
 
 

 

 :سایتهایی که نبایذ با وردپرس طراحی ضونذ

ّایرتا ٍرزخزس چِ ٍتسا   کزز؟ی راُ اًساسیسَاى میی 

ّاسر زاریس زاهٌِ ٍ ذزیس تِ ذزیاس ها ىیسی ّز سای لثل اس راُ اًساسیساًیس کِ مّواًطَر  راُ ا ذَز ریر زا ساین 

 یسَاًیس میس اسسفازُ کيیحی ٍ زفزیطی زا ٍرزخزس را تِ صَرذ آسهایس اها اگز لصس زاریاٍرین کززُ ٍ تاال بیاًساس

ّاسر السام تِ طزاحآىزا تا ًصة   یا کِ آیٌیس هَرز ًظز تا ٍرزخزس کززُ ٍ تةیسُ ای ساسخیازُ ٍ ی زر لَکال 

ّای ىیس تا ٍرزخزس تساس اسر کِ لزاریسیاصال سا  ًِ؟ خس لثل اس یا یکٌس تِ طَر کاهل تزطزف ما ضوا ریاس

ّای ىیص زا ج اسر السمیّزکار  .ین تا ٍرزخزس را کسة کيیر ٍ ساذر سای السم زر راتطِ تا راّاًساسیاس

 ییّای ضسُ تِ اًَاع هَضَعاذ ٍ زسسِ تٌسیسر تِ صَرذ لیززر س.  تا ٍرزخزس ساذریسَاى را مییّایرچِ سا

 .یدززاسین میس کيی راُ اًساسا ری ٍرزخزسیر سایک تَز زا یسکِ تا اسسفازُ اس اٍى لازر ذَاُ

  با وردپرسی ضخصیت ساخت وبسا.1

ّایي اٍلزر  ساذر ٍتالگ ٍ ی خلسفزم تزایک اٍى رٍ زٌْا تِ عٌَاى یطس زَلس ٍ تِ ٍجَز اٍهسى ٍرزخزس می رٍس

 اها کن کن تا ین تدززاسی ضرصیر ٍ ساذر سای زا تِ راُ اًساسیساز زر ًظز گزفر کِ تِ ها اهکاى میٍب ضرص

ّایگسسزش تِ رٍسرساى  ٍ یسر اٍى ٍرزخزس ذززسال ها ىخزس ٍرزیگِ سال ز14 یي کِ ارائِ ضس زر طَل ایی 

 یاهکاًاذ. ین کيی رٍ تا اٍى راُ اًساسیسی ّز ًَع ٍتسایسُ ضسُ کِ تِ ها اهکاى مCMS یک تِ یل زثسیگِحاال ز

 ٍ کاهل ی السم تَزًس زر اتسسا زر ٍرزخزس ٍجَز زاضسٌس اها تا تِ رٍسرساىCMS یک ٍرزخزس تِ یل زثسیکِ تزا

 ی هعزفی ٍ تزایس السام کيی ضرصیر ساذر ّز ًَع سای زا اس ٍرزخزس تزایسًَیسزز ضسى اًٍْا تَز کِ حاال م

ّازَىذَززَى، ا ّایسُ   تا اسسفازُ اس ٍرزخزس یس کيی میجاز کِ ای ضرصیر زر ٍتسایسَى ضرصی ٍ ًوًَِ کار

. یستدززاس

 ساخت وبالگ با وردپرس- 2

 زا تا اسسفازُ اس ٍرزخزس یسًَیس ٍ ضوا میسُ ازفاق رخ میي ای ضرصیر ساذسي ٍتالگ ّن زرسر هثل سایتزا

ّا جشٍ جسا. یس تکيیس کِ زٍسر زاریالسام تِ ساذر ّز ًَع ٍتالگ  ی فضایٌفک ٍ الیز ًاخذییاهزٍسُ ٍتالگ 

ّا تِ زسر بینٍىیر اس هطالة ٍ هَضَعاذ گًَاگَى رٍ میاری کِ تسیسى میل رٍ زطکیٌسزًرا  ٍ یارین اس ٍتالگ 

ّا. ینهطالعِ کي  کن کن رًگ زز ضسى چزا کِ یلی ٍ کارتزاى هَتای اجسواعیّزچٌس کِ اهزٍسُ تا رضس ضثکِ 



 
 

 

ّایی چیح ٍ تِ زایٌي تصیسسن هسزْا خطر سیٌکِ راحر زز ّسسٌس زا ایلی خیل هَتایککارتزاى تا   کِ هس یش

.  کٌٌسهٌسطزًظزضَى ّسر تدززاسى ٍ زر ٍتالگطَى 

  کسب و کار با وردپرسی معرفی برایتساخت سا- 3

ّای اس ىیکی کسة ٍ کار هعزفی  السم تاضِ زا زر اٍى یسًَِ میسی گزٍُ زَلیا ّز ضزکر ی ّسسص کِ تزای اصلیاس

ٍرزخزس .  تدززاسًسیسٌّس کِ ارائِ می کسة ٍ کار ٍ هحصَالذ ٍ ذسهاذی تِ هعزفیر سایکتسَاًٌس زر لالة 

ّایر ساذر سای تزایٌِ گشیي تِ عٌَاى تْسزیسًَِم  ٍ کار هٌاسة تاضِ زا تا اسسفازُ اس ب کسی هعزفی تزایی 

ّای ٍ عالٍُ تز اٍى ترصیس تدززاسیس کِ زاری کسة ٍ کاری زا تِ هعزفیساٍى تسَى  رٍ زر کسة ٍ یس ذزی اس کار

. یس هحصَالزسَى تدززاسیي تِ اًسطار کازالَگ اًالیر سایي زر ایٌکِ ایا ٍ یس کيیجاز ایيکارزَى تِ صَرذ آًال

  با وردپرسینترنتیساخت فروضگاه ا- 4

 تا گذضسي اس ی ٍ تِ صَرذ سٌریاز هحصَالذ ذَزش بیس ذزی ٍ تزایاز ّسسص کِ بی کوسز کسیگِ زاهزٍسُ

 یل زلیي کٌِ تِ ّنیساری تزُ ٍ هحصَل هَرز ًظزش رٍ ذزی زاتسسَى تِ فزٍضگاُی ٍ گزهای ضْزیکززاف

ّایسایص هَضَعا هَجة جیيّن  تِ ی هحل کارزَى تِ راحریا زر هٌشل یسًَیس ضسًس کِ میٌسزًسی ای فزٍضگاُ 

 یٌِ ّشیي ٍ تعس اس خززاذر آًالیي فزٍضگاُ هَرز ًظز هزاجعِ کززُ ٍ هحصَل ذَززَى را سفارش تسیرسا

 گفسي زارُ ی تزای حزفی فزٍضگاُیٌٍِرزخزس ّن زر سم. یزیس تگیل سهاى هوکي اًٍَ زحَیيهحصَل زر کَزاُ زز

 هحسَا یزیر هسیسسن سیي هسعلك تِ ّن2016 زر سال ُ ساس تز اساس آهار هٌسطز ضسیر سایي کِ اٍلیتِ طَر

ّا.  ٍرزخزس تَزُ اسری تزای افشًٍِ ٍٍکاهزسیعٌی  WooCommerce ،Easy هثل یازی سی ٍرزخزسیافشًٍِ 

Digital Downloads ٍ WPEcommerceی زا تِ راُ اًساسیسًَیس ٍجَز زارًس کِ تا اسسفازُ اس اًٍْا م 

. یس تدززاسی زاًلَزیا یشیکی فزٍش هحصَالذ فی تزایرسا

  با وردپرسیابی کاریتساخت سا- 5

ّا میي ایٌسزًر سازُ زر ای جسسجَیک تا ّایر زا تِ اًَاع سایسًَین رٍس  کِ زر اٍى ین تزسیاتی اسسرسام ٍ کاری 

ّا السام تِ ارسال آگِ  ی اسسرسام آگِیط کِ تز اساس ضزای اسسرسام کززًس ٍ کساىی تزایازاراذ ٍ ساسهاى 

. یکٌٌس اسسرسام ضسى می ٍ زرذَاسر تزاهِ زا زر اًٍجا اسسرسام تطًَس السام تِ ارسال رسٍیسًٌَسزٌّسُ م

ّا ٍ ایسًَیس هَفك عول کززُ ٍ میلی خیٌِ سمیيٍرزخزس ّن زر ا  تسسز هٌاسة زر یجاز تا اسسفازُ اس افشًٍِ 

 زا کارتزاى زر اٍى عضَ ضسُ ٍ رسٍهِ یس کيیجاز زر اٍى ایاتی اسسرسام ٍ کاری تزایر سایکخَسسِ ٍرزخزس 



 
 

 

ّا ٍ ازاراذیر ًْار رٍ کاهل کٌٌس ٍ زیطَىکار ّا، ضزکر   یي را زارًس تسًٌَس زا اس بیزٍ کِ لصس جذب ىی ساسهاى 

.  کٌٌسیزٍ ضوا السام تِ جذب ىیرکارتزاى سا

  سفارش پروژه با وردپرسیتساخت سا- 6

ّایی چیي سازُ ززی طزاحی خزٍصُ تزایک زا یس اٍهسُ زا ترَاُیص ضوا ّن جی تزاحسوا  هسي، یح هثل زایش

ّا زر سایر…ساذر تٌز ٍ  تَز یستا اسسفازُ اس ٍرزخزس ّن ضوا لازر ذَاُ. یس هززثط السام تِ ثثر خزٍصُ کيی 

 ًام زر اٍى تسًٌَس زا سفارش ذَزضَى رٍ ذ زا کارتزاى تا ثةیس کيیجاز خزٍصُ ایافر ٍ زری تزٍى سداریر سایکزا 

 ٍ اًجام تسى اعالم یافر اٍى خزٍصُ رٍ زریسًٌَس ٍ زرصص ذَزضَى میی کِ تز اساس زَاًایثثر کٌٌس ٍ تعس کساى

.  کٌٌسیآهازگ

  پرسص و پاسخ با وردپرسیتساخت سا- 7

ّاسایر ّاسر کِ هَرز زَجِ کارتزاى ّسسٌس ٍ زر ّز سمی   یززرصصی ٍ غی زرصصیٌِ خزسص ٍ خاسد هسذ 

ّا ٍ هطزح یر سایي تا ثثر ًام زر ایسًَِ زارُ زا سَاالذ ذَزش رٍ هطزح کٌِ ٍ تِ جَاب تزسِ میاس ىیّز کس  

تا اسسفازُ .  کٌٌسیی اًٍَ راٌّواًس کِ لازر ّسسٌس زا تِ سَالص خاسد تسُیکززى سَالص هٌسظز توًَِ زا کارتزاى

ّا  زا کارتزاى یس کيیجاز خزسص ٍ خاسد ایر سایک یسًَیس ّن میسُ ضوا لزار میار کِ ٍرزخزس زر اذرییاس افشًٍِ 

.  کٌٌسیافر زر اٍى تسًٌَس زا تا هطزح کززى سَاالذ خاسرْاضًََ زریرتا عضَ

 


