
 طراحی سایت با وردپرس

 

 ایراکد

 .تماس بگیرید 0912 481 4737برای مشاوره رایگان و اطالعات بیشتر میتوانید با شماره 

 

 :طراحی سایت وردپرس
مدیریت محتوای جهان است و به عنوان پادشاه و پر دامنه ترین  Cms وردپرس پر طرفدارترین

های راه اندازی شده و بیشترین بازارهای  سیستم های جهان را تشکیل میدهد و بیشترین سایت

جهانی را از آن خود کرده است. وردپرس یک بستر مناسب برای ایجاد و طراحی سایت به صورت 

نویسی ترین زبان برنامه شود. این سیستم مدیریت محتوا با محبوبمنبع باز و رایگان محسوب می

 ..کندها استفاده میرای ذخیره دادهب MYSQL نوشته شده است و از پایگاه داده PHP یعنی
 

 :انواع سایت هایی که میتوان با وردپرس طراحی نمود

 



 

 :یوردپرس سایت ساخت سوردپر سایت طراحی مزایای

 :انعطاف پذیری وردپرس.1

پذیری آن اشاره کرد. بدین صورت که در این سیستم مدیریت توان به انعطافوردپرس می طراحی سایت از دیگر امکانات

های آنالین، های آنالین، مجالت و روزنامههای شخصی، فروشگاهسایتها و وبتوان انواع متنوعی از وبالگمحتوا می

دهد تا بتوانند به سرعت ران خود قرار میکارب اختیار در را امکان این وردپرس. کرد ایجاد را …های آموزشی و سایتوب

تواند وردپرس را سایت خود را ایجاد کنند و محتوای آن را انتشار دهند. تا جایی که حتی یک کاربر مبتدی به راحتی میوب

 .مورد استفاده قرار بدهد

 :سئو و بهینه سازی برای گوگل.2

شود داشتن سئو باال در گوگل هست، این موضوع به ترین دالیلی که باعث پیشرفت کسب و کار اینترنتی شما میمهمیکی از 

سازی صفحات برای برای مدیریت بهینه سئوی وردپرس ترین افزونهای داشته باشید. قویکنه یک سایت حرفهشما کمک می

کند و هر چقدر ادمین موتورهای جستجو سئویوست است که با بررسی دقیق صفحه اشکاالت سئویی آن را یادآوری می

  .روداشکاالت بیشتری را اصالح میکند چراغک راهنما از زرد به سبز می

 :مدیریت کامل تم صفحات.3
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عی پالگین و تم رایگان برخوردار است. با این حال جدی ترین کاربران وب سایت های وردپرسی از تعداد زیاد و متنو وردپرس

کنند. زیرا خرید پالگین و طرح زمینه معتبر به کاربر این امکان را بر روی پالگین ها و تم های برتر یا پولی سرمایه گذاری می

 هایتم از برداریبهره. بپردازد را …های متنوع و جدید امنیتی و گیمی دهد تا هزینه توسعه و پشتیبانی مداوم افزونه ها و ویژ

 .بگذارد شما سایت موفقیت روی بر بسزایی تاثیر تواندمی کاربرپسند، و کنندهخیره

 :امکانات طراحی سایت وردپرس

 
 

 :طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس

برای طراحی سایت تبدیل شده  سیستم های مدیریت محتوا از آنجا که وردپرس امروزه به یکی از برترین

 . با وردپرس نام برد طراحی سایت فروشگاهی است میتوان از ووکامرس وردپرس نیز برای

 :هزینه پایین

ها پایین تر است و بسیاری از  cms بسیار هزینه اش نسبت به سایراز آنجا که طراحی سایت وردپرس 

کاربران وردپرس را برای فروشگاه اینترنتی خود استفاده میکنند میتوان به ایتن نتیجه رسید که تمامی 

هزینه های طراحی و بازاریابی در طراحی سایت وردپرس بسیار پایین برای صاحبان مششاغل میباشد و 
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رتاپ هایی که تازه شروع به کار مکرده و میخواهند از طریق فضای دیجیتال به درۀآمد این برای استا

 .برسند بسیار مفید میباشد

 :تهیه گزارش فروش محصوالت

توانید از میزان فروش محصوالت فروشگاه اینترنتی خود گزارشی داشته باشید و بر اساس آن، شما می

ریزی دقیق تری داشته باشید.یکی دیگر از قابلیت مشتریان برنامهبرای فروش و ارائه خدمات بیشتر به 

های طراحی سایت با وردپرس را میتوان تهیه گزارشاتی کامال مفصل از میزان فروش شما نام برد. این 

امکان به عنوان یک سیستم حسابداری برای فروشگاه شما عمل کرده و تمامی خدمات و محصوالت شما 

 .ت مدیریت میکندرا با ارائه گزارشا

 :فروش کامال اتوماتیک

از طریق راه اندازی فروشگاه اینترنتی با وردپرس،دیگر شما نیاز نخواهید داشت، امور مربوط به فروش را 

توانید فروشگاه خود به صورت حضوری انجام دهید. همچنین شما بدون محدودیت در زمان و مکان، می

وشگاه در هر زمان و در هر مکان یکی از قابلیت های منحصر به را مدیریت کنید. مدیریت محصوالت و فر

 .فرد فروشگاه اینترنتی است که وردپرس این قابلیت را به نحو احسن برای کاربرانش مهیا نموده است

 :فروشی گسترده

 فروشگاه اینترنتی با“توانید مشتریانی از سراسر کشور و یا جهان داشته باشید. با راه اندازی شما می

توانید برای فروش محصوالت خود، دیگر به یک مکان و یا شهر، محدود نخواهید بود. می” وردپرس

تری، فعالیت خود را ادامه مشتریان بسیاری از سراسر کشور و یا جهان داشته باشید و در سطح وسیع

ه فروش دهید. عدم محدودیت مکانی و زمانی از مهمترین مزایای طراحی سایت با وردپرس میباشد ک

 .شما را چندین برابر میکند

 استیو جابز

 

اگر از فروش محصوالت خویش تاکنون نتوانسته اید رضایت خود و شریک خود را به جای "

آورید. نباید به گذشته خود فکر کنید؛ بلکه بایستی مشتاقانه به سمت آینده ای پیش روید 

 ".را برای خود بسازیدکه با فروشی بهتر و تبلیغاتی بهینه تر آینده ای بهتر 



 ؟بسپاریم ایراکد چرا باید طراحی سایت وردپرس خود را به
 

 :سابقه درخشان

پروژه در حوزه های گوناگون از جمله  4000سال فعالیت خود توانسته بیش از  14ایراکد در مدت 

ویژه ای کسب طراحی سایت فروشگاهی را با باالترین کیفیت به سرانجام رسانده و از این حیث جایگاه 

کند. به عالوه بخشی از این پروژه ها مربوط به شرکت های بین المللی می باشد که نشان می دهد 

 .شهرت ایراکد تنها به مرزهای ایران محدود نمی شود

 :تیم تخصصی

ما در ایراکد این افتخار را داریم که با جمعی از بهترین و مجرب ترین افراد در قالب تیم های تخصصی 

ر حوزه همکاری کرده و به ارائه خدمات می پردازیم. به گونه ای که شما می توانید صفر تا صد در ه

پروژه های طراحی سایت فروشگاهی خود از مشاوره تا تدوین استراتژی و اجرا را به متخصصان ایراکد 

 .سپرده و در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل بگیرید

 :هزینه مناسب

پروژه از مهمترین دغدغه های صاحبان کسب و کار است. ما در ایراکد با درک این مسلما بخش مالی هر 

مسئله همواره تالش خود را بر این گذاشته ایم تا خدمات را با باالترین کیفیت و هزینه معقول و مناسب 

 .به مشتریان خود ارائه دهیم

 چرا ایراکد؟

توسعه هرچه بیشتر کسب و کار های با قدمت بیشتر است. در  هدف ایراکد کمک به رشد کسب و کار های نوپا و همچنین

راستای تحقق این هدف، ایراکد اساس کار خود را بر رضایت مشتریان قرار داده و تمام تالش خود را به کار می برد تا بهترین 

 .خدمات را در سریع ترین زمان ممکن به دست مراجعه کنندگان برساند

سال به  14مشتریان و پروژه های داخلی و بین المللی ایراکد و همچنین میزان رضایت آنها در طول این به گونه ای که تعداد 

 .خوبی تخصص و کیفیت کار ایراکد را بیان می کنند



 :خدمات تخصصی ما برای انواع سایت های وردپرس

 

 :لیست بهترین افزونه های وردپرس و فهرست بهترین پالگین های وردپرس
 
 

 wp rocketافزونه بهینه سازی و سرعت وردپرس 

یکی از بهترین افزونه ها در زمینه افزایش سرعت سایت برای وردپرس است . با  WP Rocket افزونه

صرفه جویی در هزینه ها مشاهده امکانات ، پی خواهید برد که این افزونه باعث کاهش مصرف پهنای باند و 

 .خواهد شد

 کش کردن صفحات مرورگر: کش(cache)  مرورگر و صفحات در افزایش سرعت لود سایت تاثیر بسیار

، جاوا اسکریپت ، تصاویر ذخیره میشود و نیازی به بارگذاری  css زیادی دارد و اطالعاتی مثل فایل های

 .مجدد ندارد

 قتی در سایت کم باشد طبیعتا حجم سایت کاهش قابل مالحظه ای فشرده سازی فاییل ها: حجم فایل ها و

 .میابد

 بارگزاری به موقع تصاویر: Lazy load  یکی از تکنیک های بهینه سازی صفحات وب است . که با اسکرول

 .صفحه به پایین سایت تصاویر بارگذاری می گردند . این امر باعث بهبود سرعت بارگذاری صفحه می گردد

 
 

 iThemes Secuity Proتامین امنیت وردپرس پالگین 

 

https://www.zhaket.com/web/wp-rocket
https://www.zhaket.com/web/wp-rocket


% سایت ها از طریق وردپرس ایجاد می شوند، بنابرین این گونه سایت ها جزو 30در حال حاضر بالغ بر 

 افزونه اهداف هکرها قرار دارند بنابراین سایت وردپرسی شما نیاز به یک استراتژی امنیتی دارد که

 iThemes Security Proاست بهترین و قابل اعتمادترین انتخاب برای جلوگیری از هک وردپرس . 

 : افزونه آیتم سکوریتی |خصوصیات افزونه تامین امنیت وردپرس 

 جلوگیری از هک شدن 

  وردپرساصالح نقص های امنیتی 

 حفاظت در برابر بد افزارها 

 ورود بدون رمز عبور 

 و … 

 

 Yoest Seoافزونه بهینه سازی برای گوگل 

هایی که از آن برخوردار اشاره کرد به وسیله ویژگی Yoast SEO توان بهاین نوع افزونه که از انواع آن می

 .گر داشته باشدسایت شما در موتورهای جستجوسازی وبتوانند نقش مهمی در بهینهمی هستند

 :Yoast SEO Premium  امکانات افزونه

 هشدار به روزرسانی در صورت وجود نسخه جدید افزونه Yoast Seo 

  کلمه(، مترادف و سئوی آنها 5تعریف کلمات کلیدی بیشتر )تا 

  مضر برای سئو 404صفحات امکان ریدایرکت و جلوگیری از 

 به روزرسانی مستقیم و تنها با یک کلیک به نسخه جدید 

 عدم حذف اطالعات سئوی مطالب قبلی یا تنظیمات مربوط به افزونه 

 

 Gravity Fromقدرتمندترین فرم ساز جهان 

گراویتی، یک پالگین خریدنی و کامال کاربردی وردپرس استفاده میکند به نام  Pro ایراکد، از نسخه

 .پالگینی که امکان ساختن هر تعداد فرم الکترونیک با هر تعداد فیلد را میدهد

 امکان استایل دهی به فرم و المان های آن 

 امکان ساختن منطق شرطی،  

 مسیریابی نوتیفیکیشن 

 پذیرش پرداخت الکترونیک  

 تولید محتوای کاربر 

 

 Smart Slider 3 Proاسالیدر حفه ای وردپرس برای سایت های خالقانه 
 

سامارت اسالیدر ابزاری قدرتمند را که بصری و شهودی است که به ادمین اجازه ساخت  pro ایراکد نسخه

اسالید آماده آن کار را شروع  ۱۰۰اسالیدها و بالک های خالقانه میدهد. ادمین می تواند بر اساس یکی از 
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هزار مشتری و وب سایت در حال استفاده از آن هستند. سیستمی که  ۵۰۰کند. سامانه ای که بیش از 

دستش برای ساخت هرچه می خواهد باز است و سریعترین روش برای توسعه اسالیدها و بالک های 

 .متحرک است

  الیه عالی ۱۶پشتیبانی از  

 پیش نمایش زنده  

 تنظیمات مبتنی بر دیوایس  

 پشتیبانی از اسالیدر عمودی  

 از ویدئو بک گراند پشتیبانی  

 
 

 :همه چیز درباره امنیت در طراحی سایت وردپرس

 آیا سایت وردپرس امنیت کامل دارد؟

بسیاری از فعاالن در حوزه طراحی سایت در دنیا یکی از ایرادات طراحی سایت با وردپرس را 

طراحی  امنیت ضعیف آن میدانند در حالیکه این باور کامال اشتباه است. با اندکی تامل در

سایت بهترین سایت ها از جمله فروشگاه زنجیره ای رفاه، شرکت بنز و بسیاری از سایت 

های دیگر که ممکن است هر روزه در معرض حمله هکرها قرار بگبرند، میتوان به این نتیجه 

رسید که طراحی سایت وردپرس کامل امنیت داشته و مورد اطمینان است. سایت ها از سه 

 .ته و سرور از نظر امنیتی آسیب پذیر هستندسطح کاربر، هس

 امنیت وردپرس سمت کاربر

مدیر سایت با رعایت نکات امنیتی رمز و اطالعات مانع از هک شدن شده و سایت مورد حمله قرار 

 نمیمیگیرد

 امنیت وردپرس سمت هسته

 قرار نمیگیردسایت اگر همگام با آپدیت های به روز هسته وردپرس همراه باشد اصال مورد حمله 

 امنیت وردپرس سمت سرور

وردپرس از سطح بسیار باالی امنیتی برخوردار است و در بیشتر موارد مشکالت از ضعف کدنویس سایت 

 و امکانات اضافه شده است

 



 نکاتی در مورد طراحی سایت وردپرس
 ئو سایت وردپرسس

طراحی سایت، سئو نیز دیگر برای گیر بودن آن در دنیای آنالین ی وردپرس و همههمانند خود کلمه

های این حوزه نیازی به توضیح ندارد اما اگر شما در این کار مبتدی هستید باید از همین اول کار ایحرفه

ماند که با دستان خودتان، سایت مانند این می طراحی سایت وردپرس بدانید که غافل شدن از سئو در هنگام

 خود را به ته چاه بیندازید!

ها و اصول ارائه شده توسط گوگل که با قع سئو کردن سایت یعنی پایبند بودن به یکسری چارچوبدر وا

شود و هر چه امتیاز شما در گوگل بهتر باشد، ها مقاله و محتوای سایت شما امتیازدهی میتوجه به آن

مین موضوع کنید. سئو کردن سایت وردپرس نیز شامل هتر به صفحات اول سرچ آن راه پیدا میسریع

شود، شما باید تم و پلتفرم سایت خود را طبق استانداردهای سئو از لحاظ محتوایی و از لحاظ فنی ارتقا می

در کنار این  ها به صورت مستمر آپلود شوند ودهید؛ برای مثال سایت شما باید با گوشی سازگار باشد، مقاله

شته باشید زیرا سایتی که ریسپانسیو نباشد، به طور موارد باید به ریسپانسیو بودن سایت خود نیز توجه دا

 کند.قطع امتیازات منفی بسیاری را برای خود دست و پا می

 
 طراحی سایت وردپرس هایویژگی

هایی که در هنگام کار با وردپرس با آن مواجه خواهید شد اشاره در طول مقاله به صورت پراکنده به ویژگی

ها را در یکجا جمع کنیم تا بهتر با ابهت این ابزار باشد اگر تمام این ویژگینمیایم اما خالی از لطف کرده

 قدرتمند طراحی سایت آشنا شوید:

         مندی از امکانات رایگان و باکیفیتبهره 

         های کاربردیقابلیت دسترسی به افزونه 

         فرض وردپرسهای پیشها و قالبدسترسی به تم 

         سازی سایتها به صورت فردی و شخصیامکان طراحی قالب 

         فراگیری وردپرس در سطح اینترنت 

         راحتی پیدا کردن شرکت و فریلنسر آشنا با وردپرس 

         سئو کردن بهینه سایت با استفاده از این ابزار 

         مناسب برای تمام مشاغل 



  

         ی طراحی سایتای درخشان در عرصهدارای سابقه 

 
 مقایسه الراول و وردپرس

آماده متن باز مقایسه می کنند! پاسخ کلی و  سی ام اس یعنی یک زبان یا فریم ورک برنامه نویسی را با یک

سواالت چنین است که اگر شما قرار است سایتی ایده محور راه اندازی کنید که هیچکس قبال درست به این 

به ذهنش خطور نکرده و حتی با سرهم کردن پالگین های از قبل آماده و فراوان اکوسیستمی مانند 

توسعه  وردپرس قابل پیاده سازی نیست، منطقی است اگر شما با یکی از زبان های برنامه نویسی اقدام به

هزینه باالی توسعه و اشکاالت و باگ های یک نرم چنین سایتی از صفر کنید و الجرم کندی پیشرفت کار،

افزار بار اول توسعه یافته را به جان بخرید. اما در مورد اکثر وب سایت ها و فروشگاه ها که به جز تم و قالب 

ود ندارد برنامه نویسی از صفر اصال معقول اختصاصی شان در تعاریف شان هیچ کارکرد خاص منظوره ای وج

 .نیست

 یکی از زبان های محبوب در توسعه سامانه های تحت وب است.  : زبان برنامه نویسی پی اچ پی

 .وردپرس بر اساس پی اچ پی توسعه یافته است

 یکی از محبوب ترین فریم ورک های برنامه نویسی مبتنی بر زبان پی اچ پی  : فریم ورک الراول

 .ستا

 اصال زبان برنامه نویسی نیست بلکه زبان نشانه گذاری است و فقط وقتی معقول است  : اچ تی ام ال

سایتی با اچ تی ام ال توسعه یابد که هیچگاه از چند صفحه تجاوز نکند و بروزرسانی خاصی الزم 

زیبا با وردپرس نداشته باشد. گرچه امروزه آنقدر راه اندازی سایت های داینامیک و در عین حال 

 .آسان شده که کسی دیگر زحمت ساختن صفحات با اچ تی ام ال استاتیک را به خود نمی دهد

 

 سواالت متداول
 بهترین پوسته وردپرس کدام است؟

می پرسند. البته هر قالبی با یک هدفی طراحی گاه کاربران از ما درباره بهترین قالب چندمنظوره وردپرس 

 : شده است مثال

 بهترین پوسته خبری وردپرس قالب هایی هستند که برای اهداف  : بهترین قالب خبری وردپرس

 .خبری بهینه سازی شده اند
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 قالب هایی که برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی و نمایش  : بهترین قالب وردپرس برای فروشگاه

 .محصوالت و دسته های کاال و سبد خرید و مراحل پرداخت بهینه شده اند

 که مناسب راه اندازی سایت اطالع رسانی یک شرکت هستند : بهترین قالب های وردپرس شرکتی. 

 که مناسب راه اندازی یک وب سایت و یا یک وبالگ شخصی  : بهترین قالب های وردپرس شخصی

 .هستند

به نام بهترین قالب وردپرس دنیا وجود ندارد. بلکه هر قالبی برای کاری مناسب اما می توان گفت چیزی 

  .است

 

 منظور از طراحی قالب در وردپرس چیست؟

سیستم مجزاست و هم در وردپرس ظاهر گرافیکی سایت که آن را تم یا قالب یا پوسته می گویند از هسته 

می توان پوسته یا قالبی را از صفر طراحی کرد و هم می توان از تمپلیت های آماده که معموال با تنظیمات 

گوناگون قادر به تبدیل شدن به تم های مختلف هستند بهره جست. البته ما در داده ورزان از تم های آماده 

ی هر مشتری مناسب شان او از صفر تم می زنیم و پوسته و پوسته های خریدنی استفاده نمی کنیم بلکه برا

 .و قالب اختصاصی کار می کنیم

 را برای طراحی سایت وردپرس انتخاب کنیم؟ Iracode چرا

 این در قوی کارهای نمونه داشتن و  ایراکد با دانش خاص در زمینه ی ابزارهای طراحی سایت

 خود رقبای تحلیل و سفارش از بعد کاربران  .باشد کارها و کسب برای مناسبی گزینه میتواند  زمینه

  .بسپارند ایراکد ای حرفه تیم به را کار تخصصی خیلی صورت به میتوانند

 بودن وردپرس ، شرکت های طراح وب سایت هزینه دریافت میکنند؟ چرا با وجود رایگان

وردپرس رایگان است وقتی شما خودتان با آن سایت راه اندازی کنید. اما وقتی قصد استخدام تیمی متشکل 

از متخصصین حرفه ای دارید که ایشان سال ها از عمر خود را صرف شناسایی اکوسیستم وردپرس کرده اند 

  .رفه ای برای شما طراحی کنند باید پول تخصص ایشان را بدهیدتا یک سایت ح

عالوه بر این گرچه هسته اصلی وردپرس رایگان است اما بسیاری پالگین های کارآمد روی وردپرس غیر 

  .رایگان و پولی و حتی گران قیمت هستند

 امنیت وردپرس را باال ببریم؟چگونه 
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در دنیای وردپرس افزونه های امنیتی فوق العاده ای هست که صد البته رایگان نیست و نال شده اش بدرد 

 : نمی خورد اما اگر پالگین اصلی از منبع معتبر بین المللی خریداری شود خود این افزونه ها

 م می دهندبروزرسانی هسته وردپرس را رصد کرده و مکانیزه انجا. 

  تمامی ورود و خروج های کاربران را زیر نظر می گیرند و هرگونه تالش برای هک نام کاربری و

 .کلمه عبور و ورود غیرمجاز در پانل ادمین را ناکام می گذارند

  ساعات کار با پانل مدیریت و آی پی های مجاز برای دسترسی را مطابق با تنظیمات دلخواه شما

 .محدود می کنند

 ائم سورس های سایت را بررسی و فایل های آپلود شده روی وردپرس را اسکن می کنندد. 

 ،نفوذهای خنثی شده و تالش های ناکام مانده را برای مدیر  گزارشات روزانه از موارد پیشگیری شده

 .سایت ارسال می کند

سپردن کار طراحی و بهترین روش برقراری امنیت در وردپرس و افزایش امنیت سایت وردپرس شما 

 .پشتیبانی به یک تیم حرفه ای ، دلسوز و پایدار است

 نمونه سایت های وردپرسی را کجا میتوانم ببینم؟

بای وردپرس در شاید بهترین جایی در دنیا که بتوان زیباترین سایت های کار شده با وردپرس و قالبهای زی

 طبقه دنیای واقعی را دید، سایت جایزه جهانی وب، وبی اواردز، است. خوشبختانه وبی اواردز جایی برای

دیده  تدارک است شده کار وردپرس با هاشان سایت که طراحی جایزه برندگان و ها سایت بهترین بندی

 .است
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