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 2صفحه 

اضافه کردن نقشه گىگل به وردپرس نی تىاند به کاربران شها بسیار کهک کند.پیدا کردن آدرس بدون نکان یاب يا 
 بسیار سخت است،انا با استفادى از نکان یاب يا و نقشه يا این کار زحهت چندانی ندارد. کاری قدیهی و

يهانطىر که نی دانید نقشه گىگل؛ یک نقشه بسیار کانل و بسیار نعروف است که کاربران زیادی از آن استفادى نی 
 کنند.بنابر این استفادى از نقشه گىگل در وبسایت انری ضروری است.

سه روش نا در اینجا این کار را از طریق ه گىگل به وردپرس را یاد نی گیرید.چگىنگی اضافه کردن نقشله در این نقا
 انجام  ديیو.

 

 اضافه کردن نقشه گىگل به وردپرسداستان آنىزش 

 ؛استفاده از گىگلروش اول

از جعبه جستجى  برای این ه پیدا کنید.يهچنین نی تىانیدرا در نقش.سپس نکان نىرد نظر خىد بروید گىگل نپبه 
 استفادى کنید.

 

http://maps.google.com/
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( شىید.در این جاسازی نقشه( کلیک کنید و وارد بخش )اشتراک گذاریسپس از ننىی سهت راست بر روی دکهه )
وبسایت خىد قرار قسهت اندازى نقشه را انتخاب کردى و کد نهایش دادى شدى را کپی کنید و در نکان نناسبی از 

 ديید.

 حال اگر وبسایت خىد را بررسی کنید،نقشه گىگل را نشايدى خىايید کرد.

 ؛استفاده از افزونهروش دوم

روش اول بسیار راحت و نناسب است.انا اگر نی خىايید به صىرت نرتب در نىشته يا یا صفحات از نقشه گىگل 
 استفادى کنید،باید از این روش استفادى کنید.

 را نصب و فعالسازی کنید. MapPress Easy Google Mapsاولین کاری که باید بکنید این است که افزونه 

 

 :MapPress easy Google Mapsافزونه انکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 اضافه کردن نقشه به نىشته ها یا صفحات با یک کلیک 
 قابلیت سفارشی سازی نقشه 
 و انکانات دیگر 

 

 این افزونه بروید.به سراغ نصب 

 

 MapPress Easy Google Mapsنصب افزونه 
 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

يا روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلىد کنید و در قسهت  یا از قسهت افزونه .1
 بارگذاری، افزونه را بارگذاری کنید.

سازی  را تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعال MapPress Easy Google Mapsیا اینکه از قسهت کلیدواژى  .2
 کنید.
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 .کنید نشايدى را افزونه نصب آنىزش تىانید نی یددار  نشکلی افزونه کردن نصب با که درصىرتی

https://wordpress.org/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/
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/mappress-google-maps-for-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/
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را خىايید دید. برای  MapPressاگر کهی اسکرول کنید بخشی به بخش ویرایش نىشته یا برگه نىرد نظر بروید.
 کلیک کنید.( New mapفه کردن نقشه جدید بر روی دکهه )ااض

Map ID: .این قسهت نربىط به آیدی نقشه نی شىد که تىسط خىد افزونه کانل نی شىد 

Map Title: عنىان نقشه 

Display Size :)اندازى نهایش نقشه)نی تىانید اندازى سفارشی نیز تعیین کنید 
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Save center / zoom: چگىنگی نهایش نکان انتخاب شدى در نقشه 

 ( کلیک کنید.Saveجى،نکان نىرد نظر را انتخاب کنید و بر روی دکهه )بخش جستسپس با استفادى از 

 ( کلیک نهایید.Insert into postبرای اضافه کردن نقشه به پست نیز بر روی دکهه )

در پیشخىان وردپرس شها به وجىد نی  MapPressبرای اعهال تنظیهات بیشتر،پس از نضب افزونه بخشی به نام 
 آید که برای سفارشی سازی نقشه يا به کار نی رود.

 ساخت نقشه گىگل تىسط الیت باکس

اگر يهچنان قصد دارید از افزونه يا استفادى کنید؛روش آسان تر برای اضافه کردن نقشه گىگل به وردپرس،استفادى از 
 است. Google Maps Widget Pluginافزونه 

 

 :Google Maps Widgetافزونه انکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 ساخت ابزارک برای نهایش نقشه گىگل 
 و انکانات دیگر 

 

 به سراغ نصب این افزونه بروید.

 

 Google Maps Widgetنصب افزونه 
 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلىد کنید و در قسهت يا روی گزینه بارگذاری افزونه  یا از قسهت افزونه .1
 بارگذاری، افزونه را بارگذاری کنید.

 سازی کنید. را تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعال Google Maps Widgetیا اینکه از قسهت کلیدواژى  .2

 



 

 

 اضافه کردن نقشه گىگل به وردپرس

 7صفحه 

 
( را به بخش دلخىاى Google Maps)ب و فعالسازی به بخش نهایش<ابزارک يا بروید و ابزارک نربىطه پس از نص

 اضافه کنید.
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آدرس خىد را در بخش تنظیهات ابزارک وارد نهایید.يهچنین نی تىانید تنظیهاتی از قبیل رنگ پین و نقدار زوم را از 

 سپس تنظیهات خىد را ذخیرى کنید.این قسهت نشخص کنید.

 بندی: جهع

 انیدواریو که از این نقاله لذت بردى باشید. 

 



 

 

 اضافه کردن نقشه گىگل به وردپرس

 9صفحه 

 

 
 



 

 

 اضافه کردن نقشه گىگل به وردپرس

 10صفحه 

 

 

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

