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اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی است، مرکز توسعه تجارت  وکارکسبهای احراز هویت صاحبان روشاز یکی  سالم،
ی که احراز هویت هایرا به سایت نماد اعتماد الکترونیکی اینترنتی، وکارکسبالکترونیکی برای ایجاد اعتماد بین کاربران و صاحبان 

ت و سها اآنهای اینترنتی محتوا و کلیه فعالیت انناشربه خاطر ایجاد مسئولیت برای  علت احراز هویتنماید. می اند اعطاشده
 کیفیت و اعتماد سطح منظوربهشود که داده می اعتماد نمادبه  ییهاستارهتمدید شود. همچنین  هرسالاین نماد باید برای 

. توجه است سایتبو عملکرد بهتر کیفیت و اعتماد باالتر سطح دهندهنشان باالتر، هایستاره تعداد است و سایتبو عملکرد
 است و پیگرد قانونی دارد. دولتی عالمت جعل یرقانونیغ صورتبه وردپرس در الکترونیکی اعتماد نماد افزودنداشته باشید 

  

 Logo Manager For Enamad افزونه با وردپرس در الکترونیکی اعتماد نماد افزودن داستان
ر است به اینترنتی است بهت صورتبهشما  وکارکسبو اید اعتماد الکترونیکی استفاده نکردهاگر شما هم از افرادی هستید که از نماد 

 شوید.باعث ایجاد امنیت و حس اطمینان در کاربران سایت خود می کنندهمصرففکر گرفتن این نماد باشید زیرا با رعایت حقوق 
توجه  دارند با سروکاراست و اکثر افرادی که با اینترنت  بازکردهجای خود را  پرفروشهای در سایت اعتماد که نماد زمانی زیادی است

است به  کافی تصمیم به گرفتن نماد اعتماد دارید کهیدرصورتکنند. های آن سایت اقدام به خرید میبه نماد اعتماد و تعداد ستاره
خود  نامثبتمطالعه کنید و نسبت به رسمی  توانید در سایترا میکنید و تمام اطالعاتی که نیاز دارید ( مراجعه enamad.irسایت )

 اقدام کنید.

 

 عبارت است از: Logo Manager For Enamadافزونه امکانات ویژه 

 خودکار صورتبهقابلیت افزودن نماد اعتماد الکترونیکی  
 در سایتقابلیت تغییر موقعیت مکانی نماد اعتماد  
 قابلیت تغییر موقعیت مکانی در عرض سایت 
 های قالبها و دیگر مکاندارای کد کوتاه جهت نمایش در ابزارک 
 قابلیت نمایش نماد اعتماد در تمامی صفحات یا تنها در صفحه اصلی 
 افزونه یانداز راهاستفاده بسیار آسان در نصب و  
 ایجاد حس اطمینان بین شما و کاربران سایت 

 

 Logo افزونهاندازی نصب و راهبریم سراغ  اگر آماده هستید Logo Manager For Enamad افزونهد از آشنایی با امکانات ویژه بع
Manager For Enamad وردپرس در الکترونیکی اعتماد نماد افزودن جهت ...
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 Logo Manager For Enamadافزونه نصب 
 کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام 

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

 دررا  Logo Manager For Enamadافزونه را تایپ کنید و  Logo Manager For Enamadیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالکنید و سپس  جستجومخزن وردپرس 

 
 

 

 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/logo-manager-for-enamad/
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 کلیک کنید. نماد الکترونیکیی گزینه رو تنظیمات( بروید و از قسمت یدبار سانوار کناری )  به

 
 

 

 :E-nemadتنظیمات لوگوی 

 این گزینه را فعال کنید خودکار صورتبه افزونه نماد اعتماد الکترونیکی یساز فعالبرای  نمایش خودکار: یساز فعال .1
 برای جابجایی نماد اعتماد الکترونیکی در عرض قالب سایت این گزینه را تغییر دهیدعرض:  .2
را وجود مچهار گزینه  ازتوانید یکی میدر سایت  نماد اعتماد الکترونیکیبرای تغییر موقعیت مکانی موقعیت قرارگیری:  .3

 انتخاب کنید
توانید نماد اعتماد الکترونیکی را فقط برای صفحه اصلی یا در تمام صفحات سایت با تغییر این قسمت مینحوه نمایش:  .4

 یاوریددرببه نمایش 
کنید و سپس  نامثبت (enamad.irبرای نمایش نماد اعتماد الکترونیکی نیاز است اول در سایت ): الکترونیکی نماد کد  .5

 آن در این فیلد، نماد را به سایت خود اضافه کنید واردکردنبا دریافت کد نماد اعتماد الکترونیکی و 
 برای ذخیره تغییرات روی گزینه ثبت کلیک کنید ثبت: .6

 
(  [enamadlogo_shortcode])  کد کوتاهبرای اینکه بتوانید نماد الکترونیکی را در هر جای سایت که نیاز دارید قرار دهید از 

 ها نیز وجود دارد.در ابزارک کد کوتاهاز این استفاده کنید، در ضمن امکان استفاده 
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 بندی:جمع

 قوقح که است محصوالتی از استفاده و خرید جهت به کاربران اعتماد جلب وردپرس در الکترونیکی اعتماد نماد افزودن مزیت
 مزیت از یول کند قضایی اقدام خود حقوق گرفتن به نسبت تواندمی کاربر تخلف صورت در و شده رعایت آن در کنندگانمصرف

 .باشید اشکیب و صبور کامالا  الکترونیکی نماد کد گرفتن جهت نام،ثبت مراحل اتمام زمان تا گفت باید بگذریم که نماد ینا

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE/

