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 طراحی سایت با وردپرس ویژه نوجوانان

صه : ستم مدیریت محتوا  خال سی ستفاده از آن، انواع (CMS) وردپرس، یک  شما می توانید با ا ست که  متن باز و رایگان ا
به دلیل متن باز بودن و امکاناتی که در اختیار WordPress ندازي کنید. ارا راه هاي شخصی, شرکتی و فروشگاهیوبسایت

سهم باالیی را از بازار استفاده از سیستم هاي مدیریت  توانسته مدیریتافراد قرار می دهد و همینطور، سادگی استفاده از پنل 
 .محتوا را به خود اختصاص دهد

سیار زیاد در انواع قالبه شرکتهاي ایرانی ا و افزونهبدلیل تنوع ب سیاري از  سی, ب شتیبانی از زبان فار هاي وردپرس و همچنین پ
شگاه اینترنتی خود را بر پایه وردپرس طراحی میکنندترجیح می سایت یا فرو سایت که به  ,دهند وب  به همین دلیل طراحان 

 وردپرس تسلط دارند, بازار کار خوبی پیش رو خواهند داشت.

 د.ک خط کد طراح سایت شوند و کسب درامد کنند بدون نوشتن حتی ییادگیري وردپرس می توانننوجوانان با 

 در انتهاي این دوره نوجوانان یک سایت را با وردپرس طراحی خواهند کرد.
 

 ساعت 30 مدت دوره:

 ندارد نیاز: پیش

 .به طراحی سایت که دانش برنامه نویسی ندارند نوجوانان عالقمند مخاطبان دوره :

 سرفصل دوره:

 وردپرس چیست؟ •
 دانلود وردپرس •
 نصب وردپرس •
 تنظیمات وردپرس  •
 تنظیمات عمومی •
 تنظیمات نوشتن •
 تنظیمات خواندن •
 تنظیمات گفت و گو •
 تنظیمات رسانه •
 تنظیمات پیوندهاي یگانه •
 اعمال قالب بر روي سایت •
 بارگذاري قالب در وردپرس •
 مدیریت فهرست ها •
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 دیریت ابزارك هام •
 ایجاد دسته بندي مطالب •
 یجاد دسته هاي تو در توا •
 افزودن نوشته جدید •
 آشنایی با وضعیت هاي نوشته •
 مدیریت نوشته هاي منتشر شده •
 فیلترگذاري بر روي نوشته ها •
 ویرایش دسته جمعی نوشته ها •
 مدیریت رسانه ها  •
 مدیریت رسانه هاي موجود در سیستم •
 افزودن برگه جدید •
 ویرایش برگه موجود •
 مدیریت برگه ها •
 تایید دیدگاه •
 حذف دیدگاه •
 مدیریت دیدگاه ها •
 بارگذاري افزونه •
 فعال یا غیرفعال سازي افزونه •
 حذف افزونه •
 ایجاد حساب کاربري جدید •
 آشنایی با نقش هاي کاربري •
 مدیریت کاربران •
 ابزارهاي درون ریزي •
 ابزارهاي برون ریزي •
 تغییرات بر روي قالب وب سایتاعمال  •
 هاي پرکاربرد وردپرسآشنایی با افزونه •

 
  از ابتدا تا انتهاي دوره به مرور یک سایت با وردپرس طراحی خواهد شد. *

 


