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 Save Contact Form 7 افزونه با وردپرس در تماس فرم اطالعات کردن ذخیره

 

 2صفحه 

 دانپرکرده شمارامستقیم کاربرانی که فرم  صورتبهتوانید شما نمی (Contact Form 7) 7اگر توجه کرده باشید در فرم ساز  سالم،
ار دشواری ک دریافت شدههای ایمیلایمیل در بین  بندیدستهمشاهده کنید مگر اینکه برای شما ایمیلی ارسال شود که نگهداری و 

توانید با ذخیره کردن اطالعات فرم تماس در وردپرس مشخصات کاربران خود را روی می Save Contact Form 7با افزونه ، است
 مستقیم روی برگه به چاپ برسانید. صورتبهذخیره کنید و یا اینکه  CSVو  Pdfهای فرمت

 

 Save Contact Form 7 با افزونه در وردپرس فرم تماسکردن اطالعات  ذخیرهداستان 
ای باشد تا همه مشخصات فرم، اعم از تاریخ ورود کاربران و یا ایمیل افزونه نیاز است Contact Form 7های برای استفاده از داده

از این اطالعات  یدبتوان موردنیازرا در یک جای امن و مطمئن ذخیره کند تا در زمان  شدهدرجو همچنین پیام یا موضوع  واردشده
برای مشاهده امکانات این افزونه با آموزش ذخیره کردن اطالعات فرم  کنید،برای کسب درآمد یا گردآوری این کاربران استفاده 

 تماس در وردپرس همراه ما باشید.

 

 عبارت است از: Save Contact Form 7افزونه امکانات ویژه 

 کاربران نامثبتقابلیت نمایش تاریخ ورود و  
 PDFفایل  صورتبهقابلیت گرفتن خروجی اطالعات  
 CSVفایل  صورتبهقابلیت گرفتن خروجی اطالعات  
 تعداد کاربران در یک صفحهقابلیت نمایش  
 رابط کاربری آسان 
 مستقیم صورتبهقابلیت پرینت کردن مشخصات کاربران  

برای  Save Contact Form 7افزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 .ذخیره کردن اطالعات فرم تماس در وردپرس
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 3صفحه 

 Save Contact Form 7افزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

را نصب و سپس  Save Contact Form 7افزونه را تایپ کنید و  Save Contact Form 7یا 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/save-contact-form-7/
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 4صفحه 

برای تنظیمات این افزونه به قسمت شود که اضافه می Save CF7نام ی بااگزینهنوار کناری )سایدبار(  بهبعد از نصب افزونه 
Settings  به قسمت  شدهثبتهای فرممشخصات بروید و برای نمایشSave CF7 .بروید 

 
 

خود را  موردنیازهای فرم Contact Form 7نیاز است با افزونه  Save Contact Form 7توجه کنید که برای استفاده از افزونه 
 مشخصات کاربران را مشاهده کنید. Save Contact Form 7ساخته باشید تا بتوانید با افزونه 

 را مشاهده کنید. Contact Form 7 افزونه آموزشآشنایی کامل ندارید  Contact Form 7 افزونه کهیدرصورت

بینید یک گزینه برای فعال کردن وجود دارد که این گزینه که می طورینهمکلیک کنید،  Settingsبرای تنظیمات این افزونه روی 
 کاربران است آن را فعال کنید و روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید. نامثبتبرای نمایش تاریخ ورود و 

 

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/
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 5صفحه 

 

 بروید. کاربرانکلیک کنید تا به قسمت نمایش مشخصات  Save CF7بعد از انجام تنظیمات روی گزینه 

نید، توانید مشاهده کرا می واردشدهمشخصات کاربران  اکنونهمخود را انتخاب کنید،  شدهساختهای هیکی از فرمکشویی  از فیلد
 های این افزونه عبارت است از:از دیگر گزینه

1. Print: توانید مشخصات را با پرینت خود چاپ کنیدبا کلیک بر روی این گزینه می 
2. PDF: مشخصات را ذخیره کنید افدییپتوانید در صورت نداشتن پرینتر می 
3. CSV: نیاز دارید این اطالعات را با فرمت  کهیدرصورتCSV داشته باشید روی این گزینه کلیک کنید 
4. Show:  11روی  فرضیشپ صورتبهتوانید این مقدار را تغییر دهید که در یک صفحه می هایورودتعداد برای نمایش 

 شوداست و بعد از پر شدن ده نفر صفحه بعدی ایجاد می شدهدادهقرار 

 
 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

