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کاملترین دوره آموزش طراحی قالب حرفه ای وردپرس در ایران
شما در این دوره نحوه کدنویسی و پیاده سازی تمامی امکانات زیر را در قالب های وردپرس یاد خواهید گرفت

لیست امکانات قالب دوره وردپرس سون لرن :
 .1طراحی قالب به صورت رسپانسیو برای نمایش بهتر در همه دستگاه ها (موبایل ،تبلت)PC ،
 .2نمایش لیست آخرین مطالب منتشر شده در صفحه اول
 .3نمایش آرشیو های خاصی بر اساس دسته بندی و تاریخ
 .4امکان جستجو در وب سایت و نمایش مطالب آن
 .5امکان نمایش مطالب مرتبط در صفحات نمایش کامل مطلب و دانلود
 .6نمایش اطالعات خاص برای مطلب مانند تعداد دانلود
 .7امکان تعریف مطالب دانلودی
 .8نمایش لیست مطالب دانلودی
 .9امکان ایجاد قیمت برای مطالب دانلودی و خرید آن از طرف کاربران
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امکان حفاظت از لینک های دانلود برای جلوگیری از Hot Linking

 .11امکان ایجاد سایز های مختلف برای تصاویر مطالب
 .12امکان تعریف دسته بندی ها جدید برای مطالب اصلی و دانلودی
 .13امکان تعریف متاباکس های جدید برای مطالب اصلی و دانلودی لینک دانلود و …
 .14نمایش اطالعات نویسنده مطالب و لینک شبکه های اجتماعی نویسنده
 .15امکان اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی
 .16نمایش تعداد دفعات الیک در شبکه های اجتماعی
 .17اسالیدر کامال حرفه ای و قابل تنظیم بر اساس مطالب در صفحه اصلی وب سایت
 .18اسالیدر کامال حرفه ای و قابل تنظیم در ساید بار وب سایت
 .19امکان تنظیم لینک های خاصی به غیراز پیوند یکتای مطلب برای اسالیدر
 .21پلیر قدرتمند برای فایل های تصویری در ساید بار وب سایت
 .21پلیر قدرتمند برای فایل های صوتی در ساید بار وب سایت

 .22امکان الیک مطالب اصلی و دانلودی
 .23دریافت آمار از مطالب الیک شده و نمایش محبوب ترین مطالب
 .24امکان الیک نظرات مطالب اصلی و دانلودی
 .25امکان تعریف صفحات جدا برای نمایش مطالب اصلی و دانلودی
 .26امکان تعریف  Page Templateهای اختصاصی مانند صغحه اول اختصاصی و سایت های چند
زبانه
 .27امکان دریافت هر نوع مطالب مانند مطالب یک هفته گذشته،مطالب بیشترین الیک،مطالب
بیشتر دیده شده،مطالب بیشتر دانلود شده و ...
 .28امکان تعریف منوهای وردپرس و پیاده سازی در قالب وردپرس
 .29امکان تعریف ساید بار های جدید
 .31امکان ایجاد ساید بارهای ثابت برای قالب
 .31امکان ایجاد ابزارک ها برای نمایش شورت کدها
 .32امکان تعریف ابزارک های جدید برای هر نوع ساید بار
 .33امکان ایجاد تب های مختلف برای ابزارک ها
 .34امکان ایجاد دکمه ها و منوهای جدید برای ویرایشگر دیداری وردپرس
 .35امکان ایجاد فرم الگین اختصاصی به صورت ساده و با حالت ای جکس
 .36امکان ایجاد فرم ثبت نام اختصاصی با فیلد ها اختصاصی برای کاربران
 .37امکان ایجاد گروه های کاربری خاص و تعیین سطح دسترسی به آنها
 .38ایجاد پروفایل حرفه ای برای کاربران و نمایش ان در خارج از پنل وردپرس
 .39امکان ایجاد شورت کدهای اختصاصی برای هر نوع کاری
 .41پنل تنظیمات قدرتمند و زیبا برای قالب و قابل استفاده در پروژه های بعدی
 .41امکان تنظیم تعداد مطالب در صفحات مختلف در پنل تنظیمات
 .42امکان تنظیم شبکه های اجتماعی در پنل تنظیمات
 .43امکان تنظیم فعال بودن فرم ثبت نام و الگین در وب سایت در پنل تنظیمات
 .44امکان قرار دادن تبلیغات در وب سایت در سایدبار های مختلف و توسعه آن توسط کاربر
 .45امکان اتصال وب سایت به سرویس های ایمیل
 .46امکان ذخیره اطالعات کاربران در سرویس های ایمیل برای ایمیل مارکتینگ
 .47امکان پیاده سازی درگاه های پیامک برای راسال پیامک به کاربران
 .48امکان تایید ایمیل بعد از ثبت نام کاربران برای احراز هویت و قابلیت تنظیم از طریق پنل
تنظیمات

 .49امکان تنظیم متن تمام پیامک ها و ایمیل ها به صورت متن ساده و قالبHTML
 .51امکان نمایش اطالعات کاربر در ساید بار
 .51امکان ارسال پیام از طرف مدیر برای تمام کاربران
 .52پیاده سازی آسان پرداخت برای انجام تراکنش ها بانکی در وب سایتـ(هزینه تبلیغات و)...
 .53امکان نمایش تراکنش های کاربران در آسان پرداخت قالب
 .54امکان گرفتن خروجی از کاربران وب سایت در فرمت های متنی وExcel
 .55امکان ایجاد ابزارک های داشبورد وردپرس برای نمایش اطالعات خاص (پیام ها  ،وضعیت
کاربران و)...
 .56امکان ایجاد صفحات مدیریتی در تمام منوی های مدیریتی وردپرس و به صورت مستقل
 .57امکان ایجاد عناوین متنی مختلف برای مطالب.
 .58امکان قرار دادن استایل های خاصی برای هر مطلب
 .59امکان قرار دادن لینک های خاص به جای لینک مطلب
 .61امکان تنظیم افکت های لود شدن بخش های مختلف وب سایت در پنل تنظیمات
 .61امکان انتخاب رنگ برای قالب در پنل تنظیمات
 .62امکان انتخاب آیکن وب سایت در پنل تنظیمات
 .63امکان انتخاب لوگوی وب سایت در پنل تنظیمات
 .64امکان ایجاد  Cronها خاصی برای انجام کارهای زمان بندی شده (مانند بهینه سازی دیتابیس
در ساعت  12هر شب(
 .65امکان اضافه کردن ستون های اطالعاتی مختلف در پنل مدیریت وردپرس
 .66امکان نمایش لینک های خروجی وب سایت به صورت آی فریم
 .67امکان اضافه کردن محتوا در قبل و بعد از مطالب و دانلود ها (مانند تبلیغات و غیره)
 .68امکان ایجاد محدودیت دسترسی به مطالب یا قسمتی از مطالب
 .69امکان تعریف فرم های تماس با ما
 .71امکان تعریف کدهای امنیتی برای فرم ها
 .71آموزش امن سازی ورودی اطالعات کاربران
 .72آموزش کار با  WP_DEBUGبرا رفع خطاها
 .73آموزش بهینه سازی و امنیت قالب با استفاده ازHtaccess
 .74آموزش کار با دیتابیس وردپرس و معرفی  wpdbو ایجاد جدول های جدید
 .75آموزش کار با انواع کوئرهای مختلف در دیتابیس وردپرس با استفاده ازwpdb
 .76امکان ذخیره داده های کلی وب سایت درoptions

 .77امکان ذخیره سازی اطالعات کاربران در  user metaمانند شماره همراه
 .78امکان ذخیره سازی اطالعات مطالب در  post metaمانند لینک دانلود
 .79امکان ذخیره سازی اطالعات نظرات در  comment metaمانند تعداد الیک
 .81امکان نمایش آخرین مطالب و دانلود ها و برگه های به روز شده در وب سایت
 .81امکان ایجاد خبرنامه در وب سایت با استفاده ازfeed burner
 .82امکان استفاده کامل از ای جکس و نحوه ایجاد آن
 .83امکان ایجاد پوسته فرزند برای قالب

امکانات در دست بررسی :
 .1امکان اتصال اشتراک اطالعات در ربات های تلگرام
 .2امکان وارد کردن اطالعات کاربران از فایل های اکسل و متنی
 .3امکان ایجاد کیف پول اکترونیک برای کاربر

برای ثبت نام در حرفه ای ترین دوره آموزش طراحی قالب وردپرس به آدرس زیر مراجعه نمایید
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