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خیلی از  است؟ ووکامرس در هامندیعالقه لیست به محصوالت افزودنیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان آ سالم،
وب خود بدر سایت شما به دنبال محصوالت مح وگذارگشتبه  حالینباارند ندا شماراز سایت قصد خرید ا فعالا بازدیدکنندگان که 

رید کنند تا در زمان دیگری خد محصوالت محبوب خود را به این لیست اضافه میر سایت شما دارای این قابلیت باشو اگ گردندمی
، اگر شما هم تمایل به ایدکردهروش خرید است که به همین  آمدهیشپهم برای خود شما ها خیلی وقتخود را تکمیل کنند. 

 ونهافز با ووکامرس در هامندیعالقه لیست به محصوالت افزودن آموزشایجاد این امکان به فروشگاه وردپرسی خود هستید با 
YITH WooCommerce Wishlist .همراه ما باشید 

 

 YITH افزونه با ووکامرس در هامندیعالقه لیست به محصوالت افزودن آموزشداستان 
WooCommerce Wishlist 

اند، امروزه کمتر سایتی را والت ارائه دادهمحص درفروشهای مناسبی را اند روشکه به موفقیت رسیده ییوکارهاکسباز خیلی 
 YITH WooCommerce Wishlist افزونه با ووکامرس در هامندیعالقه لیست به محصوالت افزودنه از امکان کنید کمشاهده می

د این افزونه را به فروشگاه ووکامرسی خو حتماا هستید  اینترنتی خود وکارکسباند، اگر شما هم به دنبال توسعه استفاده نکرده
 باشید.خود  در سایت محصوالت فروش افزایش دور شاهد چنداننهای تا در آینده اضافه کنید

 

 عبارت است از: YITH WooCommerce Wishlistافزونه امکانات ویژه 

 هایمندیعالقهلیست  عنوانتغییر قابلیت  
 هاتغییر رنگ قالب دکمهقابلیت  
 اهیمندعالقهایجاد دکمه حذف محصوالت از لیست قابلیت  
 هایمندعالقهمشاهده موجودی محصول در لیست قابلیت  
 ها در افزونهتغییر متن همه نوشتهقابلیت  
 فارسی کامالا  
 های اجتماعی و اشتراکیافزودن لینکقابلیت  
 یگر...د بسیاری از امکاناتو  

 

 

 محصوالت افزودن این افزونه به جهتاندازی به نصب و راه YITH WooCommerce Wishlist افزونهبعد از بررسی امکانات ویژه 
 پردازیم.می ووکامرس در هامندیعالقه لیست به
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 YITH WooCommerce Wishlist افزونهصب ن
 

 زیر اقدام کنید: برای نصب این افزونه طبق تصویر

ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، یا از قسمت افزونه .1
 افزونه را بارگذاری کنید.

 YITH WooCommerce Wishlist افزونهو  را تایپ کنید YITH WooCommerce Wishlistیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. یساز سپس فعال را نصب و

 
 
 

 را مشاهده کنید. نصب افزونهآموزش توانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

 

  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-wishlist/
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 یمندعالقه، روی گزینه شودبه داشبورد شما اضافه می YITH Plugins بانامی قسمت( بار یدسا) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 کلیک کنید تا به قسمت تنظیمات این افزونه هدایت شوید.
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 :YITH WooCommerce Wishlistعمومی افزونه تنظیمات 

 تیک دار کنید.را گزینه این  فزونهاسازی برای فعال :مندیعالقه افزونه کردن فعال .1
 ها بنویسید.مندیبرای قسمت لیست عالقهمناسبی توانید عنوان در این فیلد می :مندیعالقه فرضپیش عنوان .2
 خود را داشته باشد نیاز هایمندیصفحه عالقهصورت جداگانه به هرکدامخواهید بازدیدکنندگان اگر می :مندیعالقه صفحه .3

 های داخل این فیلد استفاده کنید و یا کد کوتاه این قسمت را در برگه موردنظر خود قرار دهید.برگهاست از 
در بهترین حالت کنید توجه کنید که این تنظیمات  یمخودتنظرا در محصوالت  هامندیموقعیت دکمه عالقه :موقعیت .4

 .اندقرارگرفتهفرض صورت پیشممکن به
 یرووقتی  هامندیعالقه صفحه دردهد که به شما این امکان را میاین گزینه  یساز فعال ر صورتد :خرید سبد به انتقال .5

 ود.ش منتقل خرید سبد صفحه به کاربر ،ودش کلیک" سبد به افزودن"
 ازمحصول  آن ودش اضافه خرید سبد به محصول اگراین گزینه  یساز فعالبا  :سبد به افزودن صورت در محصول حذف .6

 شود.یم حذف هامندیعالقه لیست
ها را تغییر دهید این فیلد را با متن مندیخواهید متن دکمه افزودن به عالقهاگر می :"هایمندعالقه به افزودن" متن .7

 .یدپرکنخود  موردنظر
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 ها از این فیلد استفاده کنید.مندیدکمه مشاهده عالقهتوانید برای تغییر متن ما میش :"هامندیعالقه مشاهده" متن .1
متنی با این عنوان نمایش داده  اضافه کنید هایمندقهعال به دو بارگر یک محصول را ا :"شدهاضافه قبل از محصول" متن .2

 شود برای تغییر این متن این فیلد را تغییر دهید.می
شود برای تغییر این ها این متن نمایش داده میمندیافزودن محصول به لیست عالقه بعد از :"شد اضافه محصول" متن .3

 متن این فیلد را تغییر دهید.
 ید این فیلد را تغییر دهید.برای تغییر متن دکمه افزودن به سبد خر  :"خرید سبد به افزودن" متن .4
 هستید این گزینه را فعال کنید. هایمندعالقهلیست اگر مایل به نمایش واحد پولی در  :پولی واحدهای مشاهده .5
 این گزینه را فعال کنید.ها مندیدر لیست عالقهبرای نمایش دکمه افزودن به سبد  :"سبد به افزودن" دکمه مشاهده .6
 ها هستید این گزینه را فعال کنید.مندیدر لیست عالقهاگر مایل به نمایش موجودی محصول  :محصول موجودی مشاهده .7
 ها این گزینه را فعال کنید.مندیبرای نمایش تاریخ اضافه شدن به لیست عالقه :شدن اضافه تاریخ نمایش .8
 ها دکمه حذف محصول اضافه کنید این گزینه را فعال کنید.مندیخواهید در لیست عالقهاگر می :حذف دکمه دومین افزودن .9
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و اشتراکی  های اجتماعیهشبکهای مختص دکمهها مندیواهید در لیست عالقهخمی اگر :اشتراکی و اجتماعی هایشبکه .1
 استفاده کنید.این قسمت  هایزینهگداشته باشید از 

 در این فیلد عنوان اجتماعی خود را وارد کنید. :اجتماعی عنوان .2
 آدرس اینترنتی خواهیدیم که ییدرجا ،گیردیم قرار مورداستفاده پینترست و توییتر توسط متن این :اجتماعی متن .3

 .کنید استفاده %wishlist_url% از دهید نشان را خود هایمندیعالقه لیست به مربوط
 .شودیم استفاده پینترست رایباین فیلد  :اجتماعی تصویر آدرس .4

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 ووکامرس در هامندیعالقه لیست به محصوالت افزودن

 YITH WooCommerce Wishlist افزونه با

 8صفحه 

 بروید و تنظیمات این قسمت را هم بررسی کنید: هانگرعمومی این افزونه به سربرگ تنظیمات از بعد 

توانید این گزینه را فعال میها مندیهای ساده در محصوالت و لیست عالقهلینکاز استفاده  یجابه :هادکمه از استفاده .1
 های مناسب قرار دهید.ها را در قالب دکمهکنید تا این لینک

2.  CSS هایاگر مسلط به کد :دستی CSS  خود  یازموردن سازییسفارشکدهای موردنظر خود  واردکردنتوانید با میهستید
 نجام دهید.ارا برای این افزونه 

ارید درنگ و استایل آن مایل به تغییر تراضی نیستید و  شدهساخته هایاگر از سبک دکمه :قالب استایل از استفاده .3
فاده های دلخواه استگرد و رنگهای این قسمت بروید و از دکمه سازییسفارشتوانید با برداشتن این تیک به قسمت می

 کنید.

مات افزونه به حالت کلیک کنید تا تنظی (Reset Defaultsتنظیمات شما دچار مشکل شد روی گزینه ) کهیدرصورت
 .کلیک کنید Save Changesروی گزینه  یجادشدهاانتها برای ذخیره تغییرات در فرض برگردد، پیش
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 کنید.کلیک ها مندیقهعال بهافزودن طبق تصویر زیر روی دکمه  هامندیلیست عالقهقسمت  شاهدهمرای ب
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 (افزودن به سبد خرید)دو دکمه  شوید وه این برگه هدایت میبزیر طبق تصویر ها مندیلیست عالقه مشاهدهاز کلیک روی عد ب
 های اجتماعی وشبکه افه شدنضا اهدش ،تریینپاو در  کنیدمشاهده می مندهاعالقه لیست را در( مندهاحذف از لیست عالقه)و 

 .هستیدنیز اشتراکی 

 
 

 

 بندی:جمع

 فزودن محصوالت بهااست که به شما امکان  YITH WooCommerce Wishlistافزونه  های مکمل ووکامرسافزونهز ادیگر یکی 
های جهت افزایش فروش در سایت ردهای بسیار کاربردی و عالی افزونه یکی از روشد. این دهیم را هامندیلیست عالقه

خر برای د و در آنکنخود را به لیستی اضافه می موردعالقهمحصوالت اید بازدیدکنندگان طور که متوجه شدهفروشگاهی است. همان
سته توانم ه که این آموزشد. امیدواریم نشودایت میهرداخت پبه قسمت  وگرفته تصمیم  شدهاضافهت از محصوال هرکدامخرید 
 د.کرده باش برطرفشما ورپرسی از نیازهای شما را در جهت پیشرفت فروشگاه  دیگر یکیباشد، 
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