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است  یجادشدهاشود و همچنین در وردپرس این امکان هر کاری باعث رشد و هدفمند شدن آن کار میبرداری در یادداشت سالم،
 کنید و مشخصی محدودهایی برای کاربران خود یا همکاران خود قرار دهید و حتی نمایش آن را برای افراد که بتوانید یادداشت
و  Dashboard Notepad افزونهتبلیغات خود را در پروفایل کاربران به نمایش دربیاورید، برای آشنایی با  ،یا اینکه از این طریق

 همراه ما باشید. ردپرسو در بردارییادداشت

 

 Dashboard Notepadبرداری در وردپرس با افزونه یادداشت آموزشداستان 
د را با خو هاییادداشتبیشتر کنند و یا  دیگر د ارتباط خود را در سایت با کاربرانهم از افرادی باشید که دوست دارن شاید شما

ین ااین افزونه به شما  کاری خود را به همکاران خود نمایش دهندلیست حتی د و یا ندر وردپرس به اشتراک بگذارهمکاران  دیگر
دهد که یک لیست کاری خوب را برای خود ایجاد کنید و یا اینکه نظر دیگران را برای رشد سایت وردپرسی خود در امکان را می

 این دفترچه مطالعه کنید.

 

 ز:عبارت است ا Dashboard Notepadافزونه امکانات ویژه 

 ها برای افراد مختلفقابلیت محدودیت کردن نمایش یادداشت 
 Notepadقابلیت محدود کردن ویرایشگران این  
 اندکرده نامثبتکه در سایت شما  یکسانهمهقابلیت نمایش برای  
 برای پیکربندی این افزونه رابط کاربری آسان 
 قابلیت اضافه کردن اسکرول بعد از محدودیت نمایش پاراگراف 

 

 Dashboard Notepadافزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 وردپرس در بردارییادداشت منظوربه
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 Dashboard Notepadافزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

 را نصب و سپس فعال Dashboard Notepadافزونه را تایپ کنید و  Dashboard Notepadیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید.

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید می که با نصب کردن افزونه مشکلیدرصورتی

  

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/dashboard-notepad/
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ادداشت تا دفترچه ی کلیک کنید خانهبروید و روی گزینه  پیشخوان وردپرس خودبه بعد از نصب افزونه در نوار کناری )سایدبار( 
 را مشاهده کنید.

 
 

 یازردنموهای توانید در آن نوشتهاست و می یجادشدهاکنید در پیشخوان دفترچه یادداشت طور که در تصویر زیر مشاهده میهمان
یا لیست کاری خود را بنویسید، برای تنظیمات و محدود کردن دسترسی افراد به این دفترچه یادداشت روی گزینه پیکربندی کلیک 

 کنید.

 
 

 دهیم:را توضیح می هرکدامکه  رسیدیمبعد از کلیک بر روی پیکربندی دفترچه یادداشت به تنظیمات زیر 

1. Widget title:  یادداشت خود را وارد کنید دفترچهدر این فیلد عنوان 
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2. Widget height:  ا هخود را جهت نمایش تمام صفحه مشخص کنید زیرا اگر پاراگراف یازموردندر این گزینه مقدار پاراگراف
 باید اسکرول را جابجا کنید شدهنوشتهبیشتر شود برای نمایش متن 

3. Users in these roles can edit the notes: توانند این دفترچه یادداشت کنید، میدر لیست زیر افرادی که مشخص می
 را ویرایش کنند

4. Users in these roles can read the notes: کنید که چه افرادی با رفتن به قسمت پیشخوان در لیست زیر مشخص می
 مشاهده کند شماراتواند دفترچه یادداشت می

5. Automatically add paragraphs when displaying the notes on the front end:  با فعال کردن این گزینه
 خودکار به پاراگراف بعدی منتقل کنید صورتبهتوانید متن خود می

 در انتها روی گزینه )فرستادن( کلیک کنید و به صفحه یادداشت بروید و از این قابلیت در وردپرس خود استفاده کنید.

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
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