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اید، خیلی از کاربران مبتدی قادر به کد نویسی و اضافه کردن فونت فکر کرده وردپرس در فونت تغییربه  حالتابه حتما  ، سالم
را در وردپرس خود  Custom Fontsتوانید افزونه خود به سایت می موردعالقهموردنظر خود به سایت نیستند، برای معرفی فونت 

 فزونه این مشکل را برطرف کنید.به این ا هاآنو معرفی کردن  موردنظرنصب کنید و تنها با بارگذاری فونت وب 

 

 Custom Fonts افزونه با وردپرس در فونت تغییر آموزشداستان 
 حالیندرع واستاندارد های دارای فونتوردپرس  شود،میداشتن فونتی زیبا در سایت باعث خوانایی بیشتر و زیبایی محیط سایت 

قه ایم تا بتوانید به نسبت سلیبرای این منظور این آموزش را برای شما قرار داده زیاد مناسب نیستند،زیبایی و خوانایی  ازلحاظ
 چند برابر کنید.زیبایی و خوانایی  ازلحاظرا به سایت وردپرسی اضافه کنید و سایت وردپرسی خود را  موردنظرفونت  خود

 همراه ما باشید. Custom Fonts افزونه با ردپرسو در فونت تغییر آموزشهستید با  وردپرس در فونت تغییراگر شما هم نیازمند 

 

 عبارت است از: Custom Fontsافزونه امکانات ویژه 

 رابط کاربری آسان 
 ه کردن انواع مختلف فونتدارای قابلیت اضاف 
 های مختلفدارای قابلیت افزودن فونت در فرمت 
 مختلف یهافونتبرای  یبنددستهافزودن  

 منظوربه Custom Fontsافزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 وردپرس در فونت تغییر
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 Custom Fontsافزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

 کنید. را نصب و سپس فعال Custom Fontsافزونه را تایپ کنید و  Custom Fontsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 
 

 

 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/custom-fonts/
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به قسمت تا  کلیک کنید Custom Fontsبروید و روی گزینه قسمت نمایش به بعد از نصب افزونه در نوار کناری )سایدبار( 
 تنظیمات این افزونه هدایت شوید.
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 شوید.به قسمت تنظیمات این افزونه وارد می Custom Fontsاز انتخاب گزینه بعد 

ب و بارگذاری کنید. برای بارگذاری فونت شدهخواستهکنید باید فونت خود را طبق فرمت طور که در تصویر زیر مشاهده میهمان
 Add newکلیک کنید و از قسمت کتابخانه فونت بارگذاری شده را انتخاب کنید و در آخر روی گزینه  Uploadروی گزینه  خود

Font کلیک کنید تا اولین فونت خود را به سایت اضافه کنید. 

 
 !یبندجمع

نین کنید و همچ دوچندانزیبایی  ازنظررا به این افزونه اضافه کنید و سایت خود را خود  موردنظرفونت  یراحتبهتوانید شما می
 خوانایی محتوای خود را افزایش دهید.

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

