییفب  .یذهراجعِ کي/ wp-content/themes /یر ثِ هسیذ کِ هرثَط ثِ ٍرددرس ّسشٌذ ضوب ثبیل 

ّب در اصل یيم از اا کِ ّر کذد دَضِ ٍجَد داضشِ ثبشیي سب چٌذ اسزهوکي  ِ  قبلت ّسشٌذ، حبال دَضِ یک دَض

ّب کِ فبیذ د خَاّیذ.ضَیذ آى اًشخبة کردُ ٍ ٍارد اقبلت هَرد ًظر ر ّبیل   ِ  ٍجَد آى در یگری هخشلف دی ٍ دَض

 سب اقذام ثِ ًصت یذ ثسبز آىاز. zip فطردُ ثب فرهز یل فبیک دَضِ قبلت ی کردى رٍیک، حبل ثب راسز کلددار

 .یذ کيcpanelقبلت ٍرددرس در 

ّبسز سثرای . یذ دٌل اقذام کيی ًصت قبلت ٍرددرس در خصَظ ٍرٍد ثِ 

 

ّبسز هراجعِ کردُ ٍ قبلت خَد را File Managerدر / public_html/wp-content/themes /یرثِ هس  

 .یذ دَضِ آدلَد کيیي در اد قرار داریخکِ در حبلز ز

 یذ را اًشخبة کيExtract یٌِ کردُ ٍ گسیک قبلت راسز کلzip یل فبیم ضذ رٍا آدلَد سنیبر عولیٌکِ از اثعذ

 .ضَدالح در ٍرددرس ًصت ط خبرج ضذُ ٍ در اظیخسب قبلت ضوب از حبلز ز



 
 

 

 .یذ را دبک کردُ ٍ ثِ ٍرددرس ثرگردیخ زیل فبحبال

ّب در ح<یص ًوبیر هسثِ  ِ . یذ ٍرددرس هراجعِ کيیطخَاى دَسش

 

ّبسز سیق کِ قبلت ٍرددرس از طریذ دیذخَاُ . یذ فعبل کيآًرا سب یسز دٌل ًصت ضذُ ٍ کبفی 

 :حل مشکل نصب نشدن قالب وردپرس

ّبآیذ ی میص اٍقبر حیگبُ  اقذام ثِ ًصت ٍ فعبل یشَاًین کِ ًنیطَین هَاجِ میی کِ ٌّگبم ًصت قبلت ثب خطب

ّب عوَهب در سِ حبلز حیيا. ینکردى قبلت خَد کي م ی خَاُآًْب از یک ّر یح ثِ سَضیر کِ در زآیذ ی میص خطب

ّب سب از ثخص دیسز کبفیذ سِ هَرد هطبّذُ کردیي جس اییاگر خطب. درداخز  ُ  سب ضوي ثِ یذ هطرح کيآًرا یذگب

 .ین ثرطرف کيرا هقبلِ هطکل ضوب یرٍزرسبى

  قبلت ٍرددرسstyle.css یل ًطذى فبیذا حیرفع خطب- 1

سز کِ ا قبلت ی در دَضِ اصلstyle.css یل ًطذى فبیذا حیل ًصت ًطذى قبلت ٍرددرس ثِ دلی خطبثیطشریي

 یذىا سب ثشَیذ کيیز سجعیر سب از قبًَى زیسز کبفآى رفع ی ٍ ثرایذّذ رخ می سفبرشی ًصت قبلجْبیعوَهب ثرا

 قبلت یل ًبهٌبست فبی فطردُ سبزاطر خطب ثِ خیل ٍ دلد دارا ریل فبیيهطوئٌب قبلت ضوب ا. یذ ًصت کياقبلت ر

 ٍ یطَد ثِ صَرر خَدکبر از حبلز فطردُ خبرج می کٌیذ ًصت میز در سبا ری کِ ضوب قبلتیٌّگبم. اسز

 ِ  یک قبلت یل از فبی طَریذ حبال ضوب ثبیطَد،اضبفِ م/ wp-content/themes /یرکشَری قبلت ثِ دایدَض

 یي خبرج ضذ دَضِ قبلت ثِ ایخ از حبلز زی کِ ٍقزیذ کيُ اسشفبدیز ًصت در سبی ثراzipًسخِ فطردُ 

ّبی ٍ فبضَد اضبفِ یرکشَریدا ّبی هَجَد در دَضِ ّن ضبهل فبیل  ، د ثبشstyle.css ٍرددرس از جولِ یل 

ِ ایي ثِ آخریذ ثبد اگر قبلت ضوب در چٌذ دَضِ هخشلف قرار داریيثٌبثرا ّبی کِ فبی دَض  ٍجَد آى ٍرددرس در یل 



 
 

 

 ثعذ از فطردُ دادیذ اًجبم ی ثِ درسزا کبر ریيحبال کِ ا. یذ کيیِ دَضِ سِآى از ا سب ًسخِ فطردُ ریذ ثرساردد

ّبسز اضبفِ ضذُ ٍ ٍقزیسبز ّبسز دَضِ قبلت ثِ   یر ٍ سبstyle.css یل فبضَیذ ٍارد دَضِ ی قبلت در 

ّبیفب  .یذ دیذ ٍرددرس را خَاُیل 


