
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+  یسیکد نىبه منى در وردپرس ) یکىنآاضافه کردن 
 (افزونه
 



 

 

 (کدنىیسی + افزونهاضافه کردن آیکن به منى در وردپرس )

 

 2صفحٌ 

دٍم استفادى رٍش  از آشنایی ندارید، یسیکد نَبا  اگر بٌ ننَ را یاد خَايید گرفت. یکَنآدر این نقالٌ چگَنگی اضافٌ کردن 
 نهایید.

 یکَنآننَ با داشتن یک  يای یتوآ جذاب در نظر بگیرید. يای یکَنآ یا صفحات خَد در ننَ، يا یبند دستٌبرای  تَانید ینشها 
 خَايند شد. یباترز بسیار 

 بٌ نظر برسد ٍ ضریب اعتهاد نیز افزایش پیدا کند. تر یا حرفٌشها  یتسا ٍبتا  شَد ینيهچنین این کار باعث 

بدٍن  بٌ ننَ یکَنآاضافٌ کردن  ،يا قالب ایندر بٌ ننَ ندارند ٍ  یکَنآرایگان تنظیهات خاصی برای اضافٌ کردن  یيا قالبثر اک
 .گیرد ینهافزٍنٌ صَرت 

 یا افزونه؟ یسیکد نى

استفادى کنیو؟ در  یسیکد نَباید از  افزٍنٌ ٍجَد دارد کار یناباشد کٌ چرا زنانی کٌ برای  سؤالشاید برای شها يو 
 شَد ینشها اشغال  ياست  ننابعٍ  فضا ،کنید ینرابطٌ با این نَضَع باید ذکر کنیو زنانی کٌ شها یک افزٍنٌ نصب 

 .آید ینٍ سرعت پردازش سایت کهی پایین 

 فزٍنٌ نیست.ٍ نیازی بٌ نصب ا شَد ینکار بسیار کَچک است ٍ با چند خط کد سادى انجام  یک ینااز طرفی 

آشنایی نداشتٌ باشد نهکن  یسیکد نَکاربر با  کٌ یدرصَرت نیز نعایب خَدش را دارد؛ یسیکد نَ ،ٍجَد ینبااانا 
 ٍ نشکالتی ایجاد شَد. کنند یداپتداخل  بايواست کديای سایت 

 

 به منى در وردپرس یکىنآاضافه کردن داستان آمىزش 
. اضافٌ یک اصل طراحی است کٌ باید بٌ خاطر داشتٌ باشید یباییز  باشید،داشتٌ  یتیسا ٍبکٌ چٌ  کند ینهفرقی 
 .شَد ینٍردپرسی شها  یتسا ٍبکٌ باعث زیبایی ننَ  بٌ ننَ یک ٍیژگی خَب است یکَنآکردن 

 به منى در وردپرس یکىنآاضافه کردن 

را در  یکَنآست کٌ تصاٍیر کاری کٌ باید بکنید این ا یناٍل ( تًیٌ کنید.Backup) یبانپشتقبل از تغییر یک فایل 
 کتابخانٌ ٍردپرس آپلَد کنید.

 

 برای این کار باید بٌ پیشخَان ٍردپرس<رسانٌ<اضافٌ کردن جدید برٍید.
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 3صفحٌ 

از یک نَت  تَانید ینبرای این کار  نثالا  نگًداری کنید. ییدرجارا کپی کردى ٍ  یکَنآ( ير URL) ینترنتیاسپس آدرس 
 پد استفادى کنید.

 

 برٍید. يا فًرست<سپس بٌ بخش نهایش

را دارید کلیک کنید تا پنجرى  یکَنآکٌ قصد اضافٌ کردن  نَردنظرآیتو  یرٍ خَد را انتخاب کنید. نَردنظرفًرست 
این کالس در  از خَد را بنَیسید. نَردنظر cssکالس  تَانید ین Css Classesدر قسهت  سپس ٍیرایش آن باز شَد.

 را در نظر بگیرید. homepageکالس  تَانید ینبرای آیتو خانٌ  نثالا  استفادى خَايیو کرد. یسیکد نَنرحلٌ 

این بخش  در ٍارد شَید. (Style.css) نانٌ یَىشدر نرحلٌ بعدی بٌ بخش نهایش<ٍیرایشگر پَستٌ برٍید ٍ ٍارد فایل 
 .کنید ینسایت خَد را نشايدى  css یکدياتهانی 

.homepage { 

background-image: url('http://www.example.com/wp-

content/uploads/2014/12/home.png'); 

background-repeat: no-repeat; 

background-position: left; 

padding-left: 5px; 

} 

 

اینترنتی آن را نیز در  آدرس .یوا کردىیتو خانٌ تعریف يهان کالسی است کٌ برای آ (homepgeدر قطعٌ کد باال )
 قرار ديید. :background-imageبخش 

 حال برای ير آیتو جداگانٌ باید قطعٌ کد باال را تکرار کنید.

 ى کنید؛اى خَد استفادسفارشی ٍ دلخَ يای یکَنآاز  خَايید ینه یا را بارگذاری کنید، یکَنآ خَايید ینه کٌ یدرصَرت
ٍجَد دارد کٌ برای استفادى از این کتابخانٌ يهٌ کاری کٌ باید انجام ديید این  font Awesomeبٌ نام  یا کتابخانٌ

 را کپی کنید ٍ در نکان نناسب جای گذاری کنید. یکَنآنربَط بٌ ير  CSS یکديااست کٌ ٍارد این سایت شَید ٍ 

 در وردپرس Font Awesomeاز استفاده 

طریق  از این اگر .یدبازکنرا  functions.phpابتدا باید بٌ پیشخَان ٍردپرس<نهایش<ٍیرایشگر برٍید ٍ فایل ر د
 بٌ آن دسترسی داشتٌ باشید. تَانید یننیز  ياست یقطر  از نتَانستید آن را پیدا کنید،

 .ای گذاری کنیدجقطعٌ کد زیر را سپس 

<?php 
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 4صفحٌ 

function wmpudev_enqueue_icon_stylesheet() { 

 wp_register_style('fontawesome', 'http:////maxcdn.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css'); 

 wp_enqueue_style('fontawesome'); 

} 

add_action('wp_enqueue_scripts', 'wmpudev_enqueue_icon_stylesheet'); 

?> 

است دریافت  شدى نشخصی آن را از آدرس اینترنتی کٌ برا یکَنآ این است کٌ ديد ینکد انجام  کٌ اینکاری 
 .کند ین

 بٌ يهان کاری را باید انجام ديید کٌ در نرحلٌ قبل انجام دادیو. یقاا دقننَ  يای یتوآبٌ  یکَنآبرای اضافٌ کردن حال 
 نراجعٌ نهایید. نهایش<فًرستپیشخَان ٍردپرس<

را نشايدى  Font Awesome یيا کالسادانٌ تعدادی از  در گذاری کالس در این قسهت بسیار نًو است.جای 
 :کنید ین

 fa fa-lg fa-homeآیتو خانٌ: برای 

 fa fa-lg fa-newspaper-oآیتو اخبار: برای 

 fa fa-lg fa-camera-retroآیتو گالری: برای 

 fa fa-lg fa-info-circle آیتو دربارى:برای 

 fa fa-lg fa-envelope-oآیتو تهاس: برای 

 فًرست را ذخیرى کنید تا تغییرات را نشايدى کنید.سپس 

 فزونها اببه منى در وردپرس  یکىنآکردن اضافه 

 ینتر  نحبَب از افزٍنٌ استفادى کنند. ديند ینآشنایی ندارند ٍ ترجیح  یسیکد نَبا رٍش برای کاربرانی است کٌ این 
 است. Menu Icons افزٍنٌ بٌ ننَ در ٍردپرس، یکَنآافزٍنٌ برای اضافٌ کردن 

 

 :Menu Iconsفزونه اامکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 فرض یشپ ها یکىنآدارای  
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 5صفحٌ 

 به منى با یک کلیک یکىنآکردن اضافه  
 امکانات دیگرو  

 

 رٍید.غ نصب افزٍنٌ بسرابٌ 

 Menu Iconsنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

لَد کنید ٍ در قسهت بارگذاری، افزٍنٌ يا رٍی گزینٌ بارگذاری افزٍنٌ کلیک کنید ٍ از لینک زیر افزٍنٌ را دان یا از قسهت افزٍنٌ .1
 را بارگذاری کنید.

 سازی کنید. را تایپ کنید ٍ افزٍنٌ را نصب ٍ سپس فعال Menu Iconsیا اینکٌ از قسهت کلیدٍاژى  .2

 
 

 

 .کنید نشايدى را افزونه نصب آمىزش تَانید نی دیدار  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

 افزٍنٌ بٌ بخش نهایش<فًرست برٍید. یساز  فعالز نصب ٍ اپس 

https://wordpress.org/plugins/menu-icons/
https://wordpress.org/plugins/menu-icons/
https://wordpress.org/plugins/menu-icons/
https://wordpress.org/plugins/menu-icons/
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/menu-icons/
https://wordpress.org/plugins/menu-icons/
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 6صفحٌ 

 
 یبرا است. شدى اضافٌبٌ این بخش  (Icon)بٌ نام  کٌ قسهتی کنید ین نشايدى کلیک کنید. نَردنظربر رٍی آیتو 
یکی را انتخاب کردى ٍ فًرست را ذخیرى  بازشدىلیک کنید ٍ از تصاٍیر ک (Select)بٌ ننَ بر رٍی  یکَنآاضافٌ کردن 

 کنید.

 بندی: جمع

 لذت ببرید. یدٍاریوان .یدفراگرفتبٌ ننَ در ٍردپرس را  یکَنآاین آنَزش چگَنگی اضافٌ کردن ر د
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 7صفحٌ 

 

 

 
 

 

 

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

