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دچار مشکل ر سایت دموجود  هاییا قالبو  هانسخه فعلی افزونه انلودداگر شما هم از دسته افرادی هستید که برای  سالم،
علی قادر به دانلود کردن نسخه فو  است تسی پنل هاسیا و دایرکت ادمین به علت آشنا نبودن با محیط اید و این مشکل یا شده

اندازی نصب و راهبا  این کار را انجام دهید. Download Plugins and Themes from Dashboardافزونه توانید با نیستید می
 ردپرسو داشبورد از هاقالب و هاافزونه دانلود برای توانیدپنل مدیریت هاست نیست شما میبه این افزونه دیگر نیاز به مراجعه 

 ستفاده کنید.ا

 

 Download افزونه با وردپرس داشبورد از هاقالب و هاافزونه دانلود آموزش داستان
Plugins and Themes from Dashboard 

ی محیط هاست باعث سردرگمی شلوغ اکثرا  فرق دارند و با یکدیگر  هاهاست دهندگانارائهپنل مدیریت دانید طور که میمانه
اینکه بتوانید بدون مواجهه با این برای شود. حوصله سر بر میی کاری شود و گاهی اوقات مراجعه مداوم به پنل مدیریتکاربران می
ه افزون پیدا کردن صرف وقت در ای باشد که بدون نیاز بهنیاز است افزونه دانلود کنید،ی خود را هاقالبها و افزونه تمشکالدسته از 
دیدن امکانات بیشتر این . برای دانلود کنیدها را آنبتوانید در کمترین زمان ممکن  ،آن در هاست یساز فشردهو  وجودمو قالب 
 با ما همراه شوید. وردپرس داشبورد از هاقالب و هاافزونه دانلود آموزشبا افزونه 

  

 عبارت است از: Download Plugins and Themes from Dashboardافزونه امکانات ویژه 

 دانلود افزونه و قالب از داشبورد وردپرسقابلیت  
 نمایش نسخه دانلود شده قالب قابلیت 
 فزونهانمایش نسخه دانلود شده  قابلیت 
 (ZIPشده )فشرده فایل صورتبهافزونه و قالب دانلود قابلیت  
 شدهفشردهبه فایل  وریافزودن حالت دایرکتقابلیت  
 کاربری بسیار آسانرابط  

 

 

 

 Download Plugins and Themesافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید ایلماگر  ین افزونهاعد از آشنایی با امکانات ویژه ب
from Dashboard وردپرس داشبورد از هاقالب و هاافزونه دانلود برای...
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 Download Plugins and Themes from Dashboardافزونه نصب 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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.

 Downloadافزونه را تایپ کنید و  Download Plugins and Themes from Dashboardیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
Plugins and Themes from Dashboard  کنید. فعال نصب وکنید و سپس  جستجومخزن وردپرس  دررا 

 
 

 

 

 

 

 را مشاهده کنید. هآموزش نصب افزونتوانید 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/
https://wordpress.org/plugins/download-plugins-dashboard/
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 Download Plugins and Themesبروید و از قسمت تنظیمات روی گزینه  (بار یدسا) یکنار نوار  به سازی افزونهاز فعال بعد
 تنظیمات این افزونه هدایت شوید.تا به صفحه  کلیک کنید
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 را جداگانه تنظیم کنید. هرکدامتوانید ها دارد که میها و قالبتنظیمات جداگانه برای دانلود افزونهافزونه ین ا

Plugins: 

1. Add main directory to ZIP:  به را افزونه اصلی دایرکتوریتوانید میبا فعال کردن این گزینه ZIP کنید اضافه. 
2. Append version number to ZIP filename: فایل فشرده دانلود شده را به افزونه نسخه این گزینه  یساز فعال در صورت

 کند.اضافه می

Themes: 

1. Add main directory to ZIP: به راقالب  اصلی دایرکتوری توانیدمی گزینه این کردن فعال با ZIP کنید اضافه. 
2. Append version number to ZIP filename: فشرده فایل به را شده دانلود البق نسخه گزینه این یساز عالف صورت در 

 .کندمی اضافه

 

 کلیک کنید. Reset settingsفرض تغییر کند، روی گزینه به حالت پیش شدهانجامتنظیمات خواهید میاگر 

 کلیک کنید. Save settingsذخیره تنظیمات روی گزینه ای بر

 



 

 

 وردپرس داشبورد از هاقالب و هاافزونه دانلود

 Download Plugins and Themes from Dashboard افزونه با

 6صفحه 

است که  شدهاضافه Download ZIP بانامای گزینه هاو پوسته هاسمت افزونهکنید به قشاهده میمتصویر زیر در طور که همان
 دانلود کنید. ZIPفایل فشرده  صورتبهلب را فزونه یا قاااصلی  فایلتوانید با کلیک بر روی این گزینه می
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http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1/

