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قالب وردپرس
اگر می خواهید شکل و ظاهر سایت خود را تغییر دهید میتوانید از قالبهای وردپرس استفاده کنید.
با قالب وردپرس شما میتوانید به راحتی ظاهر سایت خود را تغییر دهید و همچنین روش چینش

المنتهای مختلف سایت نیز در دستان خودتان است .برای کار با وردپرس در ابتدا بهتر است با بهترین

قالبهای وردپرس آشنا باشید.

زمانی که می خواهید قالبی را تغییر دهید باید بدانید که شکل ظاهری قالب شما نیز از طرف کاربر تغییر
میکند و با این کار میتوانید آنچه را که کاربران میبینند را تغییر دهید .در مخزن قالبهای وردپرس،
هزاران قالب رایگان وردپرسی وجود دارد که برای طراحی سایت میتوان از آنها استفاده کرد اما برخی

از وبمستران ترجیح میدهند تا قالب خود را به صورت سفارشی و یا پولی برای سایت خود خریداری

کنند.

وظیفه قالب وردپرس چیست؟
قالبهای وردپرس ،محتواها و دادههای ذخیرهشده در وردپرس و همچنین نمایش آنها در مرورگر را
بر عهده دارد .هنگام ساختن قالب وردپرس  ،درواقع شما تصمیم میگیرید که محتوای سایت خود را

چگونه و به چه شکلی به نمایش بگذارید.

شما میتوانید از امکانات فراوانی که در وردپر س وجود دارد برای زیباسازی سایت خود استفاده کنید.
قالب وردپرس سایت شما میتواند در هرجایی که شما می خواهید ،به نمایش دربیاید .با معرفی بهترین
قالب های وردپرس شما میتوانید سایت خود را به بهترین نحوه تغییر دهید.

بهترین قالبهای وردپرس از چه چیزهایی تشکیلشدهاند؟
درواقع قالبهای وردپرس مجموعهای از فایلهای مختلف هستند .زمانی که این قالبها در کنار هم

قرار میگیرند ،دقیقاً میتوانند چیزی را که شما در یک سایت می بینید را برای شما بسازند .همچنین
این کار باعث میشود تا تمامی رفتارهایی که یک سایت میتواند داشته باشد را بهصورت سازمانیافته

مدیریت کند.

کاربرد قالب وردپرس




استفاده از هزاران قالب رایگان در وردپرس

قابلیت زیباسازی وبسایت

داشتن بینهایت شکل برای صفحهبندی

انواع بهترین قالبهای وردپرس


قالب انفولدEnfold



قالب آواداAvada



قالب سونThe7




قالبFlatsome

قالب بی تمBeTheme

قالب انفولد( Enfold ):
این قالب جزء قالبهای پرفروش بهحساب میآید و همچنین یک

قالب چندمنظورهی وردپرس حرفهای میباشد .کار با این قالب
بسیار ساده است و باوجود سادگی در این قالب  ،امکانات

فوقالعادهای در خود جایداده است .از این قالب میتوانید در

سایت های فروشگاهی ،شرکتی ،وبالگی نمونه کار و غیره استفاده کرد .این قالب از امکانات فراوانی
برخوردار است در زیر به برخی از ویژگیهای این قالب میپردازیم:

سازگاری با افزونهی ووکامرس


بهینهسازی سایت برای موتورهای جستجو



دارای اسالیدرهای متفاوت



رنگ بندی های متفاوت در قسمت تنظیمات



قابلیت شخصی سازی با بیش از  1000آیکون



ایجاد فرمهای ارتباطی




داشتن ابزارک های حرفهای

و.....

قالب آوادا(Avada) :
میتوان گفت که یکی از قالبهای پرفروش درتم فارسی است .برای

استفاده از وبسایتهای متفاوت ،آوادا یکی از سادهترین و متنوعترین

قالبهای چندمنظوره بهحساب میآید .افراد زیادی ازجمله مبتدی و

حرفهای از این قالب استفاده کرده اند و شاید بتوان گفت که این قالب
جزء بهترین قالب های وردپرس است.

برخی از ویژگیهای این قالب:


برخورداری از ابزارهای طراحی و ویرایش جلوههای بصری



قابیلت طراحی مدرن چندمنظوره در این قالب




بهروزرسانی خودکار قالب بهصورت مستقیم
سازگاری با آخرین نسخههای وردپرس



گرافیک با وضوحباال



و....

قالب سون (The7) :
یکی از بهترین قالبهای وردپرس شرکتی ،قالب سون است .کار با
این نوع قالب بسیار راحت است .قالب سون دارای  1000آیتم

تنظیماتی است که به شما این امکان را میدهد تا بتوانید توانایی
خود را در طراحی سایت نشان دهید .قالب سون با پالگینهای

معروف ویژوال کامپوزر،Slider Revolution ،Ultimate Addons ،
سازگار است.

Layer Sliderو… همراه بوده و همچنین با اکثر افزونه های معروف

ویژگیهای این قالب:


از چندزبانه بودن سایت پشتیبانی میکند.



طراحی این سایت بهصورت پیشرفته است.



بیش از  1000دموی آماده دارد.





از قسمتهای آماده مختلفی مانند نمونه کارها ،گالریهای عکس و ...تشکیلشده است.

بهصورت منظم سایت را بهروزرسانی میکند.
سازگاری کامل با ووکامرس

قالب فلت سام( Flatsome ):
این قالب ،یکی از قالبهای حرفهای وردپرس است که برای

پیادهسازی هر نوع پروژهای کاربرد دارد .این قالب دارای
طراحی استاندارد است که باعث افزایش بازدید بیشتر سایت

شما میشود .قالب فلت سام از آخرین نسخههای وردپرس

پشتیبانی میکند .این قالب دارای چندین دموی متفاوت است
که تنها با یک کلیک میتوان آنها را اضافه کرد.

برخی از ویژگیهای این قالب:



دارای پشتیبانی قوی

طراحی استاندارد



دارای چندین دموی متفاوت



افزایش ویژگیهای جدید



تغییر صفحه بهصورت الیو

قالب بی تم(BE THEM) :
شاید به جرئت بتوان گفت که قالب بی تم یکی از بهترین

قالبهای وردپرس بهحساب میآید و شاید گزینهی
مناسبی برایتان باشد .این قالب  ،قالبی کارآمد و سریع

است و کمترین فضای سرور را به خود اختصاص میدهد.
برخی از ویژگیهای این قالب:


بیش از  390وبسایت از پیش آماده



اختصاص دادن حداقل فضای سرور



قالبی کارآمد و سبک





منعطف پذیرترین پوسته
مناسب برای هر سایتی

پنل تنظیمات حرفهای و فارسی

