
.عناوین فیلمهاي آموزش طراحی سایت رایگان با وردپرس و طراحی فروشگاه اینترنتی رایگان
میباشدویدئوي آموزشی اصلی 5حداقل سفارش به ازايي آموزشی رایگان، ویدئو1هر 

لذا .مبهم باشدبراي برخی کاربرانعالمتگذاري شده اند، زیرا ممکنست * برخی موارد با ستاره 
ببینیداوللی آنرا در انتهاي جدولت تکمیحایتوض

به تومانسرفصلها و عناوین فیلم آموزش کار با وردپرس فارسی
رایگان*و تنظیمات جهت سرعت بهتر وبگرديروي کامپیوتر firefoxآموزش نصب .1
رایگان)داراي توصیه امنیتی خاص(و ثبت نامیا سایت فروش دامنهانتخاب هاستینگ و .2
4999ارزان از طریق هاستینگها و نمایندگیهاirو ثبت دامنه ملی آي آر نحوه خرید .3
4999*و کاربردي و رفع مشکالتو نکات تکمیلیnic.irنحوه ثبت نام در ایرنیک .4
4999حفظ آنو نکات امنیتی و مهمcom.نحوه خرید و ثبت دامنه دات کام .5
رایگانو امکانات آنهاتفاوت انواع هاست و انواع فضاي میزبانی سایت.6
4999)هاست لینوکس سی پنل(جهت نصب سایت روي آنمعتبرروش خرید هاست.7
4999روشهاي ورود به پنل هاست و تنظیمات اولیه و اصلی و مهم آن.8
رایگان)سایت در جهانرایگانمحبوبترین برنامه نصب و ایجاد و طراحی(معرفی وردپرس.9

2499*افزودن دامنه دوم به هاست فعلیتانآموزش ادان دامین یا .10
2499*)اتصال دامین دوم به دامین فعلیتان(آموزش پارك دامین .11
2499*)دامین زیرمجموعه دامین اصلیتان(آموزش ساخت سابدامین .12
4999)اگر نیازتان شد(آموزش رفع ارور صفحه سفید در حین نصب و یا کار با وردپرس.13
4999نصب وردپرس روي هاست و ساخت دیتابیسآموزش دانلود و.14
4999آموزش ورود به پنل مدیریت وردپرس سایتتان و آشنایی اولیه با امکانات آن.15
آموزش تغییر رمز یا نام کاربري یا ایمیل شما یا کاربران سایتتان از طریق دیتابیس .16

)شداگر که نیازتان (درشرایطی که به پنل وردپرستان دسترسی ندارید 
4999

4999و ویرایش پروفایلضروريآموزش تنظیمات اولیه وردپرس و نصب امکانات اولیه.17
4999آموزش بکآپ گیري کامل از سایت وردپرس تان و نگهداري آن.18
زمان نیاز به بروزرسانی را خودش اطالع (وردپرس خودکار آموزش بروزرسانی.19

)میدهد
رایگان

، براي شرایطی که با بروزرسانی پرس از طریق هاستآموزش بروزرسانی دستی ورد.20
)زمان نیاز به بروزرسانی را خودش اطالع میدهد(خودکار نتوانستید انجام دهید

4999

4999آموزش ایجاد گروه بندي براي مطالب در وردپرس.21
4999*داخل آن.. آموزش نحوه درج مطلب در سایت و قراردان تصویر و لینک و.22
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4999*صحیح نوشتن مطلب براي کاربران و گوگل و برخی ترفندهاآموزش روش.23
4999در باال یا پایین یا چپ سایت...)منوي تماس با ما یا(آموزش ساخت منوي سایت .24
4999*)امکانات جانبی و ضروري سایت(آموزش روش جستجو و نصب انواع افزونه .25
4999کلی و موقت ویرایش قالبمعرفی + آموزش کامل جستجوي قالب و نصب قالب .26
4999)*انجام روي یک قالب پیشفرض(آموزش کامل نحوه ویرایش قالبها .27
4999*...تغییر هدر و اسالیدر و چیدمان و رنگ و:آموزش نحوه ویرایش کامل قالب شما.28
4999*)اگر که بصورت اجباري روي قالبتان نصب شد(آموزش کار با المنتور وردپرس .29
4999*جهت استفاده در چپ یا راست یا پایین سایت) ویجت ها(وزش کار با ابزارکها آم.30
4999آموزش نصب و تنظیم افزونه کد کپچا یا کد امنیتی در سایت وردپرسی.31
4999داخل سایت یا داخل مطالب... آموزش درج ویدئو یا فیلم و کلیپ و تیزر و.32
4999...ي سایت یا داخل صفحات سایت یاآموزش نصب و ساخت اسالیدر براي باال.33
4999*آموزش ساخت دکمه اشتراك گذاري مطالبتان توسط کاربران روي هر مطلب.34
4999*آموزش ساخت دکمه پرینت روي هر مطلب و دکمه تبدیل متن به پی دي اف.35
4999*آموزش درج یک متن یا تصویر مشترك درچند نوشته و ویرایش آنهابا یک کلیک.36
4999)آموزش یک نکته مهم(+کامنتها و مدیریت آنهاآموزش کار با دیدگاهها و نظرات و .37
4999آموزش ایجاد منوي آبشاري و افزودن آیکن به آن و تغییر رنگ پس زمینه منو.38
4999آموزش ساخت فرم تماس و یا فرم سفارش در سایت وردپرسی.39
4999دپرسی آموزش نصب برنامه چت آنالین روي سایت ور.40
4999*)نصب فروشگاه ساز اینترنتی ووکامرس(آموزش نصب ووکامرس روي وردپرس .41
4999آموزش تنظیمات اولیه و مهم فروشگاه ساز ووکامرس.42
4999محصوالت در ووکامرسو ویرایشآموزش کامل درج.43
4999*آموزش تغییر کادرهاي ضروري براي کاربران در ووکامرس حین خرید.44
4999آموزش نحوه بررسی سفارشات در ووکامرس.45
4999آموزش ایجاد دسته بندي محصوالت در ووکامرس.46
4999آموزش حذف دکمه خرید روي برخی محصوالت دلخواه در ووکامرس.47
4999)با روش نصب قالب وردپرسکمی متفاوت(جستجو و نصب قالب ووکامرس.48
4999)انجام روي یک قالب پیشفرض(آموزش تنظیمات قالب ووکامرس بطور کامل.49
4999*)انتخاب رنگ یا سایز توسط مشتري(آموزش درج چند محصول در یک محصول.50
4999*روي ووکامرسمستقیمآموزش نصب درگاه پرداخت آنالین بانکی.51
4999*)یردگدرصدکارمزد می 1درگاه(روي سایتواسط انکیآموزش درگاه پرداخت ب.52
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4999نحوه درج قیمت گذاري هزینه ارسال+ آموزش درج کد تخفیف خرید .53
4999*ایمیلپنل مدیریتو روشهاي ورود بهدامینتانآموزش ساخت ایمیل روي .54
4999....چک کردن و-ارسال-نوشتن-تنظیمات: آموزش کار با پنل مدیریت ایمیل.55
4999*...دامینهایتان به ایمیل دلخواه دیگر مثل جیمیل یافوروارد ایمیلهاي انوعآموزش.56
4999*)یا با بکآپوهاست به هاست(هاستی دیگربهتانآموزش انتقال سایت.57
4999*نی از طریق بکآپردایا بازگوآموزش بازگردانی سایت به تاریخ چندروز قبل.58
4999با جزئیاترنده بازدید سایت و نصب آمارگیر معتبر تعداد بازدید موزش درج شماآ.59
یا محصوالت یا اطالعات سریع از نوشته ها یا برگه ها یا تصاویرگرفنآموزش کپی.60

آموزش بازگردانی + در زمان دلخواهتانروي کامپیوترو ذخیرهسایتتانکاربران
سی دیگرآنها به سایتتان یا ریختن روي یک سایت وردپر

4999

4999آموزش ثبت سایت در گوگل و شناساندن سایت به گوگل در پنل جیمیلتان.61
4999در قسمت دلخواه سایتتانروي گوگل مپدفترتاندقیق آدرس نمایشآموزش .62
4999سایتفیلترشدن احتمالیساماندهی جهت اطالع از آموزش ثبت سایت در پایگاه .63
4999)اگر نیازتان شد(comدامنه دات کام DNSهمان یاآموزش تنظیم نیم سرور .64
4999)اگر نیازتان شد(irدامنه آي آر DNSآموزش تنظیم نیم سرور یا همان .65
4999)*ترنسفر(آموزش انتقال دامنه دات کام از هاستینگ فعلی به هاستینگی دیگر .66
4999ر تب جدیدبطور خودکار دتانآموزش بازشدن همه لینکهاي متعلق به سایت.67

:توضیحات تکمیلی
براي طراحی سایت و استفاده سریعتر و . روي کامپیوترfirefoxآموزش نصب 1

بهتر از آن و نداشن مشکالت حین کار، بهترست بجاي مرورگر کروم، از فایرفاکس 
استchromeاستفاده کنید که کار با آن بسیار آسانتر و راحتتر از گوگل کروم 

ارزان از طریق هاستینگها و نمایندگیهاirید و ثبت دامنه ملی آي آر نحوه خر3
براي خرید دامنه آي ار حتما باید در ایرنیک، nic.irنحوه ثبت نام در ایرنیک 4

داراي شناسه باشید تا مالکیت قانونی دامین بنام شما باشد اما برخی کاربران حین 
هاتی میشوند که نیازست پیشگیري شودثبت نام یا بعداً دچار مشکالت و یا اشتبا

ادان به این معناست که شما میخواهید یک دامین دیگر نیز : آموزش ادان دامین10
روي همین هاست فعیلتان که خریداري کرده اید ست نموده و با آن دامین جدید 

نیز یک سایت دیگر ایجاد کنید
ین دیگرتان نیز به سایت یعنی میخواهید یک یا چند دام. آموزش پارك دامین11
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باز com.honargaraبه ir.honargaraمثالً با کلیک روي . فعلیتان باز شوند
آي آر روي آن پارك شده است.کام سایت اصلی بوده و هنرگرا.رگراشود که هن

اگر میخواهید روي دامین اصلیتان یک سایت کامالً : آموزش ساخت سابدامین12
. مجزا که نامش زیرمجموعه همان دامیتان باشد ایجاد کنید سابدامین بسیازید

مجموعه که نامشان زیرmail.yahoo.comیا shop.talagostar.comمثال 
سایتشان است اما عملکردشان با سایت اصلیشان فرق دارد و تداخلی با هم ندارند

درج لینک داخل متن، درج تصویر، ساخت : آموزش نحوه درج مطلب در سایت22
گالري تصاویر داخل متن، بروزرسانی تاریخ انتشار، آموزش معناي برخی گزینه ها، 

...ویرایش عکس وتغییر رنگ، سایز و فونت، حذف لینک، 
متن چگونگی استفاده از واژگان و چیدمان در: آموزش روش صحیح نوشتن مطلب23

برخی عزیزان، مطالب را می نویسند اما بگونه اي نیست . نویسی خیلی مهم است
که در نتایج جستجو دیده شود و یا بعضًا بخاطر مظالعه برخی آموزشهاي غلط در 

. نت مبنی بر سئو و بهینه سازي، دچار اشتباه و خودزنی سایت می شوند
میل سایت نیاز به افزونه ها براي تک: آموزش روش جستجو و نصب افزونه ها25

افزونه ها آپشن هاي تکمیلی و کاربردي ترین و اصلی ترین گزینه در . میباشد
ایجاد سایت هستند که به دلخواه خودتان انتخاب و نصب میشوند اما بدلیل 

بیشترین . حساسیت بسیار باالیی که افزونه ها دارند باید با دقت انتخاب شوند
دپرسی بخاطر استفاده نادرست و یا نصب افزونه هاي آسیبها به سایتهاي ور

. غیرمجاز یا غیرضروري بوده است لذا نحوه انتخاب و نصب آنها بسیار مهم است
رینت از پافزونه -افزونه اشتراك گذاري مطالب:چند نمونه افزونه هاي کاربردي

افزونه ساخت فرم -افزونه ساخت منوي آبشاري-ساخت اسالیدرافزونه_لبطم
افزونه درگاه پرداخت بانکی-افزونه کد کپچا-تماس

یک قالب بصورت پیشفرض که داراي امکانات : آموزش کامل نحوه ویرایش قالبها27
. متنوعی است، توسط ما انتخاب شده و نحوه کامل کار با آن آموزش داده میشود

و میتوانید پس ازین آموزش، آشنایی نسبتاً خوبی با ویرایش انواع قالبها می یابید 
هر قالبی دیگر را نیز نصب و ویرایش کنید و به شما در انتخاب قالب مناسب براي 

سایتتان کمک شایانی می کند
اگر که یک قالب خاص و مطلوبتان را روي : آموزش نحوه ویرایش کامل قالب شما28

سایتتان نصب کرده اید اما نمیدانید که چگونه با آن کار کنید اطالع داده تا
نیاز به ورود ما به پنل مدیریت سایتتان میباشد. ویدئوي کار با آنرا برایتان بسازیم

براي برخی قالبها بطور خودکار افزونه المنتور نیز : آموزش کار با المنتور وردپرس29
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نصب میشود که کار با المنتور نیاز به مهارت دارد و بدلیل شلوغ بودن،چندان 
بسیار کاربردي است... احان نیست اما از لحظ امکانات ومطلوب بنده و یا دیگر طر

ویجت ها این امکان را میدهند که سمت چپ یا پایین : آموزش کار با ابزارکها30
مثال کادر جتسجو در پایین یا . سایت، گزینه هاي دلخوهتان را درج یا اضافه کنید

راست یا فوتر چپ و راست سایت، نمایش فهرست وار مطالب سایت شما در چپ و 
درج کدهاي دلخواه -درج عکس در پایین یا منوي چپ و راست سایت-سایت

..سایت مپ و-گوگل آنالین-مثل آمارگیر
پایین یا باالي هر متلب در سایتتان میتوانید : آموزش ساخت دکمه اشتراك گذاري34

ورد نظر این دکمه را بگذارید تا کاربران روي ان ککیک کرده و شبکه اجتماعی م
مثل تلگرام یا واتساپ یا جیمیل یا یاهو و یا حتی یک شخص خاص در یک شبکه 
اجتماعی و پیام رسان دلخواهشان را انتخاب کرده و لینک آن صفحه از سایت شما 

را برایش فرستاده و به اشتراك در کانال یا با آن شخص بگذارد
دکمه پرینت کلیک کرده و با این دکمه، کاربر روي: آموزش ساخت دکمه پرینت35

pdfو یا با کلیک روي دکمه .. مستقیماً از آن صفحه سایت شما پرینت می گیرد و
. شده و میتواند روي سیستم خود ذخیره کندpdfآن صفحه براي وي تبدیل به 

اینکار جنبه تبلیغاتی خوبی برایتان دارد زیرا دیگر، سایتتان توسط مشتري 
ینت یا پی دي اف را به همکاران یا مدیرانش نیز میدهدفراموش نمیشود و نیز پر

شاید بخواهید یک تصویر : آموزش درج یک متن یا تصویر مشترك درچند نوشته36
یا ویدئو یا جمله مشترك را داخل همه یا برخی نوشته هایتان بگذراید اما اگر بعداً 

یرایش کنید و یا بخواهید آنرا ویرایش کنید، باید یک یک آن مطالب را کلیک و 
لذا راهی وجود دارد که بتوان بدون نیاز به . حتی ندانید در کدام مطالب بوده است

در آن مطالب مشترك را ویرایش یا حذف کرد... اینکار، مطلب یا تصویر یا ویدئو یا
) نصب فروشگاه ساز اینترنتی ووکامرس(آموزش نصب ووکامرس روي وردپرس 41

شگاه ساز اینترنتی میباشد که همه امکانات آن رایگان ووکامرس کاملترین فرو
است اما نیاز به تنظیمات خاص دارد و شاید برخی قالبهاي آن نسبت به سایر 
فرشگاه سازها مطلوبتر شما نباشند، اما همچنان یکه تاز میدان است و سئو قوي 

ا دارددارد و نیز قالبهاي خوبی هم دارد و این بستگی به تنظیمات و سلیقه شم
مشتریانتان حین : آموزش تغییر کادرهاي ضروري براي کاربران حین خرید44

سفارش باید تمامی گزینه هاي اجباري مثل آدرس و تلفن و کدپستی و ایمیل و 
را تکمیل کنند که شاید آنها یا شما نخواهید که این همه اذیت .. کوچه  خیابان و

ل تغییر این گزینه ها را در فیلم آموزشی راه ح. شوند یا برخی کادرها نیاز نباشد
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ببینید
اگر برخی محصوالت شما داراي چند : آموزش درج چند محصول در یک محصول50

رنگ و سایز متفاوت هستند و میخواهید مشتري حین سفارش آن محصول، ابتدا 
رنگ و سایز دلخواهش را  انتخاب کند، نیاز به نظیمات خاصی میباشد

منظور از درگاه : درگاه پرداخت آنالین بانکی مستقیم روي ووکامرسآموزش نصب51
مستقیم، اتصال درگاه بانکی به حساب بانکی خودتان است که باید خودتان افزونه 
درگاه آن بانک را نصب کرده و سپس از بانکتان درخواست درگاه بدهید اما براي 

است که هزینه سالیانه دارد دریافت درگاه بانکی مستقیم، نیاز به دریافت اي نماد
مزیت درگاه مستقیم اینست ... و نیز یک پروسه چندهفته اداري و احراز هویت و

ساعت یکبار، مبالغ دریافتی بطور خودکار به حسابتان واریز میشود24که هر
اگر با دریافت درگاه مستقیم : آموزش دریافت و نصب درگاه پرداخت بانکی  واسط52

کارمزد از هر % 1اید از درگاه بانکی واسط استفاده کرد که فقط مشکل دارید، ب
تراکنش می گیرند که البته فعالً یکی از درگاههاي واسط معتبر، مزیتی دارد که 

تومان را 7000تومان باشد، حداکثر همان 700000براي هر تراکنشی که بیش از 
مان کسر نمی شود تو10000میلیون تومانی 1یعنی براي یک تراکنش . می گیرند

شب روزیکه تراکنش 12همچنین تا ساعت . تومان میباشد7000و حداکثر همان 
در آن انجام شده، نمیتوانید درخواست واریز وجه به حسابتان داشته باشید و پس 
از آن نیز خودشان بطور خودکار به حسابتان واریز نمی کنند تا زمانیکه درخواست 

، شاید درگاه خوبی باشدویدئو را ببیند»» وجه بدهید
که info – sales- supportمثل: آموزش ساخت ایمیل روي دامین خودتان54

یا support@talagostar.com : نتیجه مثل اینها میشود
info@honargara.irکه بجاي طالگستر یا هنرگرا سایت شما قرار میگیرد

اگر نمیتوانید : ل دلخواه دیگرآموزش انوع فوروارد ایمیلهاي دامینهایتان به ایمی56
همواره ایمیلهاي روي دامینهایتان را چک کنید یا اگر پیامی به ایملهاي دامینتان 
میآید که هنوز آن ایمیل را روي دامینتان ایجاد نکرده اید، میتوانید تنظیم کنید 

که بطور خودکار فوروارد شوند به جیمیل یا یاهو یا دیگر آدرس دلخواهتان
اگر قبالً ) هاست به هاست و یا با بکآپ(زش انتقال سایتتان به هاستی دیگر آمو57

سایت وردپرسی طراحی کرده اید و یا اگر از هاست فعلیتان ناراضی هستید و 
میخواهید آنرا به هاستی دیگر انتقال دهید باید بکآپ سایتتان را داشته باشید یا به 

ویدئوي نحوه . ز آن بکآپ بگیریدپنل هاست فعلیتان دسترسی داشته باشید و ا
گرفتن بکآپ نیز قبًال آموزش داده است
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اگر : آموزش بازگردانی سایت به تاریخ چندروز قبل و یا بازگردانی از طریق بکآپ58
به هر دلیل سایتتان از دسترس خارج شد یا خرابکاري کردید این امکان جود دارد 

سرورهاي سایتتان موجودست که سایت را به آخرین بکآپ خودکاري که روي
با اینکار، آخرین تغییراتی که در سایت از تاریخ آن بکآپ به بعد انجام . بازگردانید

داده اید از بین میرود و سایت بطور کامل به آن تاریخ بکآپ قبلی بر میگردد که 
ساعت تا یکفهته و یکماه نیز بکآپ وجود دارد که 48ساعت الی 24معموالً از 
ارد در زمان درخواستتان بکآپ کدام تاریخها و ساعاتی موجود باشندبستگی د

اگر دامین دات :آموزش انتقال دامنه دات کام از هاستینگ فعلی به هاستینگی دیگر66
کام خود را فروخته اید یا از سایتی که از آن دامین خریداري کرده اید ناراضی 

ارید و یا زمان تمدید آن رسیده است بوده و قصد انتقال به سایت میزبانی دیگر را د
و قصد دارید در جایی دیگر، با قیمت ارزانتر تمدید کنید، ویدئوي ترنسفر را ببینید

دیگر آموزشهاي کار با سایت وردپرسی و فروشگاه ساز آنالین ووکامرس که برحسب نیاز و سفارش ...... و
شما ساخته و تقدیم میشود

üوهاي ساخته شده یا مورد نیازتان، کمتر یا بیشتر از سفارش شما شد، در صورتیکه تعداد ویدئ
قابل برگشت توسط ما و یا قابل پرداخت توسط شما میباشدمابه التفاوت، 

www.talagostar.com/wpfilms
طالگسترایتسطراحان 

09367547854-09329227709
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