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 Contact Form 7 widgetساخت فرم تماس در ابزارک وردپرس با افزونه 

 

 

 2صفحه 

 7از س بافرم خیلی از کاربرانو های مختلفی وجود دارد ت دیگر افزونهاامکانو فرم تماس و  نامثبترم برای اضافه کردن ف سالم،
دبار در سایفرم ولی برای ساخت  دیساز بخود را  یازموردنفرم تماس  هرگونهد یبا این افزونه قادر هست ،دهنداین کارها را انجام می

 شوددر مخزن وردپرس یافت می Contact Form 7 widget افزونه بانام که یدکناز ابزارک این افزونه استفاده است نیاز فوتر  در یا
جداگانه  صورتبهابزارک فرم ساز  ؛بر اینعالوه  ،کرداشاره 7افزودن کد کوتاه فرم تماس  به توانمی قابلیت این ابزارک ینتر مهماز 

 وید.ش هبا ما همرا وردپرس ابزارک در تماس فرم ساخت، برای استمخصوص به خود  کد کوتاهدارای 

 

 Contact Form 7 widget افزونه با وردپرس ابزارک در تماس فرم ساخت آموزشداستان 
ستجو در جباشد تا کاربران بتوانند بدون دسترس  در یازموردن یهافرمنیاز است پشتیبانی سایت  تیمیا ارتباط با  نامثبتبرای 

ز قسمت توانید اند، برای انجام این کارها میرا پر کن نامثبتفرم  توانندد و یا بنمدیریت در تماس باش خشببا  یراحتبهسایت 
در تید هس وردپرس ابزارک در تماس فرم ساختنیازمند برای این کار سایدبار و یا از قسمت نوار کناری سایت استفاده کنید که 

را نصب  Contact Form 7 widgetعنی ابزارک این افزونه یرا نصب و سپس فعال کنید و در ادامه  Contact Form 7اولین قدم 
 شوید.یمماس خود را بسازید؛ در ادامه با امکانات این افزونه بیشتر آشنا کنید تا بتوانید در سایت و سایدبار و یا فوتر فرم ت

 عبارت است از: Contact Form 7 widgetافزونه امکانات ویژه 

 تغییر رنگ نوشته و دکمهقابلیت  
 بزارکافرم تماس در  ینهزمپستغییر رنگ قابلیت  
 7در فرم تماس  شدهدرستکوتاه  استفاده کدهایقابلیت  
 فرم تماس یهاگوشهنرم کردن قابلیت  
 اضافه کردن فرم تماس به فوتر و سایدبارقابلیت  
 کاربری آسانرابط  

 

 Contact Form 7 widgetافزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس ابزارک در تماس فرم ساختبرای 



 

 

 Contact Form 7 widgetساخت فرم تماس در ابزارک وردپرس با افزونه 

 

 

 3صفحه 

 Contact Form 7 widgetافزونه نصب 

 کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام 

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.

را نصب و سپس  Contact Form 7 widgetافزونه را تایپ کنید و  Contact Form 7 widgetیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. فعال

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید 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/
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/contact-form-7-widget/


 

 

 Contact Form 7 widgetساخت فرم تماس در ابزارک وردپرس با افزونه 

 

 

 4صفحه 

 .کلیک کنید هاابزارکبروید و روی گزینه  نمایشبه قسمت بعد از نصب افزونه در نوار کناری )سایدبار( 

 
 

 

 .های )سایدبار یا فوتر( سایت خود اضافه کنیدرا به یکی از قسمت Contact Form 7ابزارک ها بعد از کلیک روی ابزارک

 
  



 

 

 Contact Form 7 widgetساخت فرم تماس در ابزارک وردپرس با افزونه 

 

 

 5صفحه 

 کنیم:بررسی می یکدیگربا ها را گزینه مههبرای تنظیمات این ابزارک 

 در این قسمت عنوانی برای فرم خود بنویسید نام: .1

2. Subheading: زیر عنوان خود را در این فیلد وارد کنید 

3. Contact Form 7 Tag: قرار دهید خود را به دو روش کد کوتاه فرم تماستوانید در این فیلد می 

  کد کوتاهاستفاده از یکی [contact-form 1 “Contact form 1]” در این فیلد است 

  ضافه ا ابزارک ه اینب را خود یازموردن یهافرم کد کوتاه تا کردهنصب را 7 تماس فرمدیگری اینکه و
 افزونه آموزش ،7 تماس فرم یانداز راه و نصب به نیاز صورت در ،یاوریددرب نمایش کنید و به

Contact Form 7 کنید مشاهده را 
4. Background Color:  رموردنظشود که باید رنگ فرم استفاده می ینهزمپساین گزینه برای تغییر رنگ 

 وارد کنید در این فیلد انگلیسی صورتبهخود را 
5. Label Color: دهیدرا تغییر  هانوشتهنگ رتوانید می در این فیلد 

6. Submit Button Background Color:  توانید تغییر دهیدرا میها رنگ دکمهدر این فیلد 

7. Submit Button Text Color: در این فیلد رنگ نوشته دکمه را تغییر دهید 

8. Submit Rounded Corners (#px): خود را گرد کنید این مقدار را فرم  یهاگوشهتوانید می در این فیلد
 تغییر دهید با واحد پیکسل

  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-contact-form-7/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-contact-form-7/


 

 

 Contact Form 7 widgetساخت فرم تماس در ابزارک وردپرس با افزونه 

 

 

 6صفحه 

 ات خود را در سایت وردپرسی خود مشاهده کنید.کلیک کنید و نتیجه تنظیم (ذخیره) آخر روی گزینهر د

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

