
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فرم ساز وردپرس یها افزونهبهترین 
 



 

 

 بهترین افزونه های فرم ساز وردپرس
 

 2صفحٌ 

را  يا افزٍنٌرایگان  یيا نسخٌدر این نقالٌ  نا .یوا کردىفرم ساز ٍردپرس را نعرفی  یيا افزٍنٌنا در این نقالٌ بًترین 
نا بًترین  انا ،شَد یندر نسخٌ پَلی فعال  يا افزٍنٌ يای یژگیٍکٌ بسیاری از  دانید ین حتها   ،کنیو یننعرفی 
 .کنیو ینرایگان را نعرفی  یيا افزٍنٌ

 

 

 فرم ساز وردپرس یها افزونههترین بداستان آمىزش 
 انا نشکلی ندارد، يا افزٍنٌنسخٌ پَلی یا پرنیَم  یدخر  سازنانی يستید، یتسا ٍبزنانی کٌ شها در حال ایجاد یک 

 را ندارید. يا افزٍنٌخرید نسخٌ پَلی  ییتَانا کَچک يستید، یتسا ٍبزنانی کٌ در حال ایجاد یک 

نا  ینيهچن .ديیو ینافزٍنٌ فرم ساز ٍردپرس چیست؟ پاسخ کٌ بًترین  سؤالبنابراین نا در این نقالٌ بٌ این 
 .کنیو ینيستند را نعرفی  يا یتقابلرایگانی کٌ شانل بًترین  یيا افزٍنٌ

 بهترین افزونه فرم ساز وردپرس چیست؟
 ،گیرند ینقرار  یبند دستٌکٌ در یک  ییيا افزٍنٌيهٌ  چَن ٍردپرس بسیار سخت است. یيا افزٍنٌقضاٍت در نَرد 

نشترکی  يای یتقابلیکی دٍتا، دارای  جز بٌفرم ساز ٍردپرس  یيا افزٍنٌتهام  نثل   ؛ديند ینیک کار انجام  یبا  تقر 
 .يستند

داشتٌ باشید کٌ نا در این  ؛ انا تَجٌجانبی يستند یيا افزٍنٌ یدارا ،7نثل افزٍنٌ فرم تهاس  يا افزٍنٌبعضی از 
است ٍ  ننتشرنشدىاصلی  یسنَ برنانٌتَسط  يا افزٍنٌاین  یراز  ،گیریو ینهنقالٌ این انکانات جانبی را در نظر 

 يستند. یررسهیغ

Forminator 
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در این نیان افزٍنٌ  اند؛ انا دادىاصلی خَد را در نسخٌ پَلی قرار  يای یژگیٍفرم ساز دیگر اکثر  یيا افزٍنٌ

Forminator  زنانی برای استفادى این افزٍنٌ  یتنحدٍدشها  یحت را در نسخٌ رایگان ارائٌ دادى است. يا یتقابلاکثر
 افزٍنٌ برای يهٌ در نخزن ٍردپرس در دسترس است. ینا ندارید.

 .ديد یندر پَل ٍ زنان بٌ شها پیشنًاد  ییجَ صرفٌرايی برای  Forminatorافزٍنٌ 

کلیک یک  با نباشید. يا دادىنگران اعتبار سنجی  پس زنینٌ پیشرفتٌ دسترسی کانل دارید؛ 24شها در این افزٍنٌ بٌ 
 فرم خَد را از ير لحاظی بررسی کنید. نهایش یشپ تَانید یندکهٌ 

Forminator  فرم ارسال نَشتٌ ٍبلگ را نیز بٌ شها  پرسشنانٌ ساخت نظرسنجی، انکان ،فرمعلٍى بر انکان ساخت ٍ
 .ديد ینرا  یتتانسا ٍب گسترشبٌ شها اجازى ی است کٌ قَ APIاین افزٍنٌ دارای یک  ینيهچن .ديد ینارائٌ 

 

 

 

 :Fotminatorافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:
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 رایگان 
 بازاریابی ایهیلی یها برنانهو بسیاری از   Zapier،Google Sheets یها برنانهههاهنگی کانل با  
 پرداخت یها درگاهسازگاری کانل با  
 یسیکد نىایجاد فرم بدون  
 ایجاد شرط 
 ایجاد عهلیات ریاضی 
 و انکانات دیگر 

Caldera Forms 

 
کسی این  اصل  است کٌ این افزٍنٌ خیلی نعرٍف نیست ٍ شاید  درست است. Caldera Forms افزٍنٌ بعدی، افزٍنٌ
پَلی  یيا نسخٌاز انکاناتی کٌ در  یاریبس کٌ از انکانات آن غافل شَیو. شَد ینهاین دلیل  انا افزٍنٌ را نشناسد،

 در این افزٍنٌ پیدا کنید. تَانید ینرا  شَند ین ارائٌ

 است. شدى گرفتٌقالب برای شها در نظر  یتعداد يهچنین برای شرٍع،

این افزٍنٌ با افزٍنٌ  نثل  کٌ این افزٍنٌ انکانات بسیار خَبی دارد؛  شَید ین نتَجٌ ،یدکارکنبا این افزٍنٌ  کٌ یينگان
Easy digital Download  دارد.سازگاری 

 

 :Cladera Formsافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
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 easy Digital Downloadکانل با افزونه ههاهنگی  
  Postmatic،Slack ، Payfast یها افزونهسازگاری با  
 یسیکد نىایجاد فرم بدون  
 ایجاد شرط 
 ایجاد عهلیات ریاضی 
 و انکانات دیگر 

Ninja Forms 

 
افزٍنٌ تهانی انکانات پایٌ  ینا سَنین افزٍنٌ نحبَب در نخزن ٍردپرس است. Ninja Formsنصب، نیلیَن یکبا 

برای  يا قالباست تا جایی کٌ بعضی از  یا حرفٌدارای یک ٍیرایشگر  یحت است. دادى یجادر خَد  یک فرم ساز را
 .اند شدى سازی ینٌبًاستفادى از این افزٍنٌ 

 برجستٌ این افزٍنٌ يستند. يای یژگیٍ خَب،قابلیت انجام نحاسبات ریاضی ٍ ٍیرایشگر 

 ؛ انادارند ٍجَدفرم ساز  یيا افزٍنٌتهاس ٍ ایهیل در تهانی  شهارى ،آدرس ،URLاز قبیل  فرضی یشپ يای ینٌزن 
Ninja Forms  است. فرض یشپزنینٌ  26دارای 

 یيا افزٍنٌاز تهانی  Ninja Formsبدانید کٌ  یدبا آن است. یهتق انا چیزی کٌ در این افزٍنٌ بسیار عجیب است،
 .کنند ینهفرم از پَل زیادی خرج  یيا افزٍنٌاکثر نردم برای  ؛ انااست تر گراندیگر 

 :Ninja Formsافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:
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 رایگان 
 فرض یشپزنینه  62دارای  
 سىنین افزونه نحبىب در نخزن وردپرس 
 یسیکد نىایجاد فرم بدون  
 و انکانات دیگر 

Gravity Forms 

 
 ینتر  برجستٌکار با این افزٍنٌ  یراحت است. Gtavity Forms افزٍنٌ بسیار نحبَب ٍردپرس، یيا افزٍنٌیکی دیگر از 

جانبی  یيا افزٍنٌبا نصب  انا است، شدى یوتنظدر زبان انگلیسی  فرض یشپ صَرت بٌافزٍنٌ  ینا ٍیژگی آن است.
جانبی  یيا افزٍنٌبا نصب  ینيهچن افزٍنٌ را بٌ زبان فارسی تغیر ديید. یخطاياتنظیهات ٍ حتی  تَانید ین
ایرانی بسیار  يای یتسا ٍباین افزٍنٌ برای استفادى در  ین؛ بنابرارا بٌ این افزٍنٌ اضافٌ کنید یکد نلزنینٌ  تَانید ین

 نناسب است.

 کند. تر جذابین فرم ساز را ا تَاند ینزنینٌ در این افزٍنٌ تنظیهات زیادی دارد کٌ  ير ،علٍى بٌ

با  تَانید یندر این فرم ساز  شها .یوکن اشارى گذاری یهتقبٌ ٍیژگی  تَانیو یناز دیگر انکانات این افزٍنٌ نحبَب 
 نشخص کنید.نًایی را  یهتق ،کنید یناطلعاتی کٌ از کاربر دریافت 

 :Gravity Formsافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 ایجاد شرط 
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 انکان فارسی سازی 
 یسیکد نىایجاد فرم بدون  
 و انکانات دیگر 

Contact Form 7 

 
 7آنىزش کانل افزونه فرم تهاس 

افزٍنٌ فرم ساز ٍردپرس  ینتر  نحبَب نیلیَن نصب، 5. این افزٍنٌ با شناسیو ینرا  7يهٌ نا افزٍنٌ فرم تهاس  یبا  تقر 
اگر  ؛ انادارد ينَز يو کاربرد زیادی حال ینباا فرم ساز ٍردپرس است. یيا افزٍنٌجزٍ اٍلین  7فرم تهاس  افزٍنٌ است.

 گزینٌ نناسبی نیست. اصل  رابط کاربری  ازلحاظخَايید شد کٌ  نتَجٌ ،یندازیدبنگاى دقیقی بٌ آن 

شها باید تنظیهات ایهیل را  پس ،شَند ینهيهچنین اطلعاتی دریافتی از این افزٍنٌ در دیتابیس سایت ذخیرى 
 یراز  نسئلٌ بسیار خطرناک است، ینا انجام ديید در غیر این صَرت اطلعات شها از بین خَايند رفت. یخَب بٌ

 پیش بیاید. يا یهیلارای ندتی نشکلی در ارسال تصَر کنید کٌ ب

 :Contact Form 7افزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 انکان ایجاد پرسشنانه 
 یسیکد نىایجاد فرم بدون  
 و انکانات دیگر 

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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 بسیار مهم هستند وردپرسدر  سازهافرم 
یک افزٍنٌ فرم  با .بٌ یک سایت رسهی ٍ شیک تبدیل کنند شهاراسایت  تَانند ینیکی از عناصری يستند کٌ  يا فرم

با یک  انا نَاردی ابتدایی نثل فرم عضَیت در خبرنانٌ یا فرم تهاس با نا ایجاد کنید، تَانید ین شها ساز سادى،
 نحصَالتتان را بفرٍشید یا نشتریان را پردازش کنید. تَانید ینافزٍنٌ فرم ساز قَی 

 

 .کنید را نشايدى افزونه نصب آنىزشد تَانی نی یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن با نصب کٌ درصَرتی

 بندی: جهع

 .یوا کردىریگان ٍردپرس را نعرفی  یسازياترین فرم نا در این نقالٌ بً انا قَی پَلی يستند، یسازيارم اکثر ف

 

 

 

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/
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