
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

را نصب  ياآنی ضرٍری ٍردپرس کٌ بًتر است ياافزٍنٌ
 کنید
 



 

 

 افزونه های ضروری وردپرس که بهتر است آنها را نصب کنید

 2صفحٌ 

راى برای اضافٌ  ینبًتر  از انکانات را در اختیار ندارید. یاریبس ،کنید ین ٍردپرس را نصبزنانی کٌ برای اٍلین بار 
يزار  55ٍردپرس در دسترس است؛ بیش از  یبسیار زیادی برا یيا افزٍنٌ افزٍنٌ است. نصب کردن انکانات بیشتر،

خَب ٍ بد  دٍدستٌرا بٌ  يا آن تَان ینپَلی نیستند ٍ  يا آنعنَان افزٍنٌ برای ٍردپرس ٍجَد دارد کٌ البتٌ يهٌ 
 تقسیو کرد.

 

 

 ضروری وردپرس که بهتر است نصب کنید یها افزونهداستان آنىزش 
 .کنیو ینتصاٍیر تا افزایش اننیت را نعرفی  سازی ینٌبًٍردپرس از  ضرٍری یيا افزٍنٌنا در اینجا تعدادی از 

 خىار نگسنرغ 

 
اگر سرعت لَد  پس ،گذارند ینهبرای بارگذاری یک صفحٌ ٍقت زیادی  کاربران زنان بارگذاری سایت بسیار نًو است.

 2گَگل سرعت بارگذاری سایت باید حداکثر  ازنظر بالفاصلٌ صفحٌ را خَايند بست. کاربران سایت شها پایین باشد،
 باشد. یا حتی کهتر ثانیٌ

 آن شها ببینند، یتسا ٍبز اینکٌ یک عکس از شک نکنید کٌ کاربران حتی قبل ا پس ،شَد یناگر سایت شها دیر لَد 
 ننفی دارد. یرتأثلَد شدن سایت در رتبٌ گَگل نیز  ردی ،عالٍى بٌ .بندند ینرا 

 یقا  دق ینجاا است. یتسا ٍببرای افزایش سرعت لَد  يا رٍش ینرٍزتر  بٌٍ  يا راىکش کردن سایت یکی از بًترین 
 این رٍش بسیار راحت است. ینيهچن بٌ شها کهک خَايد کرد. خَار نگساست کٌ افزٍنٌ نرغ  ییجا يهان
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سرعت  ازنظرخَد را  یتسا ٍبنهرى  تَانید ین .کند ین ٍتحلیل یٌتجز ٍ سپس بررسی  شهارااین افزٍنٌ ابتدا سایت 
 .گذارد ینپیش پای شها  یحل راى کند ینبرای ير نشکلی کٌ شناسایی  ینيهچن ببیند،

 قابلیت قدرت دارد زیرا فقط يا حرفافزٍنٌ بیش از این  ینا ،شَد ینهنحدٍد  جا ینيهالبتٌ قدرت این افزٍنٌ فقط در 
 از دیگر انکانات این افزٍنٌ است. يا آنکردن  ((Minifyٍ  کديافشردى کردن  بلکٌ ،داردنکش 

افزٍنٌ رايکاريایی را بٌ شها  ینا بَدن ٍ پرٍاز راحت است. سبک نام یک پرندى(،خَار ) نگسنرغ  يای یژگیٍیکی از 
 در آسهان پرٍاز کند! یراحت بٌ خَار نگسنانند نرغ  یقا  دقکٌ سایتتان  ديد ینپیشنًاد 

 

 

 

 :خىار نگسافزونه نرغ انکانات ویژه 

 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 افزایش سرعت سایت در چند دقیقٌ 
 ٍ انکانات دیگر 

W3 Total Cache 

 
است تا کاربران تجربٌ  شدى یطراحبرای افزایش سرعت بارگذاری تهام صفحات سایت  W3 Totla Cacheافزٍنٌ 

 شها داشتٌ باشند. یتسا ٍبخَبی از 
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 کلی عهلکرد ،يا صفحٌ بارگذاری زنان کايش با .کند ینسرٍر نیز اضافٌ  سرعت بٌاین افزٍنٌ با کايش تعداد دانلَد 
 .کند ین کهک نانند گَگل جستجَ نَتَريای در شها سایت رتبٌ باال رفتن بٌ این عانل کٌ یابد ین بًبَد سایت

ی با يای یتسا ٍب برای کٌ کند کهک باال ترافیک در سرٍر ٍب عهلکرد بًبَد بٌ تَاند ین العادى فَقاین افزٍنٌ  يهچنین
 .است نًو بسیار بازدید باال

 :W3 Total Cacheافزونه انکانات ویژه 
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 افزایش سرعت بارگذاری تهام صفحات سایت 
 کهک بٌ سئَ سایت 
 بًبَد سرٍر 
 ٍ انکانات دیگر 

 

 

Defender 

 
 يکريا برای نناسب يدف یک بٌ آن شَد ین باعث این ٍبسیار نحبَب است  يا یتسا ٍب انَاع برای ایجاد ٍردپرس

ٍردپرسی را  يای یتسازحهتی تعداد بسیار زیادی از  ینتر  کَچکٍ بدٍن  یراحت بٌ تَانند ین يا آن زیرا تبدیل شَد
 يک کنند. یکجا
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 یيا افزٍنٌ ایجاد نهایید، يکريایک ندافع در نقابل  یدبا کنید. ینتأن کانال  بٌ يهین دلیل باید اننیت خَد را 
 .ديند ینانجام  یخَب بٌ ٍردپرس این کار را برای شها

با یک  تَانید ینٍ شها  ديند ینرا بٌ شها اطالع  پذیری یبآسٍ نقاط  ندک ینبررسی  شهاراسایت  Defenderافزٍنٌ 
از این طریق رايی برای نفَذ بٌ  يا آنٍ  شَد ینگرفتٌ  يکريااین کار جلَی حهلٌ  با را از بین ببرید. يا آندکهٌ 
 شها نخَايند داشت. یتسا ٍب

ننظو در  صَرت بٌرا فعال کنید تا  شدى یبند زنانبررسی  تَانید ینیکی از انکانات خَب این افزٍنٌ این است کٌ شها 
 نَجَد را اطالع ديد. يای پذیری یبآسبررسی کند ٍ  شهاراسایت نشخص  زنان یک

 

 

 :Defenderافزونه انکانات ویژه 
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 کانل اننیت سایت ینتأن 
 پذیری یبآسنطلع شدن از نقاط  
 ٍ خَدکار شدى یبند زنانانکان بررسی  
 ٍ انکانات دیگر 

 

 جت پک
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عهلکرد  بًبَد پیشرفتٌ، یتانن .کند ینایجاد  شها ٍردپرسی سایت را برای قدرتهند يای یژگیٍ از یا نجهَعٌ جت پک
 از انکانات این افزٍنٌ است. یبخش نحتَا، یابزارياکردن  اضافٌ سایت،

 با یک دکهٌ آن را نصب کنید. تَانید ینکاربردی ٍردپرس است کٌ  یيا افزٍنٌجت پک نجهَعٌ از  درٍاقع

 نرتبط ٍ غیرى. نطالب اجتهاعی، یيا شبکٌ انکانات دیگر عبارت است از جلَگیری از اسپو در نظرات،

 .کند ینپانسیَ يهراى ریس یيا تلفندر  شهاراجت پک يهچنین سایت 

 جت پک:افزونه انکانات ویژه 
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 از چند افزٍنٌ در یک افزٍنٌ یا نجهَعٌ 
 جلَگیری از اسپو در نظرات 
 ایجاد نطالب نرتبط 
 ٍ انکانات دیگر 

Akismet 

 
 Akismetآنَزش کانل افزٍنٌ 

Akismet ٌنظرات خَدکار طَر بٌ این افزٍنٌ .کند ین کهک است، يرزنانٌ شبیٌ کٌ ٍبالگ در نظر يرگَنٌ کردن فیلتر ب 
 .کند ینخَدکار آن را حذف  طَر بٌ ٍ اگر شبیٌ بٌ يرزنانٌ بَد، کند ین بررسی Akismet یسسرٍ ٍب در را

https://shahrwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-akismet/
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 یا رد کردى است. ییدتأاین افزٍنٌ آن نظر را  شَد ینيهٌ نظرات در این افزٍنٌ دارای یک تاریخچٌ است کٌ نشخص 
 .شَند ینخَانایی بًتر در تاریخچٌ برجستٌ  یبرا ،اند شدىنظراتی کٌ رد  ینيهچن

 :Akismetافزونه انکانات ویژه 
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 جلَگیری از اسپو 
 دارای تاریخچٌ 
 ٍ انکانات دیگر 

 

Google Analytics + 

 
 ؟ديند ینانجام  یکار  چٌ قا  یدقشها  تیسا ٍبکاربران در  شَیدشها نتَجٌ  نکٌیا ردیابی کاربران بسیار نًو است.

 تیسا ٍببٌ بًبَد  تَاند ین؟ تهانی این آنار کنند ینکلیک  يا دکهٌیا حتی رٍی کدام  رٍند ین يا صفحٌکدام  بٌ

 شها کهک شایانی کند.

 داشبَرد بٌ را اطالعات این Google Analytics +افزٍنٌ  ٍ است ننظَر این برای عالی ابزار یک گَگل آنالیتیکس

 .کند ین اضافٌ بٌ شها ٍردپرس
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 بیضر  بازدید شدى، يا آنکٌ از  ییيا صفحٌ بلکٌ را بديد، دکنندگانیبازدبٌ شها آنار  تَاند ین تنًا نٌاین افزٍنٌ 

انکانات بیشتری در گَگل  حال نیباا بٌ شها نشان ديد. تَاند ینناندن در سایت را نیز  زنان ندت بازگشت،

کنید تا فرٍش  لیٍتحلٌ یتجز  بیشتر را فعال کنید ٍ رفتار کاربرانتان را يا آن دیتَان ینآنالیتیکس ٍجَد دارد کٌ 

 بیشتری جذب کنید. دکنندگانیبازدبیشتری داشتٌ باشید یا 

 
 گىگل آنالیتیکس:افزونه انکانات ویژه 

 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 بررسی رفتار کاربران 
 افزایش بازدید 
 ٍ انکانات دیگر 

Google XML Sitemaps 

 
 Google xml sitemapآنَزش کانل افزٍنٌ 

در  سایت یک نکتٌ بسیار نًو نقشٌ داشتن .کند ین تَلید شها سایت برای XML سایت نقشٌ یک خَدکار طَر بٌ افزٍنٌ این

 .شَد ینرتبٌ ٍ بًبَد سایت شها  شیافزااست کٌ باعث  سئَ

https://shahrwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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 ینَتَريا ببینند. قا  یدق شهاراساختار سایت  تَاند ین یا ير نَتَر جستجَگر دیگری گَگل یيا رباتتَسط نقشٌ سایت 

 تر عیسر شها  تیسا ٍبنطلع خَايند شد ٍ نراحل ایندکس  عا  یسر ٍ بینگ با ایجاد نَشتٌ جدید  ايَی ،گَگلجستجَ نثل 

 .ردیگ ینصَرت 

 

 :Google XML Sitemapsافزونه انکانات ویژه 
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 ساخت خَدکار نقشٌ سایت 
 افزایش سرعت ایندکس 
 ٍ انکانات دیگر 

 7تهاس فرم 

 
 7آنَزش کانل افزٍنٌ فرم تهاس 

برای ساخت  7افزٍنٌ فرم تهاس  با را ندیریت کنید. يا آننتعددی ایجاد کنید ٍ  یيا فرم دیتَان ینبا این افزٍنٌ 

ٍ از طریق  یراحت بٌارسالی را  یيا لیهیانحتَای فرم ٍ نحتَای  دیتَان ین شها ندارید، یسیکد نَبٌ  يیچ فرنی نیاز

 کنید. یساز  یسفارشخَد افزٍنٌ 

 خبری از اسپو نخَايد بَد. Akismetٍ تَسط فیلتر  کند ینيهچنین از آژاکس پشتیبانی  7افزٍنٌ فرم تهاس 
 

https://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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 :7فرم تهاس افزونه انکانات ویژه 
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 یسیکد نَایجاد فرم بدٍن  
 جلَگیری از اسپو 
 ٍ انکانات دیگر 

 

 
 اسنپ شات

 
 شَید ینیا يک  ديید ین کدياکٌ تغیری در  یزنان .ديد ینآیندى نجات  يای ینگراناز  شهارا ،بک آپ گیری از سایت

 .آٍرید یننسخٌ قبل را بدٍن يیچ تغیری باال  یراحت بٌبا داشتن بک آپ 

سایت شها  اتفاقی برای یچي اتفاقی برای آن بیفتد،شَد یا  حذف د،فایل بک آپ شها گو شَ اگر انا نَاظب باشید،
 نخَايد افتاد!

 پس ،بٌ شها کهک خَايد کرد Snapshot proاگر اتفاقی برای فایل بک آپ شها افتاد، انا ،دانند ینهم دبسیاری از نر
 .جای نگرانی ٍجَد ندارد

 .بر رٍی کانپیَتر ذخیرى کنید یا  EAmazon S،فایل بک آپ را بٌ گَگل درایَ تَانید ینيهچنین 

 خَدکار عهلیات آغاز گردد. صَرت بٌپشتیبان گیری خَدکار را فعال کنید تا در زنان نشخص  تَانید ینشها 
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 :اسنپ شات افزونه انکانات ویژه
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 بک آپ گیری آسان 
 بک آپ گیری خَدکار 
 ٍ انکانات دیگر 

Smush Pro 

 

 WP Smushآنَزش کانل افزٍنٌ 

حجو  ریتصاٍ است. دکنندگانیبازدرايی نطهئن برای افزایش تَجٌ  يا آنتصاٍیر ٍ کو کردن حجو  یساز  نٌیبً

سرعت سایت  يا آن تر نًواز يهٌ  انا ،آٍرند یناضافی بٌ بار  یيا نٌیيز ٍ  کند یناشغال  شهارازیادی از سایت 

تصاٍیر را فشردى کنید. دیتَان ینرفع این نشکل  یبرا .کنند ینکو  شهارا  

تا حجو  کند ینافزٍنٌ بٌ شها کهک  نیا است. شدى انتخابتصاٍیر  یساز  فشردىبًترین افزٍنٌ  عنَان بٌ Smush Proافزٍنٌ 

 بدٍن اینکٌ کیفیت تصاٍیر شها تغیری کند. سایت را افزایش ديید، سرعت سایت را کو کنید،

 قدرتهندتر برابر 10نسخٌ جدید این افزٍنٌ تا  نیيهچن ،کنید بًینٌ ٍ فشردى یا دستی خَدکار صَرت بٌ را تصاٍیر دیتَان ین شها

 .گذارد ینهبر رٍی کیفیت تصاٍیر  یر یتأثاست ٍ يهچنان 

https://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-wp-smush/
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 :Smush Pro افزونه انکانات ویژه
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 کو کردن خَدکار حجو تصاٍیر 
 بدٍن افت کیفیت 
 ٍ انکانات دیگر 

Broken Link Checker 

 
 یيا قسهتٍ دیگر  ٍبالگ ،يا صفحٌ ،يا نَشتٌشکستٌ شدى ٍ خراب در  یيا نکیلبر  Broken Link Checkerافزٍنٌ 

 نظارت دارد. تیسا ٍب

 

 :Broken Link Checker افزونه انکانات ویژه
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  



 

 

 افزونه های ضروری وردپرس که بهتر است آنها را نصب کنید

 13صفحٌ 

 رایگان 
 يا ینکلبررسی خَدکار  
 نَجَد در سایت يای ینکلبررسی تهام  
 انکانات دیگرٍ  

Yoast Seo 

 
 Yoast Seoآنَزش کانل افزٍنٌ 

است کٌ البتٌ نیازی بٌ نعرفی ندارد زیرا يرکسی  Yoast seo افزٍنٌ ،کنیو ینکٌ در این نقالٌ نعرفی  یا افزٍنٌآخرین 
 یدى است.ننام این افزٍنٌ را ش حتها   یا با سئَ آشنا باشد باشد کارکردىکٌ کهی با ٍردپرس 

ٍ این افزٍنٌ  کنید ینکلهٌ کلیدی خَد را ٍارد  Yoast seo در افزٍنٌ سئَ ٍردپرس است. ینتر  نحبَباین افزٍنٌ 
 .ديد یننشان  سازی ینٌبًنتعددی برای  یرايکاريا شهاٍ سپس بٌ  کند ین ٍتحلیل یٌتجز شرٍع بٌ 

 

 :Yoast Seoافزونه انکانات ویژه 
 نزیت:

 العادى فَقکارایی  
 رایگان 
 ٍ غیرى يا برگٌ ،يا نَشتٌسئَ  
 سازی ینٌبًارائٌ رايکار برای  
 ٍ انکانات دیگر 

 

https://shahrwp.com/yoast-seo-whit-wordpress/


 

 

 افزونه های ضروری وردپرس که بهتر است آنها را نصب کنید

 14صفحٌ 

 

 .کنید را نشايدى افزٍنٌ نصب آنَزش تَانید ین یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن با نصب کٌ یدرصَرت

 بندی: جهع

 لذت بردى باشید. یدٍاریوان ضرٍری ٍردپرس آشنا شدید. یيا افزٍنٌدر این نقالٌ با 

 

 

 
 

 

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/


 

 

 افزونه های ضروری وردپرس که بهتر است آنها را نصب کنید

 15صفحٌ 
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