
 بعوِ تؼالی

 

بِ ؼرح ریل  (39هرداد ٍ ؼْریَر ) طراحی قالب ٍردپرض آًالیي دٍرُ آهَزغی خالصِ ظرفصلْا

 :هی باؼذ

 (cms) بِ ػٌَاى یک ظیعتن هذیریت هحتَا تَضیح هراحل طراحی یک ظایت با ٍردپرض؛ هؼرفی ابؼاد حرفِ ای ٍردپرض .1

افسارّا ٍ  ًرم. )اظت ًیاز دٍرُ طَل در آًچِ  ّای برتر CMS هؼرفی -هحتَای برتر  هقایعِ اجوالی ظیعتن ّای هذیریت

 (تکٌَلَشی ّا ٍ هْارتْا

ٍ  اػطای فضای ّاظت آًالیي بِ ٌّرجَیاى جْت طراحی -ّای ٍردپرض رٍی لَکال ّاظت  ًصب ٍ کار با قالب ّا ٍ پالگیي .2

 -کار ٌّگام اًجام کار ظفارؼات هؽتریاى  رفغ ایراد قالب ّای ٍردپرض در هحیط ّای هتٌَع ٍ حرفِ ای ٍ تعلط بِ اًجام

 ًَؼتِ) ٍردپرض هذیریت بخػ با ای حرفِ ًکات –پَظتِ ّا )قالبْا( در ٍردپرض  هؼرفی –ًکات اهٌیتی در ًصب ٍردپرض 

 (برگِ ّا ٍ دظتِ بٌذیْا -ّا

 -ّا برچعب –هذیریتی ٍردپرض بصَرت َّؼوٌذاًِ بذاًذ: تٌظیوات ػوَهی  آًچِ طراح ظایت بایذ در کار با پٌل .3

 .کاربراى کاربراى ٍردپرض ٍ ًقؽْای هختلف -تصَیر ؼاخص آپلَد فایل ّا -کارباتصاٍیر

 Box بٌذی ٍ طرح ریسی کذًَیعی اظتاتیک قالب ٍردپرض ٍ کار با ػٌاصر بِ صَرت Slice ًحَُ .4

ظِ رٍغ  + css اختار، ظ css ًحَُ ی اػوال کذّای html ٍ css هؼرفی رابطِ ی (css- html) کذًَیعی اظتاتیک قالب .5

 . css اػوال کذّای

 HTML اظتفادُ از تَابغ اظتاًذارد در طراحی قالب ٍردپرض در کذّای .6

 طراحی بخػ خالصِ ًَؼتِ ّای ٍردپرض (css) کذًَیعی اظتاتیک قالب .7

 طراحی بخػ ابسارک ّای ٍردپرض (css) کذًَیعی اظتاتیک قالب .8

 ٍ هقادیر هختلف آى position کار بار هؽخصِ ی (css) کذًَیعی اظتاتیک قالب .9

ًام، تَضیحات، کلوات کلیذی،ًعخِ  یک پَظتِ ی جذیذ در ٍردپرض + هؼرفی حذاقل فایل ّای ضرٍری ٍ الزم تؼریف ایجاد .11

 . ی قالب ٍ اظکریي ؼات آى

 هتي،کلوات کلیذی ، دظتِ ٍ گرفتي ػٌَاى،خالصِ ی index.php ایجاد فایل (main loop) اصلی در ٍرد پرض حلقِ .11

 .بٌذی ّای هطلب ، هتي کاهل گرفتي لیٌک هطلب

حلقِ اصلی در ٍرد پرض هؼرفی آرگَهاى ّای تَابغ هَرد اظتفادُ در حلقِ ی اصلی ٍ هؼرفی بخػ هعتٌذات رظوی ٍردپرض  .12

 .ٍ ًحَُ ی کار با آى

 . word press hierarchy گرفتي هحتَای کاهل یک هتي،بخػ دیذگاُ ّای هطلب + هؼرفی single ایجاد فایل .13

 . search.php ٍ ًتایج جعتجَ در category.php ایجاد فایل .14



 ّا افسًٍِ از اظتفادُ اصَل – ّا افسًٍِ کار طرز – ٍردپرض در ّا افسًٍِ  هؼرفی .15

بؼذی ٍ کار با صفحِ بٌذی با اظتفادُ  / ی لیٌک دادى بِ ًَؼتِ ی قبلی / ًَؼتِ ی بؼذی ٍ ّوچٌیي ًَؼتِ ّای قبلی ًحَُ .16

 .  wp-page-numbers از افسًٍِ ی

 PHP Standards, WordPress Library, Plugins) :اًَاع تَابؼی کِ هی تَاى در ٍردپرض از آًْا اظتفادُ کرد هؼرفی .17

Provided, Custom Functions) 

ٍ  footer  wp - , () wp-head() با کار –ّای ضرٍری  header افسًٍِ ّا / پالگیي ّای ٍردپرض فراخَاًی فؼالعازی .18

 .sidebar- footer- header کٌیک فایل ّایت

 کار با هٌَّای دایٌاهیک + کار با تصاٍیر ؼاخص .19

 . widgetize  ،widget ready اظتفادُ از ابسارک ّا / ٍیجت ّا در قالب .21

 Custom Query پرض ٍ جَی دلخَاُ .21

22. archive.php – 404.php-page.php 

 .ی ظایت ٍردپرظی ٍ ایجاد ًقؽِ custom template توپلیت ّای دلخَاُ .23

ػولکرد در دیتابیط / پایگاُ دادُ  ًکات حرفِ ای زهیٌِ ّای دلخَاُ، ًحَُ -Custom Fields با زهیٌِ ّای دلخَاُ کار .24

 آرایِ ای فراخَاًی ٍ اظتفادُ بصَرت تکی ٍ -ٍردپرض 

 ًوایػ ًَؼتِ ّای هرتبط .25

 all in one seo کار با افسًٍِ ی .26

 Contact Form 7 کار با افسًٍِ ی .27

چرا بؼضی طراحاى قالب ّای ٍردپرض پَل زیادی کعب هی کٌٌذ ٍ در  ...رازّای هَفقیت در طراحی قالب ّای ٍردپرض .28

ٍیصُ ؼرکت کٌٌذگاى ) دارًذ؟ هؽتریاى راضی دارًذ اها بؼضی ّا ؼکعت هی خَرًذ ٍ دائن با هؽتریاى ؼاى هؽکل ػیي حال

 (یک جلعِ اختصاصی -برتر در طی دٍرُ 

 


