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فکرکنیدآ ممکنه  کنید؟  شروع  را  خود  اینترنیت  فروشگاه  ساخت  خواهید  یم  ساخت    یا 
اینترنیت  در  فروشگاه  اما  باشد.  وحشتناک  فکر  یک  تواند  فروشگاه    یم  ساخت  آموزش 

میبینید که این کار ساده است اما باید دقت داشته باشید و مراحل را    ، اینترنیت با وردپرس
و مثل هر    بدرسیت و تجربه هم است. درانجام دهید  به تمرین  نیاز  اموزش   کار دیگری 

وردپرس با  اینترنیت  فروشگاه  ساخت  ترین رایگان  ساده  از  فروشگاه   نحوه   ،  ساخت 
 .است آموزش طراحی سایت فروشگاهی  استفاده شده و آن هم رایگان  اینترنیت 

 

   مات قبل از راه اندازی فروشگاه اینترنیت اقدا 

 :سوال زیر را بدهید 3قبل از شروع به راه اندازی فروشگاه اینترنیت باید جواب 

   ؟ تصمیم بگیرید چه یم خواهید بفروشید  .1

همانطور که  . اولین قدم که کامالً ضروری است این است که گوشه بازار را انتخاب کنید
 .ه بازار بخش خایص از بازار بزرگ تر استاغلب تعریف یم شود ، گوش

 چه چیزی را یم خواهید بفروشید؟  •
 به چه کیس یم خواهید آنرا بفروشید؟  •
 چرا آنها آن را خریداری یم کنند؟  •

کنند ، کاری است    تعیین پایه مشتری ایده آل و تشخیص اینکه چرا آنها از شما خریداری یم
مرتکب یم شوند به این امید که   که بعداً کار شما را آسانتر یم کند. اشتباه اصیل که مردم

فروش خوب آنها نیز بیشتر است، وارد بازارهای    هر چه بازار بالقوه بزرگتر باشد ، احتمال
 !نیست بزرگ یم شوند ویل این درست

قراردادن    ،(  افراد  کل  یعن )  است  ”شندک  یم  نفس  که   افرادی “اگر مشتری هدف شما فقط  
اینکه چه چیزی در مورد آن محصول ، و توضیح  تبلیغ  بازار،  با ارزش    محصول در  بسیار 

 .است، بسیار سخت یم شود

 .در کل ، تمرکز روی یک گوشه بازار بهتر از کل بازار است

تخصیص درباره    نشبهتر است از جایی شروع کنید که قبالً عالقه شخیص به آن داشته اید، دا
کار    آن یا اشتیاق به آن دارید. کار کردن در زمینه ای که هیچ چیز از آن نیم دانید واقعاً 

 .سخیت است

خود را مشخص    بنابراین ، با عالقه خود شروع کنید ، از آنجا حرکت کنید. مشتری ایده آل
یم خواهید ارائه دهید را    کنید و اینکه چه چیزی باعث یم شود آنها بخواهند کاالهایی را که 

 .خریداری کنند

انجام یم    یک نقطه شروع خوب این است که ببینید رقبای شما در گوشه بازار چه کاری
، ببینید که چگونه آنها محصوالت خود را تعیین یم کنند  ا چه کساین  مشتریان آنه  دهند. 

 .استفاده کنید هستند. از آنها بیاموزید و از تجربیات افراد دیگر
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خودتان  -2 محصوالت  خواهید  یم  بگیرید  یا     تصمیم  بفروشید  را  دیگران  یا 
   ؟ استفاده کنید  Dropshipping  از 

 :بیایید از ابتدا با توضیح دو سناریوی محبوب تجارت الکترونیک شروع کنیم

 :وش سنیت اجرای یک فروشگاه اینترنیت است. در این مدلر   1سناریو شماره 

 شما محصوالیت را از طریق تامین کننده دریافت یم کنید یا خود آنها را ایجاد یم کنید  (1)

 شما آن محصوالت را از طریق سایت خود به مشتریان اراه یم کنید (2)

 مشتری محصول را خریداری یم کند  (3)

 .ها ارسال یم کنیدشما محصول را برای آن (4)

  

 :به شکل زیر است dropshipping و سناریو دوم یعن 

 شما با فهرست کردن محصوالت در سایت خود شروع یم کنید  (1)

 مشتری محصول را خریداری یم کند  (2)

 تامین کننده محصول را مستقیماً به مشتری یم فرستد  (3)

بدان معن است    به انبار ندارید. ایناین است که شما نیاز   dropshipping فایده اصیل مدل
ندارد. در حقیقت ، هر آنچه    تولید محصوالت یا انبارداری آنها وجود   که هیچ هزینه ای در

پس از دریافت سفارش از مشتری  را که یم فروشید سود خالص است زیرا شما فقط باید
 .خود به تهیه کننده بپردازید

خودتان محصوالت را    اب تامین کننده واریز کنید یادر مدل سنیت ، شما باید پول را به حس
 .را انجام دهید تولید کنید. شما باید قبل از شروع فروش آنها ، این کار

هستند یا نیاز   از طرف دیگر ، اگر کاالهایی که یم خواهید بفروشید از تولیدات خود شما
 .ناسب نخواهد بودم برای شما dropshipping به شخیص سازی قبل از فروش دارند ، مدل

این اولین تالش شما    اگر  ویژه   به  و  –استفاده کنید   dropshipping در کل ، اگر یم توانید ، از
راهی عایل برای شروع کار و تأیید   Dropshipping . برای راه اندازی فروشگاه اینترنیت است

مشتریان مایل بفروشید واقعاً چیزی است که    اعتبار این است که کاالهایی که یم خواهید
یم توانید محصوالت خود را نیز گسترش داده و شروع  به خرید آن هستند. سپس ، بعداً ،

 .کنید

   ؟ مشخص کنید دقیقا چه محصوالیت یم خواهید بفروشید  -3
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این است که تقریباً در هر گوشه بازار، محصوالت   dropshipping ییک از نکات جالب در مورد
 .داردبسیاری برای انتخاب وجود 

نیم خواهند   این خبر بسیار خویب برای افرادی است که یم خواهید تازه شروع شده اند و
 :از در توسعه محصول خودشان سرمایه گذاری کنند. مراحل کیل عبارتند

که رقبای شما چه    درمورد گوشه بازار مربوط به حوزه انتخایب خود تحقیق کنید. برریس کنید •
 .چیست انند و پرفروش ترین محصوالت آنهاکاالهایی را به فروش یم رس 

محصوالت یا    چه نوع چالش ها ،   به سایت های محتوایی در وب بروید تا برریس کنید که  •
 .وجود دارد چیزهایی که بطور کیل مخاطب هدف شما درباره آن چه یم خوانند ،

بینید مشتریان  به انجمن ها یا فروم های مرتبط با گوشه بازار حوزه انتخایب خود بروید و ب  •
 .در مورد چه چیزی صحبت یم کنند

 .با کلمات کلیدی مرتبط با گوشه بازار حوزه انتخایب خود جستجو کنید Google در •
به سایت هایی مثل دیجی کاال بروید و تحقیقات مشابهی انجام دهید. ببینید چه کاالهایی  •

 .فروش خویب دارند

به برخی از بازارهای محبوب بروید و به دنبال   با تمام این تحقیقات ، هم اکنون یم توانید
 .کاالهای خایص باشید که بتوانید بفروشید

دانلود  وردپرس   برای  با  اینترنیت  فروشگاه  ساخت  مقاله   pdf آموزش  انتهای  به 
  .مراجعه کنید 

اصال چرا شما نیاز به ساخت فروشگاه اینترنیت ]اموزش کامل ساخت سایت فروشگاهی با  
   ؟ وردپرس[ دارید 

 زماین بهتر از االن برای ایجاد فروشگاه اینترنیت وجود ندارد؟ 

هر کس با یک رایانه یم تواند در عرض چند دقیقه و بدون داشتن مهارت های خایص شروع 
 .به کار کند

 :نیاز دارید ساخت فروشگاه اینترنیت   سه چیز که برای

 (shixon این نام فروشگاه آنالین شماست مثل) ایده نام دامنه  .1
 هاست یا میزباین وب )جایی که سایت شما در اینترنت در آن زندیگ یم کند(  .2
 .دقیقه ای  30تمرکز  .3

 .بله، این واقعا ساده است

 .دقیقه انجام دهید  30را در کمتر از  ساخت سایت فروشگاهی با وردپرس شما یم توانید

 :، موارد زیر را پوشش خواهیم دادآموزش ساخت سایت فروشگاهی با وردپرس در

 انتخاب هاست )فضای میزباین(  ثبت دامنه و  نحوه انتخاب و •
 نحوه نصب وردپرس و افزونه ووکامرس  •
 ظاهر فروشگاه آنالین )انتخاب پوسته(  •
 اضافه کردن محصوالت به فروشگاه آنالین و مدیریت محسوالت  •
 اضافه کردن امکانات موردنیاز ساخت فروشگاه اینترنیت  •
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 تنظیمات فروشگاه آنالین )تنظیمات ووکامرس(  •

و  انتخاب  : نحوه  : گام اول  با وردپرس  و     آموزش ساخت سایت فروشگاهی  ثبت دامنه 
   ( انتخاب هاست )فضای میزباین 

، ابتدا بهتراست با مفاهیم اولیه طراحی سایت  کامل ساخت فروشگاه اینترنیتآموزش    در
 .آشناشوید

که یک فروشگاه در شهر شما یک نام و آدریس دارد؛ فروشگاه آنالین شما    همانطور :دامنه
در مرورگر    اینترنت هم باید یک آدرس و نام داشته باشد تا کاربران بتوانند سایت شما را  در

تا وارد اینترنت دستگ و تبلت( واردکنند  )کامپیوتر، موبایل  اینترنیت شما    اه خود  فروشگاه 
 (shixon.com برای مثال) .نام دارد دامنه بشوند، این نام

 .دامنه، آدرس وب سایت شما یم باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده است

ه ها، نحوه انتخاب و خرید انواع دامن   یم توانید مقاالت زیر برای اطالعات بیشتر درمورد
 .دامنه ها مطالعه کنید

دامنه   • صحیح  دامنه  ,انتخاب  نام  انتخاب  دامنه ,ابزارهای  ثبت  دامنه  ir. ,نحوه  ثبت   نحوه 
,.com )درصورت تمدید نکردن یک دامنه چه اتفاقی برای آن یم افتد؟ )چرخه عمر دامنه  

  

  کنیدقصد راه اندازی فروشگاه فیزییک در شهرتان را دارید. برای این کار باید   فرض :هاست
شما نیاز به    تان در اینترنت هم یک فضایی را اجاره کنید، برای قراردادن فروشگاه آنالین

 .گویند (Host هاست یا) اجاره یک فضا دارید، که به آن فضای میزباین

انواع هاست ها، نحوه انتخاب و خرید هاست     تر درموردیم توانید مقاالت زیر برای اطالعات بیش 

 .مطالعه کنید

 انواع هاست  •
اشترایک  • هاست  انتخاب  در  مهم  خدمات  ,عوامل  دهنده  ارائه  معتبر  شرکت  یک  چگونه 

کنیم؟ نه ,میزباین  یا  اره  رایگان؟   !هاست 
   

   س ساخت فروشگاه اینترنیت: گام دوم : نحوه نصب وردپرس و افزونه ووکامر 

ردپرس ، یم خواهم شما را با نحوه نصب وآموزش کامل ساخت فروشگاه اینترنیت   در ادامه
 .و افزونه ووکامرس آشنا کنم

 ساخت انواع سایت یم باشد. وردپرس یک (CMS) مدیریت محتوا  وردپرس بهترین سیستم

CMS شما یم توانید با استفاده از وردپرس بدون نیاز به دانش فن و برنامه   .رایگان است
 .هر نوع ساییت که مایل باشید بسازید نوییس

  های   سیستم   بزرگ   مقایسه   – طراحی سایت با وردپرس در مقابل جومال و دروپال  
  محتوا   مدیریت 
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  آموزش وردپرس 

نصب   اینترنیت:  فروشگاه  ساخت  دوم  گام  از  اول  بخش 
   س وردپر 

از این بخش  اینترنیت   در  فروشگاه  کامل ساخت  پرداخته یم آموزش  وردپرس  به نصب   ،
 .شود

 بارگذاری وردپرس روی هاست  .1
 ساخت یک پایگاه داده روی هاست  .2
 تنظیمات اولیه و نصب وردپرس  .3

 .نجام استدقیقه قابل ا 15  تمام مراحل باال در کمتر از

  دانلود رایگان قسمت اول از آموزش ساخت فروشگاه اینترنیت 

  

در جزئیات تفاوتهایی وجود   (DirectAdmin یا Cpanel)البته با توجه به نوع کنترل پنل هاست  
 .دارد ویل در کل روند یکسان است

 .یان شده است ، بطور گام به گام روند نصب وردپرس ب آموزش نصب وردپرس   در مقاله 

 درمورد امکانات، تنظیمات وردپرس بیشتر بخوانید 

   س با وردپر   آموزش رایگان ساخت سایت فروشگاهی 

پس از نصب وردپرس، حاال باید افزونه مربوط   ، آموزش طراحی سایت فروشگاهی  در ادامه
نصب، فعال و راه اندازی کنید. افزونه ووکامرس، برای اضافه    به ساخت فروشگاه اینترنیت را

  فروشگاه اینترنیت به سایت، یم باشد. این افزونه دراصل، انگلییس است ویل   کردن امکان
فروشگاه    درکنار این افزونه از افرونه ووکامرس فاریس برای بویم سازی ووکامرس و ساخت

  .اینترنیت در ایران استفاده یم کنیم

اموزش کامل ساخت سایت فروشگاهی با وردپرس : بخش دوم از گام دوم: نصب  
   س ر ووکام 

، با نحوه نصب افزونه ووکامرس آموزش کامل ساخت فروشگاه اینترنیت  در این بخش از
 .بصورت گام به گام و تصویری آشناخواهید شد

 نصب و فعال سازی ووکامرس فاریس  .1
 نصب و فعال سازی ووکامرس  .2
 تنظیمات اولیه و سریع ووکامرس  .3
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 آموزش راه اندازی فروشگاه اینترنیت با وردپرس و ووکامرس 

   (persian woocommerce)نصب و فعال سازی ووکامرس فاریس .1
شوید .1 وارد  افزونه  قسمت  به  وردپرس،  پیشخوان  واردشدن  از  .بعد 

 
 .سپس روی افزودن کلیک کنید .2
افزونه  .3 نمایید persian woocommerce نام  وارد  جستجو  قسمت  در   .را 

 
گزینه  .4 کن   روی  نصب  اکنون  گزینه   هم  سپس  کردن  و  کنید  فعال   .کلیک 

 

  

 راهنمای نصب و فعال سازی افزونه در وردپرس 

  (Woocommerce)ووکامرس اصیل  نصب و فعال سازی  .1
را  Woocmmerce قطنصب ووکامرس فاریس را انجام دهید، ف  همان مراحل مربوط به  .1

 .در قسمت جستجو واردکنید. و آن را نصب و فعال کنید Persian Woocommerce بجای

   س فیلم آموزش ساخت فروشگاه اینترنیت با وردپر 

نصب   آموزش   : اینترنیت  فروشگاه  ساخت  کامل  آموزش 
   ( ووکامرس)فیلم 

 .کنید در این قسمت، یم توانید نحوه نصب افزونه ووکامرس را کامل مشاهده 

  

   س تنظیمات اولیه و سریع ووکامر  .1

ادامه وردپرس در  با  فروشگاهی  سایت  ساخت  سازی  آموزش  فعال  و  نصب  از  بعد   ،
اولیه (Woocoomerce)ووکامرس تنظیمات  به  مربوط  اعالین  وردپرس،  پیشخوان  باالی  در   ،
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 :میبینید

 .کلیک کنید اجرای راه اندازی سریع روی
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 .در این قسمت، کشور را انتخاب نمائید .1

 .در این قسمت، آدرس را تایپ کنید .2

 )اختیاری(در این قسمت، آدرس دوم خود را تایپ کنید. .3

 .در این قسمت، شهر و کد پسیت خود را تایپ کنید .4

 .در این قسمت، واحد پول رایج کشور را انتخاب نمائید .5

قصد .6 اگر  این قسمت  و…  در  دانلود  قابل  فایلهای  مثل  دیجیتال  یا    فروش محصوالت 
 .یا هردو را دارید ، در این قسمت مشخص کنید  محصوالت فیزییک و

گزینه برخی اطالعات غیرمحرمانه از قبیل نحوه عملکرد ووکامرس برای   کردن این با فعال .7
 .ووکامرس ارسال یم شود که البته فعال کردن این قسمت اجباری نیست سازنده 

 .کلیک کنید بزن بریم درنهایت روی .8
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از  .9 استفاده  در   برای  ویل  کنید.  فعال  را  گزینه  این  پال،  یپ  الملیل  بین  پرداخت  درگاه 
  در قسمت امکانات موردنیاز  .این درگاه برای کاربران ایراین قابل استفاده نیست  کشورمان

 .صحبت یم شود درگاه های پرداخت آنالین ایراین درمورد

درصورتیکه یم خواهید امکان پرداخت افالین مثل واریز به حساب را فعال کنید، گزینه  .10
 .موردنظر را انتخاب کنید

 .کلیک کنید  ادامه روی .11
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محدوده های تحت پوشش برای ارسال پسیت و هزینه های آن را در اینجا بسته به نیاز  .12
واردکنید  …  .و 
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واحد وزن و ابعاد را که برای ارسال مرسوله های پسیت هم مورداستفاده قرار یم گیرد  .13
نمائید انتخاب  کادر  دو  از   .را 

 .کلیک کنیدادامه روی دکمه .14

  

 

در این قسمت در صورت نیاز دو قسمت را فعال کنید. درمورد ظاهر فروشگاه )پوسته(   .15
 .گام سوم و پنجم توضیح داده یم شود  و امکانات در
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 .کلیک کنید از این مرحله بگذر فعال روی .17
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دکمه .18 روی  کلیک  با  رسید.  بپایان  ووکامرس  اولیه  تنظیمات  مرحله  این  یک   در  ایجاد 
گام بعدی توضیحات آن داده شده یم توانید اولین محصول را اضافه کنید که در    محصول

 .است

سوم  فروشگاهی گام  سایت  فروشگاه   :طراحی  به  محصوالت  کردن  اضافه 

   ن آنالی 

ادامه   در  دادید،  انجام  را  اولیه  تنظیمات  و  کردید  را نصب  ووکامرس  و  وردپرس  که  حاال 
وردپرس   آموزش اینترنیت  فروشگاه  ووکامرس طراحی  در  محصول  افزودن  با  توانید  ، یم 

 .آشناشوید

 اموزش راه اندازی فروشگاه اینترنیت خودکار 

فیزییک،   نوع محصول  از ووکامرس یم توان، سه  استفاده  بفروش  با  و خدمایت  دانلودی 
 .رساند

به   )پسیت(  فیزییک  محصول  افزودن   : ووکامرس  با  اینترنیت  فروشگاه  ساخت  آموزش 
   فروشگاه اینترنیت 

افزودن   از مرحله قبل یا با کلیک روی  ایجاد یک محصول در هر حال بعد از کلیک روی دکمه
گزینه  جدید توا  محصوالت از  یم  وردپرس،  پیشخوان  راست  سمت  را در  محصول  نید 

 .ایجادکنید

 

 «بعد از آن صفحه زیر را یم بینید
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کنید .1 وارد  را  محصول  نام  یا  عنوان  قسمت  این   .در 

در این قسمت توضیحات کامل محصول را وارد کنید: هر انچه که محصول شما را کامل  .2
کند یم   .معرفی 

زیر است: موارد زیر مربوط به اضافه کردن محصوالت    این قسمت شامل بخش های .3
فروشگاه  به  محصوالت    فیزییک  کردن  اضافه  برای  هم  هایی  بخش  و  باشد،  یم  اینترنیت 

و مجازی این قسمت، درمورد قسمت های خاص    دانلودی  اتمام  از  بعد  مشترک است، 
دانلود و مجازی به فروشگاه اینترنیت، توضیحات الزم آورده شده    اضافه کردن محصوالت 

 .است
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عادی: همگاین  • تمایل  قیمت  درصورت  ویژه  و  فروش  توانید   قیمت  یم  حیت  واردکنید.    را 
 .با قیمت ویژه را هم انجام دهید فروش  زمانبندی

ی آن  اگر محصول شما دارای تعداد مشخیص است، یم توانید برا  :فهرست موجودی)انبار( •
  .یک انبار مجازی مشخص کنید و در این قسمت موارد مربوطه را تکمیل کنید

o شناسه محصول  در قسمت(SKU)  برای هر محصول یم توانید یک شناسه تعریف ،
 .کنید

o درانبار “  ،” انبار  در  موجود  گزینه “، یم توانید  وضعیت موجودی در انبار  در قسمت  
 .کنید  انتخاب را ”خرید  پیش“ و ”باشد نیم موجود

o   ،اگر یم خواهید هر مشتری از این محصول فقط یک مورد را بتواند خریداری کند
  ” کنید  فعال  را  گزینه   این  هستید،  تیک  فروش  به   مایل  اگر“گزینه   ، فروش تیک در مقابل

 .کنید فعال را
درصورتیکه محصول شما فیزییک است و یم خواهید موارد مربوط به حمل و : حمل و نقل  •

کنید.    شخص کنید از این قسمت اقدام کنید: وزن و ابعاد موردنظر را وارد یمرا م   نقل آن
یم توانید، تعیین   البته واحدهای مربوط به وزن و ابعاد رو در قسمت پیکربندی ووکامرس

 .کنید

 
درصورتیکه قبل از ایجاد این محصول، محصوالت دیگری اضافه کرده اید   :محصوالت مرتبط  •

 .مرتبطی با این محصول وجود دارد، میتوانید در این قسمت آنها را انتخاب کنید و محصول
 .کنید در قسمت بیش فروش ها و فروش مکمل، یم توانید یک یا چند محصول را انتخاب

 

ممکن است برخی محصوالت دارای ویژیگ هایی مثل رنگ، جنس، اندازه و موارد   :ویژیگ ها  •
 .از این قسمت آنها را اضافه کنید مختلف باشد که یم توانید

 .کلیک کنید افزودن  روی1- 
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 در کادر نام، نام ویژیگ -2

در کادر مقدار، مقادیری این ویژیگ را وارد کنید. البته باید از | برای جداسازی مقادیر  -3
 .استفاده کنید

روی -4 اخر  ها  در  ویژیگ  کنید  ذخیره  .کلیک 

 

  

  

هم نیاز   محصوالت از قسمت  ویژیگ ها  البته برای پیکربندی موارد پیشرفته تر به قسمت
 .خواهید داشت

از اینکه مشتری محصول را   مواردی مثل یادداشت های مربوط به محصول پس: پیشرفته  •
 .داد و از این دست موارد را در این قسمت یم توانید تنظیم کنید سفارش
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به   یادداشت خرید: در این قسمت یم توانید یادداشیت واردکنید که بعد از تکمیل سفارش، •
 .کاربر نمایش داده یم شود

یم خواهید این محصول در سبدخرید دارای ترتیب خایص باشد،   منوی سفارش: درصورتیکه  •
یعن این محصول در ابتدای سبدخرید مشتری باشد    1وارد میکنید. مثال عدد    عدد مربوطه را

 .که پیشفرض یم باشد، بطورخودکار در سبدخرید نمایش داده یم شود 0عدد   و
این محصول ف • توانند روی  کاربران یم  کنید،  فعال  را  گزینه  اگر  گذاری:  دیدگاه  کردن  عال 

 .دیدگاه درج کنند

کنید .4 انتخاب  یا  وارد  بندی  دسته  محصول،  برای  توانید  یم  قسمت  این  .در 

 
در این قسمت هم یم توانید برای محصول موردنظر، برچسب واردکنید. )دسته بندی و   .5

باشد(  یم  محصوالت  سازماندهی  برای  برچسب 
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آید .6 یم  در  بنمایش  محصول  صفحه  در  و  فروشگاه  صفحه  در  محصول،  .تصویر 

 
در این کادر هم یم توانید، برای محصول چندین تصویر دیگر واردکنید برای محصول،  .7

بسازید تصویر   .گالری 

در این قسمت، توضیحات مختصری از محصول واردکنید، این توضیحات در ابتدای صفحه   .8
 .محصول نمایش داده یم شود

ذخیره پیش  درصورتیکه نیم خواهید فعال محصول را در فروشگاه منتشرکنید، روی دکمه .9
 .کلیک کنید انتشار کلیک کنید، درغیراینصورت روی دکمه سنوی

و   دانلودی  محصول  افزودن   : وردپرس  با  فروشگاهی  سایت  ساخت  آموزش 
   مجازی)غیرپسیت( به فروشگاه اینترنیت 

یم توانید با افزودن محصول    ، طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس  در این قسمت از آموزش
 بخواهید در فروشگاه خود فایل هایی مثل  اگر    ناشوید.دانلود )مجازی( در ووکامرس آش

pdf این قسمت استفاده کنید و … را بفروش برسانید، باید از. 

همانطور که در ابتدای توضیحات گفتم،موارد باال مربوط به افزودن محصوالت فیزییک و  
 .پسیت به فروشگاه اینترنیت یم باشد
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یرقابل ارسال است، تمام قسمت های مربوط  با انتخاب کادر مجازی، چون محصول شما غ •
 .به محصول فیزییک وجود دارد غیراز قسمت حمل و نقل

چون محصول موردنظر دانلودی است، تمام قسمت ها وجود دارد    با انتخاب کادر دانلودی، •
اما بخاطر اینکه محصول دانلودی است، پس بعد از تکمیل سفارش،    همینطور حمل و نقل،

  : را دانلود کند. به قسمت همگاین قسمت های زیر اضافه یم شودفاییل کاربر باید
o با کلیک روی افزودن فایل دو کادر زیر باز یم شود:  

 در قسمت سمت راست، عنوان فایل  ▪
توان فاییل که االن قصد بارگذاری را دارید، را انتخاب   در قسمت چپ، هم یم ▪

م فایل در هاست دیگری  قبال بارگذاری کرده اید. و اگر ه  کنید یا فاییل که 
 .آدرس آن را وارد کنید  قراردارد، یم توانید

برای اضافه کردن فایل های جدید، روی انتخاب فایل، کلیک کنید و موارد را  ▪
 .به ترتییب که گفته شد انجام دهید

o دانلود، را خایل قراردهید، کاربر یم تواند بدون محدودیت    محدودیت اگر قسمت
هد فایلها را دوباره دانلود کند و درصورت قراردادن یک عدد،  بخوا  هرتعداد باری که 

 .تعداد یم تواند دوباره فایلها را دانلود کند به همان
o دانلود، را با یک عدد پرکنید، لینک های دانلود فایلها فقط تا همان    انقضای اگر قسمت

  نید، برای روز پس از تکمیل سفارش، معتبرهستند و درصورتیکه آن را خایل رهاک  تعداد
 .همیشه لینک ها معتبر یم مانند

 

[quote color=”#000000″ bgcolor=”#81d742″ bcolor=”#dd3333″] 

  دانلود رایگان قسمت اول از آموزش ساخت فروشگاه اینترنیت 

[/quote] 

   ت آموزش کامل ساخت فروشگاه اینترنیت: مدیریت محصوال 

یخ این  از در  وردپرس  ش  با  فروشگاهی  سایت  ساخت  محصوالت آموزش  مدیریت  به   ،
میپردازیم. برای مدیریت محصوالت خود در ووکامرس، یم توانید از سمت راست، گزینه 

 .محصوالت را انتخاب کنید

یم مشاهده  که  محصول،  7کنید    همانطور  تصویر   : ترتیب  به  دارد:  وحود  نام    ستون 
قیمت، دسته داده یم بندی،    محصول،  نمایش  انتشار  تاریخ  و  بودن،  برجسته  برچسب، 

 .شود

 :با بردن ماوس روی نام هر محصول، گزینه های زیر مشاهده یم شود

در این قسمت شناسه محصول نشان داده یم شود. از این شناسه یم توانید برای  :شناسه  •
 .مختلفی که بعدا درمورد آن یم خوانید، استفاده کنید

 .روی این گزینه، یم توانید دوباره محصول را ویرایش کنید با کلیک :ویرایش  •
سریع • را   :ویرایش  محصول  محتویات  اینکه  بدون  گزینه،  این  روی  کلیک  با  توانید  یم 

  :تغییردهید، موارد زیر را تغییردهید
o  عنوان 
o  نامک 
o  تاریخ 
o  رمز عبور 

https://ikarsoo.com/create-store-with-wordpress-video/
https://service.ikarsoo.com/product/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://ikarsoo.com/how-to-start-an-online-store/
https://ikarsoo.com/how-to-start-an-online-store/
https://ikarsoo.com/how-to-start-an-online-store/
https://ikarsoo.com/how-to-start-an-online-store/?ulp=uBuUxjGUpuKM4dF5&ac=yEYoy5tWd1WvzjDl#ulp-uBuUxjGUpuKM4dF5


 قاله در سایت آدرس این م     باشید؟ داشته کاال دیجی شبیه ای حرفه اینترنتی فروشگاه یک خواهید می  یریزش تصودانلود رایگان امو

o  برچسب محصوالت 
o   فعال كردن دیدگاه گذاری 
o وضعیت 
o برجسته،    اسه،اطالعات محصول شامل شن نمایش،  قابلیت  ارسال،  قیمت، کالس 

 درانبار
o  دسته های محصوالت 

با کلیک روی این گزینه، محصول بصورت موقت حذف و به زباله دان منتقل یم   :دان زباله  •
 .شود

 .را در سایت مشاهده کنید  با کلیک روی این گزینه، یم توانید محصول  :نمایش  •
 .نه، یم توانید یک کیپ از صفحه محصول تهیه کنیدبا کلیک روی این گزی :دوبل کردن  •

   س دسته بندی های محصوالت در ووکامر 

یم خواهم شما را   ،آموزش رایگان ساخت فروشگاه اینترنیت با وردپرس  در این قسمت از
یم توانید، دسته بندی    با دسته بندی محصوالت آشنا کنم. در محصوالت هم مثل نوشته

کلیک کنید.   دسته بندی ها  گزینه  روی   داشته باشید. برای این کار از قسمت محصوالت،
دسته بندی مادر را واردکرده    نامک،   درسمت راست یم توانید، به ترتیب نام دسته بندی،

 .کلیک کنید افزودن دسته بندی و روی

  

   س اضافه کردن محصوالت به ووکامر 

، یم توانید فیلم آموزیش افزودن محصوالت  طراحی سایت فروشگاهی با ووکامرس   در ادامه
 .را مشاهده کنید به فروشگاه اینترنیت

  

   س برچسب های محصوالت در ووکامر 

از  قسمت  این  ووکامرس  در  با  فروشگاه  ساخت  در  آموزش  برچسب  ساخت  روش  با   ،
برچسب  ووکامرس آشنا یم شوید. برای ساخت برچسب از قسمت محصوالت، روی گزینه

دن برچسب  افزو کلیک یم کنید. در سمت راست نام برچسب و نامک را وارد کرده و روی  ها
 .کلیک کنید جدید

  

   س آموزش ساخت فروشگاه با ووکامرس : ویژیگ ها در ووکامر 

درمورد یک قابلیت   ،آموزش رایگان ساخت فروشگاه اینترنیت با وردپرس  در این قسمت از
توضیحات بیشتری در مورد   مهم در ووکامرس یم خوانید. ویژیگ ها به شما اجازه میدهند

و س رنگ  مانند  بامحصول،  میتوانید  بدهید. شما  این   ایز  منوها،  ابزارک های  از  استفاده 
لیست نوارکناری  در  را  ها  برای ساخت   کنید.  ویژیگ  های  ویژیگ  این  از  توانید  البته یم 

 .بین محصوالت )البته با استفاده از افزونه( هم استفاده کنید محصوالت متغیر، مقایسه

 :مراحل ساخت ویژیگ در ووکامرس
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 .کلیک کنید ویژیگ ها از قسمت محصوالت روی قسمت -1

 .نام ویژیگ موردنظر را واردکنید نام، در کادر -2

 .نایم که یم خواهید در آدرس نمایش داده شود، واردکنید نامک، در کادر -3

انتخاب گزینه -4 بایگاین محصوالت فروشگاه بایگاین فعال شود با  این ویژیگ در صفحه   ،
 .قرار یم گیرد

 .کلیک کنید افزودن ویژیگ بر روی -5

  

نید بعد از اینکار، در سمت چپ، با کلیک روی گزینه پیکربندی شرایط و مقررات، یم توا
 .مقادیر موردنظر ویژیگ را مشخص کنید

   ( ظاهر فروشگاه آنالین )انتخاب پوسته  :طراحی سایت فروشگاهی  گام چهارم 
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آموزش ادامه  وردپرس   در  اینترنیت  فروشگاه  ظاهر   ،طراحی  تغییر  نحوه  با  بخش  این  در 
برای پوسته  انتخاب  و  اینترنیت  نوع    فروشگاه  به  باتوجه  آشناخواهیدشد.  ووکامرس 

همینطور نوع مشتریان شما و موراد دیگر میتوانید   حصوالیت که در فروشگاه ارائه یم دهیدم
 .را با انتخاب پوسته ها، سفاریش کنید ظاهر فروشگاه آنالین خود

 :مقاالت زیر را برای تکمیل این مرحله بخوانید

 نصب پوسته 

 مدیریت پوسته 

در قسمت پوسته ها، افزودن پوسته و کلیک روی صافی خصوصیات، موضوع رو تجارت 
 .ترونیک رو انتخاب کنید و روی اعمال صافی ها کلیک کنیدالک

برای شما پوسته های رایگان مخصوص فروشگاه اینترنیت نمایش داده میشه، فقط باید در  
 .باشه rtl جزئیات توجه کنید

  

  دانلود رایگان پوسته های فاریس ووکامرس 

  

   [ قالب فروشگاه وردپرس ]رایگان 

شده است تا درصورت نیاز از  قالب فروشگاهی ووکامرس رایگان آورده  39در اینجا لیست 
 .آنها استفاده کنید

 درنظر داشته باشید، درست است که ظاهر این پوسته ها انگلییس است ویل دارای ساختار

rtl یا راست به چپ هستند. 

 .کافی است پس از نصب، متن آنها را فاریس کنید

1. Punte 
2. Bingle 
3. Zigcy Lite 
4. Bonus Theme 
5. StoreVilla 
6. ShopIsle 
7. Open Shop 
8. Shopay 
9. Gutenix 

10. Blossom Shop 
11. Astra 
12. Online Shop 
13. eStore 
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14. WP Store 
15. EightStore Lite 
16. TheShop 
17. Sold 
18. eCommerce Gem 
19. Orchid Store 
20. Storefront 
21. Free Shop 
22. Mystile 
23. Virtue 
24. Shophistic Lite 
25. Emmet 
26. Make 
27. E-Commerce 
28. Kraft Lite 
29. Vantage 
30. Shopera 
31. TopShop 
32. iTek 
33. Store 
34. eSell 
35. MaxStore 
36. discover 
37. Seller 
38. Corsa 
39. Shopper 

همراه با   قالب فروشگاهی ووکامرس رایگان   مشاهده لیست 
   د توضیحات، دمو و لینک دانلو 

   ن ه آنالی اضافه کردن امکانات موردنیاز به فروشگا  گام پنجم ساخت فروشگاه آنالین: 

نحوه اضافه کردن امکانات    با آموزش صفر تا صد ساخت فروشگاه اینترنیت  در این بخش از
برای شوید.  یم  آشنا  خود،  فروشگاه  به  در   موردنیاز  انالین  فروشگاه  امکانات  گسترش 

زیر لیسیت از افزونه ها و شرح مختصری از    وردپرس، از افزونه ها استفاده یم شود. در
 :ظیمات آن آمده استاستفاده و تن

  :اتصال فروشگاه انالین به درگاه پرداخت انالین 

یم خواهم شما را با اتصال فروشگاه    ،طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس   در ادامه آموزش
کنم. برای این کار اگر بخواهید درگاه پرداخت آنالین   اینترنیت به درگاه پرداخت اینترنیت آشنا

  2دارد که برای اخذ آن زماین حدود  Enamad د، سایت شما نیاز به بگیری  مستقیم از بانک ها
برای   .یم کشد. یم توانید تا زمان اخذ اینماد، از درگاه های واسط استفاده کنید  ماه طول

که کسر یم    یم توانید سایت، تعرفه ای    مثال زرین پال… . درمورد انتخاب درگاه واسط 
 .انتخاب کنید  شود، خوشنایم و … برریس کنید و آن را
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 :در این مثال، از درگاه پرداخت واسط زرین پال استفاده یم کنیم

را   Woocommerce Zarinpal Gateway در قسمت افزونه ها، افزودن، در کادر جستجو، عبارت .1
 .واردکنید، سپس آن را نصب و فعال کنید

این .2 از  استفاده  عضویت، راهنما   با  نوع  نام،  ثبت  مراحل  و  کنید.  نام  ثبت  پال  زرین  در   ،
 .درخواست درگاه برای سایت را انجام دهید

پرداخت، و تایید سایت و مراحل آن، یک کد مرچنت به شما    پس از ارسال درخواست درگاه .3
  «ان را در تنظیمات زرین پال وارد کنید داده یم شود که باید

 .وارد پیکربندی ووکامرس شوید .1
کنید .2 کلیک  پرداخت  درگاه  زبانه  .روی 

 
کنید .3 کلیک  پال  زرین  امن  پرداخت  روی  پرداخت،  درگاه  فهرست  .در 
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گزینه  .4 قسمت    درصورتیکه  در  شود،  فعال  تا  بزنید  تیک  نخورده،  تیک  فعالسازی، 
.را وارد کنید و در نهایت روی ذخیره تغییرات کلیک کنید  د دریافت شده مرچنت ک

 

   یل بروزرساین لینک محصوالت دانلودی ووکامرس برای مشتریان قب 
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با یک   در ادامه آموزش رایگان ساخت سایت فروشگاهی با وردپرس، یم خواهم شما را
برای ووکامرس  در  دانلودی  محصوالت  لینک  بروزرساین  برای  قبیل    افزونه  خریداران 

 .محصول، آشنا کنم

محصول دانلودی اضافه یم شد،    در صوریت که فایل جدیدی به  ،  2.6در ووکامرس نسخه  
 .جدید برای خریداران قدییم نیز صادر یم شد دستریس به فایل

و بعد از آن، این امکان حذف شده است. یم توانید برای حل این   ووکامرس3اما در نسخه
 .مشکل از افزونه زیر استفاده کنید

 .اینجا کلیک کنید برای دانلود این افزونه

  

کردن   اضافه  امکان   : وردپرس  اینترنیت  فروشگاه  طراحی 
   ی محصوالت به عالقمندی ها توسط مشتر 

نید نحوه اضافه کردن  ، یم تواآموزش صفر تا صد ساخت فروشگاه اینترنیت در این بخش از  
امکان اضافه کردن محصوالت به عالقمندی ها را به مشتریان بدهید. برای اینکار میتونید از 

ین افزونه را نصب و استفاده کنید. بعد ازاینکه ا  YITH WooCommerce Wishlistافزونه رایگان  
را مشاهده یم کنید. البته    افزودن به عالقمندی ها  فعال کردید، در صفحه هر محصول، گزینه

 برای تغییر این عنوان باید وارد تنظیمات این افزونه شوید.

، از قسمت سمت راست پیشخوان وردپرس، گزینه   را   YITHبرای تنظیمات این افزونه، 
گزینه   روی  و  افزونه    قمندیعال پیداکنید  تنظیمات  کنید.   YITH WooCommerceکلیک 

Wishlist   قسمت است« 2شامل 

  :YITH WooCommerce Wishlist تنظیمات عمویم افزونه 

با فعال کردن این گزینه، تمام امکانات این افزونه فعال یم  :مندیفعال کردن افزونه عالقه 
 .لوتر خواهید خواند، فعال باشدباید حداقل ییک از امکانات که ج شود. ویل در کل

یک بخیش برای نگهداری عالقمندیهای کاربر وحود دارد، که   :مندیعنوان پیشفرض عالقه 
 .عنوان این بخش را در این قسما تغییردهید  یم توانید

میتوانید تا اینجا تغییرات را ذخیره کنید و در قسمت برگه ها یک برگه   :صفحه عالقه مندی
تنظیمات   را داخل آن قراردهید. سپس به قسمت [yith_wcwl_wishlist ]  اه و کدکوت  بسازید

صفحه نگهدارنده    بازگردید و صفحه موردنظر را از فهرست انتخاب کنید. این صفحه همان
 .عالقمندی های کاربر است

صفحه   :موقعیت در  را  ها،  عالقمند  به  افزودن  دکمه  موقعیت  توانید  یم  قسمت  این  در 
 .نیدمحصول مشخص ک

اگر این گزینه فعال باشد، و اگر کاربر در صفحه عالقه مندی ها روی  :انتقال به سبد خرید
 .شود یم منتقل  خرید سبد صفحه به کاربر کند، کلیک محصول یک ”به سبد افزودن“
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این گزینه فعال باشد و کاربری که محصویل    اگر  :حذف محصول در صورت افزودن به سبد
بود، با اضافه کردن آن به سبد خرید، آن محصول از    اضافه کرده به لیست عالقمندی ها  

 .شود لیست عالقه مندی ها حذف یم

  مندی   عالقه  به  افزودن“در این کادر یم توانید متن دکمه   :”ها  مندی   عالقه  به  افزودن “ متن  
 .تغییردهید را ”ها

ه عالقه مندی مشاهد“در این کادر یم توانید متن قسمت   :”ها  مندی   عالقه   مشاهده “ متن  
 .کنید مشخص را ”ها

قسمت   :”شده   اضافه   قبل   از   محصول “متن   به  قبال  که  را  محصویل  کاربر  که  زماین  در 
 .عالقمندها، اضافه کرده دوباره به عالقمندی ها اضافه کند، این پیام نمایش داده یم شود

زماین که محصول توسط کاربر به قسمت عالقمندیهای اضافه  :”شد  اضافه   محصول “ متن  
 .میشود، پیایم که در این کادر وارد میکنید، بنمایش در یم آید

میتوانید متن دکمه افزودن به سبد خرید را در این قسمت   :”خرید  سبد   به   افزودن “ متن  
 .تغییردهید

پویل واحدهای  قسمت :مشاهده  در  کنید،  فعال  را  گزینه  این  درکنار    عالقمندیها،  اکر 
 .محصول، واحدهای پویل هم مشاهده یم شود

اگر این گزینه را فعال کنید، در قسمت عالقمندیها، کاربر  :”سبد  به   افزودن “ مشاهده دکمه  
 .یم تواند محصول را به سبد خرید خود اضافه کند

شدن اضافه  تاریخ  محصول   :نمایش  شدم  اضافه  تاریخ  شود،  فعال  گزینه  این  به اگر 
 .عالقمندیهای، بنمایش در یم آید

بوک  فیس  در  دکمه    :اشتراک   .عالقمندیها  قسمت  در   ”بوک  فیس   در   اشتراک“نمایش 

توییتر در  دکمه   :توییت   .عالقمندیها  قسمت  در   ”توییتر  در  توییت“نمایش 

پینترست به  دکمه    :پین   .عالقمندیها   قسمت  در   ”درپینترست  پین“نمایش 

ایمیل با  دکمه  نمای :اشتراک   .عالقمندیها  قسمت  در   ”ایمیل  با  اشتراک“ش 

واتساپ توسط  دکمه   :اشتراک    در (  گویش  در  فقط )  ”واتساپ  توسط   اشتراک“نمایش 
 .عالقمندیها  قسمت

عنوان نمایش داده شده در شبکه های اجتماعی را از این قسمت یم توانید  :عنوان اجتماعی
 .تغییردهید

اجتماعی  :متن 

مربوط  url قرار میگیرد ، جایی که میخواهید  و پینترست مورد استفاده این متن توسط توییتر  
 .استفاده کنید %wishlist_url% نشان دهید از به لیست عالقه مندی هایتان را

  

  

   س آموزش صفر تا صد ساخت فروشگاه اینترنیت: ویرایش صفحه پرداخت ووکامر 
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از قسمت  این  اینترنیت    در  فروشگاه  رایگان ساخت  وردپرسآموزش  از  با  ییک  درمورد   ،
سواالیت که کاربران پرسیده بودند، و آنهم نحوه ویرایش صفحه پرداخت ووکامرس است.  

افزونه توانید  یم  کار  این   Checkout Field Editor (Checkout Manager) for  برای 

WooCommerce را نصب و فعال کنید. 

  

  Checkout Field Editor  ویرایش صفحه پرداخت ووکامرس با افزونه 

اضافه یم    ووکامرس به قسمت  Checkout Form بعد از نصب و فعال سازی این افزونه، گزینه
 | Billing Fields زبانه  شود. پس از کلیک روی این گزینه، صفحه ای باز یم شود شامل سه

Shipping Fields | Additional Fields بصورت پیشفرض باز است  اول آن ، که زبانه: 

• Billing Fields:  در این قسمت یم توانید فیلدهای صفحه پرداخت را تغییر، ویرایش، حذف یا
  :دکمه است 6ستون و  9اضافه کنید. این قسمت شامل 

o  ستون[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-checkbox-unchecked” size=”32″ 
hover_animation=”border_increase” ] : گ این  روی  کلیک  فیلد  با  توانید،  یم  زینه 

ویرایش، غیرفعال و فعال کردن که جلوتر توضیح   مربوطه را برای اعمایل مثل حذف،
 .میدهم، انتخاب کنید

o  ستون Name:نام فیلد مربوطه را نمایش یم دهد. 
o  ستون Type: نوع فیلد ورودی را نمایش یم دهد. 
o  ستون Label: برچسب نماییش در صفحه پرداخت، را نمایش یم دهد. 
o  ستون PlaceHolder:  متن که در کادر بصورت پیش فرض نمایش داده یم شود، را

 .نمایش میدهد
o  ستون Validation Rules:   اعتبارسنجی که روی این کادر، اعمال یم شود، را نمایش یم

 .دهد
o  ستون Required: طالعات روی فیلد مربوطه را نمایش  اجباری یا اختیاری بودن، ورود ا

 .میدهد
o  ستون Enabled: فعال بودن یا نبودن فیلد مربوطه را نمایش یم دهد. 
o  ستون Edit:  با کلیک روی دکمه Edit میتوان، فیلدمربوطه را ویرایش کرد.  
o  دکمه Add filed:  دکمه یم توانید، فیلدموردنظر خود را ایجادکنید،    با کلیک روی این

  :کلیک کنید Add new filed را تکمیل ودرنهایت رو ی   کار گزینه های زیر برای این  
▪ Type: کنید مشخص  را  فیلد  را Text :نوع  موردنظر  متن  کاربر  که  )متن( 

 .)انتخایب( تا کاربر مقدار موردنظر را انتخاب کندSelect واردکند، 
▪ Name:  نایم که در برنامه نوییس کاربرد دارد، ویل باز سعی کنید نایم مناسب

 .انتخاب کنید
▪ Label: برچسب فیلد برای نمایش در سایت. 
▪ Placeholder: برای نمایش مقداری پیشفرض در کادر ورود اطالعات فیلد. 
▪ Class:  میتوانید برای اختصاص سبک style   خایص به این فیلد، کالس موردنظر

 .را واردکنید
▪ Validation:  به نیاز  باتوجه به   درصوریت که  اعتبارسنحی ورودی کاربر دارید 

 .را انتخاب کنید Email ،Phone  ،Postcode ،State نیاز، یم توانید ییک از موارد
▪ options:  درصورت انتخاب Select نوع فیلد، این گزینه ظاهرمیشود    در هنگام

که   مقادیری  لیست  توانید  خواهیدکه یم  داشته   یم  انتخاب  امکان  کاربر 
 .خود | قراردهید باشد، را در این کادر واردکنید و بین ورودیهای

▪ Required: درصورت فعال بودن، کاربر باید اطالعات را واردکند. 
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▪ Clear row: ووکامرس استفاده یم کنید، این   درصورتیکه از نسخه های قدییم
 .جاری نمایش داده شود یر فیلدگزینه باعث یم شود، فیلد بعدی در ز

▪ Enable:   برای فعالسازی یا عدم فعالسازی فیلد مربوطه از این گزینه استفاده
 .کنید

▪ Display in emails: مقدار این فیلد در ایمیلهای مربوط به   درصورتیکه بخواهید
 .این گزینه را فعال کنید خریدار یا مدیرفروشگاه، ارسال شود،

▪ Display in Order Detail Pages:   درصورتیکه این گزینه را فعال کنید، مقدار این
 .فیلد در صفحه نهایی تسویه حساب نمایش داده میشود

o  دکمه Remove: با کلیک روی این دکمه، فیلدهای انتخایب حذف یم شود. 
o  دکمه Enable:   با کلیک روی این دکمه، فیلدهای انتخاب که قبال غیرفعال شده اند، فعال

 .یم شوند
o  دکمه Disable: با کلیک روی این دکمه، فیلدهای انتخایب، غیرفعال یم شوند. 
o  دکمه Save Changes: با کلیک روی این دکمه، تغییرات ذخیره یم شود. 
o  دکمه Restore to defaults: تمام تنظیمات به حالت پیشفرض بریم گردند. 
o  را به موقعیت  برای مرتب سازی فیلدها، با کشیدن سه خط سمت چپ هر فیلد، آن

 .دلخواه ببرید

 .کلیک کنید Save Changes  برای ذخیره تنظیمات باید روی 

هم قابل استفاده  Additional fields و Shipping fields تمام مواردی که گفته شد برای زبانه های
 .است و همان توضیحات را دارد

  

   آموزش کار با ووکامرس : تنظیمات ووکامرس

قسمت این  ووکامرس   در  با  فروشگاه  ساخت  ووکامرس آموزش  تنظیمات  آموزش  به   ،
  پیکربندی  ، گزینهووکامرس  میپردازیم. برای انجام تنظیمات ووکامرس، یم توانید از قسمت

 .را انتخاب کنید

صفحه ای شامل زبانه های زیر را مشاهده یم کنید، که هر قسمت را جداگانه توضیح مدر  
با تنظیمات ووکامرس بصورت کامل   طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس وزشاین بخش از آم

 :آشناخواهیدشد.ی دهم

 همگاین  •
 محصوالت •
 حمل و نقل  •
 درگاه پرداخت  •
 حریم خصویص  & حساب کاربری •
 ایمیل ها  •
 پیشرفته  •

   س تنظیمات همگاین ووکامر 

به معرفی و انجام تنظیمات  آموزش ساخت سایت فروشگاهی با وردپرس  در این بخش از
 .همگاین ووکامرس پردازیم
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اقع یک فروشگاه فیزییک هم داریم، اگر محصوالت ما شامل محصوالت پسیت است و درو
 .، آدرس را واردنمائید آدرس فروشگاه  یم توانیم در بخش

 به ترتیب آدرس فروشگاه را در

 :1آدرس  .1

 : نیاز به واردکردن نیست2آدرس  .2

 شهر .3

 کشور و استان  .4

 کدپسیت .5

 .وارد یم کنید
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در شرایطی که محصوالت  8تا    6بخش بعدی شامل گزینه های عمویم یم شود، گزینه های  
 .شما پسیت هستند کارایی دارد

انید مشخص کنید که افرادی که از کشورهای خایص واردسایت تو مکان های فروش: یم .6
 :بتوانند از سایت شما خریدکنند. که شامل گزینه های زیر است یم شوند فقط 

 .فروش در همه کشورها: محدودییت در فروش وجود ندارد •
 فروش به تمام کشورها جز: تمام کشورها به جز کشورهایی که انتخاب یم کنید  •
 .خاص: فقط کشورهایی که انتخاب یم کنیدفروش به کشورهای  •

 :مکان های حمل و نقل : شامل گزینه های زیر یم باشد .7

 :حمل و نقل به تمام کشورها •
 حمل و نقل به کشورهای خاص  •
غیرفعال سازی حمل و نقل و محاسبه حمل ونقل: کال حمل و نقل و محاسبه آن غیرفعال یم   •

 .شود

البته   این گزینه یم تواند، مکان پیش فرض مشتری را تعیین کند. :مکان پیشفرض مشتری .8
فهرست گزینه    زماین که شما محصوالت پسیت دارید، یم تواند تنظیم شود.  این قسمت

 :ها

اگر نمیخواهید مکان مشتری بصورت خودکار، شناسایی شود، این   ش فرض: بدون مکان پی
کنید انتخاب  را   .گزینه 

آدرس اصیل فروشگاه: یم توانید آدرس مشتری همان آدرس فروشگاه که باالتر تعریف شده  
کنید  مشخص   .است، 

انتخاب از  این گزینه،  مکان یایب: درصورت  آدرس را مشخص  Geolocate افزونه ووکامرس 
کاربریم دیگر  و  ندارد  کند  خود  آدرس  واردکردن  به   .نیاز 

مکان یایب فعال همراه با پشتیباین از کش: مشابه گزینه باال فقط مکان یایب ادرس کاربر از  
ای  میشودطریق  انجام   .جکس 

فعال کردن مالیات و محاسبه: برای فعال کردن مالیات هنگام پرداخت این گزینه را فعال   .9
 .کنید
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ل سازی کدهای کوپن تخفیف  برای فعا استفاده از کد های کوپن و تخفیف را فعال کنید:  .10
 .این گزینه را فعال کنید

تخفیف تخفیف پیایپ: اگر گزینه باال فعال باشد، این گزینه نمایش    چندین کوپن محاسبه.11
 :شود. این قسمت را با مثایل توضیح یم دهم داده یم

ل  تخفیف دارد که روی محصویل که قصد خرید دارد، یم تواند اعما  کوپن  2فرض کنید کاربر  
ارزش داشته باشد و کد    20000باشد، و کدتخفیف اویل،    100000محصول    کند. اگر قیمت

  تومان یم شود   80000% تخفیف باشد: بعد از اعمال کدتخفیف اویل، قیمت  50دویم،    تخفیف
یعن   نصف  قیمت  دویم،  تخفیف  واردکردن  با  شود.  40000و  یم  اگر تومان  گزینه   ویل 

 .شود های تخفیف روی قیمت اصیل محصول اعمال یم موردنظر، فعال نباشد، کوپن

 

 .در بخش پیکربندی واحدپویل موارد زیر را وارد یم کنید

 .یال، تومان و … را از فهرست انتخاب کنیدواحد پویل: که یم توانید ر 11

 محل واحد مایل: برای واحد ریال و تومان چپ و برای دالر و… راست را انتخاب کنید .12

جداکننده هزارگان: برای واحد ریال و تومان، , کاما انگلییس را وارد کنید یا هر کاراکتری   .13
 .که مایل هستید

قراردهید، این قسمت را بدون تغییر رهاکنید و   0شار را  اگر تعداداع :جداکننده اعشاری .14
 .توانید از کاراکتر موردنظر گه در فاریس / است استفاده کنید گرنه یم

 .قراردهید 0تعداد اعشارها: این قسمت را هم برای واحد ریال و تومان،  .15
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   س تنظیمات محصوالت ووکامر 

آشنا    با تنظیمات محصوالت ووکامرس آموزش طراحی سایت فروشگاهی  در این بخش از
 .یم شوید. این بخش شامل سه قسمت : همگاین، انبار و محصوالت دانلودی یم باشد

 

   س همگاین از بخش تنظیمات محصوالت ووکامر  قسمت 

 .این قسمت شامل تنظیمات برگه های فروشگاه، اندازه گیری و دیدگاه یم باشد

 تنظیمات برگه های فروشگاه 

 

ابتدای نصب ووکامرس، این برگه ایجاد یم شود و در این قسمت، قرار   در :برگه فروشگاه  •
 .کنید  درهرحال شما یم توانید، برگه ای که محصوالت را نمایش یم دهد، را انتخاب .یم گیرد

   :افزودن به روش سبدخرید •
o   کند، به    کلیک  ”سبد  به   افزودن“اگر گزینه اول فعال باشد، بعد از اینکه کاربر روی

 .شود یم هدایت ”خرید سبد“صفحه 
o در صفحات بایگاین هم فعال یم    اگر گزینه دوم فعال باشد، تکنولوژی ایجکس هم

 .شود. به این ترتیب نیازی به بارگذاری صفحه نیست
جایگزین  • باشید،   :تصویر  نکرده  انتخاب  محصویل  برای  تصویری  درصورتیکه  بخواهید  اگر 

  مت یا آدرس تصویر ثابیت برای محصوالت درنظر گرفته شود، یم توانید در این قس   تصویر
 .را وارد کنید یا شناسه تصویر را واردکنید

 اندازه گیری 
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توانید واحد    درصورتیکه محصوالت پسیت دارید، این قسمت را تکمیل کنید. یم :واحد وزن  •
 .وزن را که شامل گرم، پوند و اونس است را انتخاب کنید

یم توانید واحد اندازه گیری طول را که شامل سانتیمتر، میلیمتر، اینچ و  :واحد اندازه گیری •
 .یارد است را انتخاب کنید 

 دیدگاهها 

 

   :فعال كردن دیدگاه گذاری  •
o  محصول برریس  و  نقد  کردن  باشد، :فعال  فعال  گزینه  این  بعدی     اگر  های  گزینه 

سمت نظرات، یا همان نقد و این گزینه، یم توانید ق  بنمایش درمیاید. با فعال کردن
 .دهید برریس محصول را نمایش 

o   درصورتیکه این گزینه   :های مشتری نمایش برچسب »مالک تاییدشده« برای دیدگاه
برچسب   کند،  ثبت  دیدگاهی  محصول  روی  مشتری،  یک  اگر  باشد،    مالک “فعال 

 .خواهدشد دیده  نامش، درکنار  ”تاییدشده
o   برا تنها  دیدگاه  ارسال  به  ها(اجازه  )خریدار  تایید شده  مالکین  فعال   :ی  درصورت 

بودن این گزینه، فقط خریدارها یم توانند، نظرات، دیدگاه ها و نقد و برریس های  
 .خود را ثبت کنند

  :امتیاز های محصول  •
o   امتیاز ستاره ای در دیدگاه ها: درصورت فعال بودن، در کنار قراردادن  فعال کردن 

 . تواند درج شوددیدگاه، امتیاز محصول هم یم
o  اجباری یم شود! دلخواه نخواهد بود.: اگر این گزینه فعال باشد،    امتیاز ستاره ای

 .درج دیدگاه باید امتیاز هم بدهد وگرنه اختیاری است کاربر هنگام

   س قسمت انبار از بخش تنظیمات محصوالت ووکامر 
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مات ووکامرس قسمت با تنظی   طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس  در این بخش از آموزش
 .محصوالت آشناخواهیدشد

 

با فعال کردن مدیریت موجودی انبار، با هر سفارش تکمیل شده،  :مدیریت موجودی انبار  •
  .یک عدد از تعداد موجودی محصول کسر یم شود

o ط به نمایش  البته در قسمت انبار در هنگام ایجاد محصول، یم توان گزینه های مربو
 .موجود در انبار، و موارد دیگر را تنظیم کنید

  انبار   در  که   محصوالیت  کردن  مخفی“با فعال کردن گزینه   :نمایش تمام شدن موجودی انبار  •
 .محصوالیت که در انبار موجود نیستند، در فروشگاه نمایش داده نیم شود  ،”نیستند  موجود

یم توانیم تعیین کنیم که موجودی انبار را به چه صوریت نمایش   :نحوه نمایش موجودی انبار  •
  :دهد
o در این حالت تعداد موجودی انبار نمایش داده   :همیشه موجودی كاال را نشان بده

 ودی عدد موج 12یم شود. برای مثال 
o نمایش نده را  باقیمانده  گاه موجودی  همینطور که مشخص است، موجودی   :هیچ 

 .باقیمانده را نمایش نیم دهد
o این حالت تنها    در :تنها زماین که موجودی انبار کم است نشان نمایش داده شود

» فقط مثال: برای  زماین موجودی انبار را نمایش یم دهد که موجودی انبار کم شود
 «نبار موجود است« به جای » موجود در انباردو تا در ا

   س قسمت محصوالت دانلودی از بخش تنظیمات محصوالت ووکامر 

با تنظیمات ووکامرس قسمت   طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس  در این بخش از آموزش
 .محصوالت دانلودی آشناخواهیدشد
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این قسمت برای تنظیم نمایش یا عدم نمایش لینک مستقیم محصوالت دانلودی و دستریس 
 .به آنها، برای محافظت از فایلهای دانلودی یم باشد

  :روش دانلود فایل •
o اگر از این گزینه استفاده کنید، آدرس فایلها در هاست نمایش داده  :اجبار به دانلود

 .صیل استفاده یم شودنمیشود، از این روش برای حفظ آدرس ا
o X-Accel-Redirect/X-Sendfile: عدم    این و  فایلها  از  حفاظت  روش  ترین  امن  گزینه، 

که در سرور آپاچی باید فعال   X-Sendfile علت که از  نمایش آدرس فایلهاست، به این
 .باشد، استفاده یم شود

o )فایلها هنگام دانلود  این گزینه را انتخاب کنید، عمال آدرس    اگر :فقط انتقال )ریدایرکت
 .داده یم شود، برای حفظ امنیت فایلها از این روش استفاده نکنید به کاربر نمایش

   :محدودیت دستریس •
o   اگر این گزینه را انتخاب کنید، کاربران هنگام دانلود   :دانلودها نیازمند ورود هستند

 .باید وارد سایت شده باشند
o   درصورت انتخاب این گزینه،   :ز پرداخت دستریس به محصوالت دانلودشدین بعد ا

کاربر بمحض پرداخت موفق، یم تواند به لینک ها دستریس داشته باشد و فایل ها  
 .را دانلود کند

   س تنظیمات حمل و نقل ووکامر 

تنظیمات حمل و نقل ووکامرس آشنا   با آموزش طراحی سایت فروشگاهی  در این بخش از
حمل و نقل، گزینه های حمل و نقل، روش    ناطقیم شوید. این بخش شامل سه قسمت : م

 .های حمل و نقل یم باشد

   س قسمت مناطق حمل و نقل از بخش تنظیمات حمل و نقل ووکامر 
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نحوه ارسال محصول را برای هر استان یا شهر، تعریف کنید.   در این قسمت، یم توانید
فروشگاه فیزییک در تهران واقع است و قصد ارسال کاال به خود تهران را    برای مثال اگر

برای این  .یم توانید انواع ارسال پیشتاز، ارسال با پیک را در این قسمت تعریف کنید  دارید،
 :، موارد زیر را انجام دهیدافزودن ناحیه حمل و نقل کار مراحل بعد از کلیک روی گزینه

 

نام منطقه موردنظر را که قصد تعریف ناحیه حمل و نقل را دارید، دراین قسمت  :نام منطقه  .1
 ثال تهران تعریف کنید. برای م
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یم توانید ناحیه های هر منطقه را نیز مشخص کنید. برای مثال چون یم  :مناطق ناحیه ها  .2
 .برای خود شهر تهران ارسال انجام دهیم، ناحیه را تهران وارد یم کنیم خواهیم

در این بخش باید روش حمل و نقل رو مشخص کنیم. کافیه روی    :روش های حمل و نقل  .3
 و نقل  افزودن روش حمل دکمه 

   س قسمت مناطق حمل و نقل از بخش تنظیمات حمل و نقل ووکامر 

با تنظیمات ووکامرس قسمت   طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس  در این بخش از آموزش
میتوانید محاسبات هزینه ارسال    در این قسمت،   گزینه های حمل و نقل آشناخواهیدشد.

 .و پیشفرض آدرس ارسال کاال را مشخص کنید

 

 :گزینه زیراست 2این قسمت شامل  :باتمحاس 

اگر این گزینه فعال باشد، در برگه    :گر هزینه ارسال در برگه سبدخریدفعال کردن محاسبه  .1
 .سبد خرید، هزینه ارسال محاسبه شده و به کاربر نمایش داده یم شود

درصورت   :هزینه حمل کاال را تا زماین که خریدار آدرس خود را وارد نکرده است نمایش نده  .2
فعال بودن این گزینه، تا زمانیکه خریدار آدرس خود را واردنکرده باشد، هزینه حمل و نقل  

 .نمایش داده نیم شود

در این قسمت، میتوان ادرس پیشفرض مشتری را براساس موارد زیر تعیین    :مقصد ارسال
 :کرد
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 پیشفرض به آدرس حمل و نقل مشتری  .3

 تری پیشفرض به آدرس صورتحساب مش  .4

 حمل و نقل اجباری به آدرس صورتحساب مشتری  .5

 حالت اشکال زدایی 

است برای اینکه مشکیل در تنظیمات حمل و نقل   بهتر :فعال کردن حالت اشکال زدایی  .6
خود را در لوکال هاست با تنظیمات انجام شده تا اینجا تست    پیش نیاید، فروشگاه اینترنیت

کالت موجود در روش های حمل و نقل را برریس کنید، درصورتیکه میخواهید مش  کنید. پس
 .غیرفعال کنید  توانید این گزینه بصورت موقت فعال و موارد را برریس کنید و سپس آن را  یم

  

   س قسمت روشهای حمل و نقل از بخش تنظیمات حمل و نقل ووکامر 

س قسمت با تنظیمات ووکامر   طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس  در این بخش از آموزش
روش های حمل و نقل آشناخواهیدشد. در این قسمت، یم توانید متد و روش های حمل و  

 .نقل را تعریف کنید

 

 .کلیک کنید افزودن روش حمل و نقل روی دکمه

 :در تصویر زیر

 ، یک نام برای این روش درنظر بگیرید لنام روش حمل و نق قسمت .1
 هم دلخواه است)الیته انگلییس واردکنید(  نامک واردکردن قسمت .2
 هم یک توضیح برای روش موردنظر وارد کنید  توضیحات  در قسمت .3
 .کلیک کنید افزودن روش حمل و نقل در پایان روی گزینه  .4
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   س تنظیمات درگاه پرداخت ووکامر 

از این قسمت  انالین  در  فروشگاه  در   اموزش ساخت  پرداخت  درگاه  روش  تنظیمات  به 
درگاه های پرداخت موجود در فروشگاه اینترنیت   ووکامرس یم پردازیم. در این بخش، تمام

 .نمایش داده یم شود

 

 .یم توانید با کشیدن عنوان هر درگاه پرداخت به باال و پایین، ترتیب نمایش آنها را تغییردهید •
 .، یم توانید درگاه پرداخت موردنظر را فعال یا غیرفعال کنیدفعال شده ر ستوند •
 .توضیحات هر درگاه پرداخت را مشاهده کنید •
، تنظیمات درگاه پرداخت نصب و فعال شده را تغییردهید و با کلیک  مدیریت با کلیک روی •

 .، درگاه پرداخت موردنظر را نصب کنید و تنظیمات آن را مشخص کنیدنصب روی

 :بصورت پیش فرض، درگاه های پرداخت زیر در ووکامرس وجود دارد
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اگر بخواهید به کاربران این امکان را بدهید که بتوانند مبلغ محصول را : انتقال مستفیم بانیک •
 .کنید ین گزینه را نصب و فعالحساب یا کارت بانیک شما واریزکنند، یم توانید ا به 

درصورتیکه یم توانید مبلغ را بصورت چک دریافت کنید، یم توانید این گزینه : پرداخت چک  •
 را فعال و نصب کنیدو 

با نصب و فعال کردن این شیوه پرداخت، کاربران بعد از دریافت  : پرداخت هنگام دریافت  •
تچی میدهد. در ایران یکسری شرکت  کاال، هزینه محصول و حمل و نقل را به پس  محصول یا

 .واسط پست و اخبرا هم خود شرکت پست این کار را انجام میدهد های
پال • دارید و همینطور   اگر: یپ  را  از کشور  کاربران خارج  به  قصد فروش محصوالت خود 

  پال دارید، درگاه پرداخت و شرایط پرداخت را فراهم کرده اید، یم توانید این   حساب یپ
 نصب و فعال کنید  گزینه را

یم توانید درگاه های پرداخت آنالین مستفیم و واسط را هم به ووکامرس اضافه کنیدو در  
 .ابتدای گام پنجم، یک مثال را با توضیح آورده ام

پرداخت   درگاه  تنظیمات  از بخش  بانیک  انتقال مستقیم  پرداخت  روش  تنظیمات  قسمت 
   س ووکامر 

از آموزش این قسمت  اینترنیت وردپرسطراحی فروش   در  با تنظیمات روش پرداخت    گاه 
 .انتقال مستقیم بانیک آشناخواهیدشد

 

گزینه، این روش پرداخت را به روش های پرداخیت که   با فعال کردن این :  فعال / غیر فعال  •
 .مشتری یم تواند از آن برای پرداخت استفاده کند، اضافه یم کنید

یم تواند عنوان را تغییردهید. این عنوان هنگام نمایش گزینه های پرداخت، به مشتری   : عنوان  •
 .نمایش داده یم شود

 .در این قسمت توضیحایت که به مشتری نمایش داده یم شود، را واردکنید : توضیحات  •
 .در این قسمت، دستورالعمل ها را برای نمایش به مشتری وارد کنید : دستورالعمل ها  •
در این قسمت میتوانید، برای هر حسایب که قصد دارید مشتری   : اطالعات حساب کاربری  •

آن حساب واریز کند، اطالعات را واردکنید. یم توانید چند حساب را    مبلغ محصول را به 
افزودن حساب   اب جدید را واردکنید، روی گزینه هر بار که خواستید اطالعات حس   واردکنید و

 .کلیک کنید کاربری
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   س قسمت تنظیمات روش پرداخت چک از بخش تنظیمات درگاه پرداخت ووکامر 

با تنظیمات روش چک   آموزش رایگان ساخت سایت فروشگاهی با وردپرس  در این بخش از 
 .آشناخواهیدشد

 

 تعیین اینکه آیا مایل به پذیرش چک برای پرداخت هستید یا نه؟  : فعال / غیر فعال  •
 .نام شیوه ی پرداخت را واردکنید : عنوان  •
شی : توضیحات  • این  مورد  در  الزم  قسمت توضیحات  الین  در  میتوانید  را  پرداخیت  ی  وه 

 .واردکیند
مشتری را از اینکه چه مراحیل را باید انجام دهد و چگونه چک را برای   : دستور العمل ها  •

 .شما ارسال کند، آگاه کنید

   س قسمت تنظیمات روش پرداخت هنگام دریافت از بخش تنظیمات درگاه پرداخت ووکامر 
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با فعال کردن این گزینه، یم توانید این شیوه پرداخت   : بودن پرداخت هنگام دریافت   فعال  •
 .را فعال کنید

نقدی هنگام     در ای ن قسمت میتوانید نام این شیوه را تعیین کنید. مثال پرداخت : عنوان  •
 تحویل 

ه  الزم در رابطه با این شیوه ارسال به مشتری ارائ   در این قسمت توضیحات : توضیحات  •
 .کنید

 .نحوه ی استفاده از این شیوه را در این قیسمت وارد کنید : دستورالعمل ها  •
در این قسمت شما یم توانید از بین روشهای ارسال از پیش   : فعال کردن روشهای ارسال •

ارسایل مناسب این روش پرداخت مناسب را انتخاب کنید تا مشتری   تعریف شده، روش
ید. پس الزم است روش های ارسال را از قبل تنظیم کرده  را انتخاب نما   ییک روش ارسال

 .باشید

   س ووکامر   حساب کاربری و حریم خصویص   تنظیمات 

آموزش از  بخش  این  وردپرس  در  اینترنیت  فروشگاه  حساب   طراحی  تنظیمات  با 
توانید تنظیمات مربوط به   آشناخواهیدشد. در این بخش از تنظیمات ووکامرس یم   کاربری

 .حساب کاربری و حریم خصویص، را انجام دهید
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   :تکمیل خرید بدون عضویت •
o   این قسمت برای فعال   :ی ثبت سفارش بدون نیاز به نام نوییساجازه به مشتریان برا

 .سازی خرید کاربر بدون نیاز به ثبت نام است
o حساب تسویه  پروسه  صفحه  طریق  از  قدییم  کاربران  ورود  همانطورکه   :اجازه 

 .مشخص است، به کاربران قدییم، یم توانند از صفحه تسویه حساب، واردشوند
  :ساخت حساب کاربری  •

o   با فعال کردن   :اجازه به مشتریان برای ایجاد حساب کاربری در هنگام تسویه حساب
این گزینه، به مشتریان این اجازه داده یم شود که در هنگام تسویه حساب، بتوانند 

 .کاربری ایجادکنندیک حساب 
o    با فعال کردن این گزینه، در قسمت   :”من   کاربری   حساب “ اجازه نام نوییس در برگه

 .حساب کاربری ، پیوندی برای ثبت نام ایجاد یم شود
o   اگر این گزینه فعال   :ساخت خودکار نام کاربری از ایمیل مشتری در هنگام ثبت نام

 .نتخاب یم شودشود، ایمیل مشتریان، بعنوان نام کاربری ا
o   هنگام عضویت در  برای حساب مشتری  گذرواژه خودکار  گزینه   :ساخت  این  اگر 

 .فعال شود، هنگام ثبت نام، رمزعبور هم تولید یم شود
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گویاست و نیاری به توضیح ندارد، فقط این نکته که این قسمت    بقیه توضیحات این قسمت
 حادیه اروپا به تصویب رسید، در ووکامرس در پارلمان ات GDPR درآمدن قانون  از زمان به اجرا

 .فعال شد

  

  

   ا تنظیمات ووکامرس : ایمیل ه 

 .، با تنظیمات ایمیل در ووکامرس اشنا یم شویدساخت فروشگاه اینترنیت   در این قسمت از 

هر رویدادی که در فروشگاه اینترنیت، اتفاق یم افتد، با ایمیل قابل    باتوجه به اینکه تقریبا
 .رساین است، در این بخش یم توانید، آنها را مدیریت کنید اطالع

 

 :ستون است 5چدویل که میبنید شامل 

خورده فعال هستند وگزینه هایی که عالمت ضربدرخورده اند، غیرفعال   گزینه هایی که تیک •
 .کلیک روی مدیریت میتوانید هر مورد را جداگانه، پیکربندی کنید هستند. با

 .ین یم شودستون ایمیل: نوع رویدادی است که با ایمیل اطالع رسا •
است یا متن ساده بدون قالب بندی ، که در  html نوع محتوا: اینکه محتوای ایمیل برپایه  •

 .قسمت مدیریت هر ایمیل، قابل تغییراست
گیرنده: دریافت کننده ایمیل اطالع رساین هم در این ستون مشخص شده است، که باز این   •

 .مورد هم در مدیریت قابل تغییراست
 .یم توانید، تنظیمات هر ایمیل را جداگانه تغییردهید ریتمدی با کلیک روی •

کلیک یم کنید، صفحه زیر    سفارش جدید روبروی گزینه  مدیریت برای مثال وقیت روی دکمه
 :را مشاهده یم کنید
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برای فعال کردن اطالع رساین توسط ایمیل هنگام سفارش جدید در سایت،   :فعال/غیرفعال  •
 /این گزینه را فعال کنید و بالعکس

 .اردکنیدایمیل گیرنده اطالع رساین را و :گیزنده •
پیش فرض موضوع ایمیل را یم توانید تغییردهید و از متغیرهای موجود هم استفاده   :موضوع •

 .کنید
 .عنواین است که در عنوان سرتیتر ایمیل یم آید :عنوان ایمیل  •
 HTML در ایمیل اطالع رساین استفاده شود، گزینه  HTML اگر بخواهید از کدهای :نوع ایمیل  •

گزینه متن    واگر بدالییل میخواهید فقط متن ساده در ایمیل اطالع رساین وجود داشته باشد،
 .ساده را انتخاب کنید

  

ل در این قسمت، یم توانید تنظیمات مربوط به ارسال ایمی  :گزینه های ارسال کننده ایمیل
دهید انجام   .را 

 .نام و ادرس ارسال کننده ایمیل را مشخص کنید :آدرس ارسال کننده  نام ارسال کننده و 

ایمیل تغییردهید :قالب  را  ایمیل  ظاهر  و  قالب  میتوانید  قسمت  این   :در 

یم توانید تصویر سربرگ)تصویر باالی ایمیل(، متن پاورقی، رنگ پایه، رنگ پس زمینه، رنگ 
بدن زمینه  تغییردهیدپشت  را  بدنه  متن  رنگ  و   .ه 

     

  

   ه تنظیمات ووکامرس : پیشرفت 
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در رابطه با تنظیمات پیشرفته ووکامرس    ، آموزش طراحی سایت فروشگاهی  در این بخش از 
اندازی برگه، نقطه پایاین تسویه حساب و نقطه پایاین    خواهید خواند. این قسمت شامل راه

 .حساب کاربری است

 زی برگه از تنظیمات پیشرفته ووکامرس قسمت راه اندا 

با قسمت راه اندازی برگه از    طراحی فروشگاه اینترنیت وردپرس  در این قسمت از آموزش
یم  ، آشناخواهیدشد.  ووکامرس  پیشرفته  تسویه    تنظیمات  سبدخرید،  های  برگه  توانید 

وکامرس،  کنید. البته هنگام نصب افزونه و  حساب، حساب من و شرایط و ضوابط را تعیین
 .ویل به هر دلییل یم توانید از اینجا تعییردهید این برگه ها ایجاد و تنظیم یم شود

 .باشد SSLاگر این گزینه، را فعال کنید، حتما باید صفجه تسویه حساب،  :پرداخت امن کن
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 .قسمت های بعدی را پیشنهاد یم شود تغییرندهید و بصورت پیش فرض رها کنید

  

  

 پیشرفته ووکامرس از تنظیمات   REST API قسمت

 REST ، به تنظیماتآموزش رایگان ساخت فروشگاه اینترنیت با وردپرس  در این قسمت از

API میپردازیم. 

 

به  API کلید تعیین شده  های  دستریس  ایجاد  برای  نوییس  برنامه  رابط  یک  ووکامرس  در 
 .فروشگاه شما یم باشد

کلیک کنید. در صفحه بازشده، گزینه های زیر را تنظیم   ساخت کلید برای ساخت کلید روی
 :کنید

 .را وارد کنید  API درمورد کلید  توضیحات: در این قسمت توضیحات موردنظر 

 .را برای آن کاربر ایجاد کنید، انتخاب کنید API کاربر: نام کاربری که قصد دارید کلید

 .دستریس ها: سطح دستریس موردنیاز برای این کاربر به این کلید را انتخاب کنید

تنظیمات انجام  از  س  بعد  دکمه  کلیدروی  کاربر   API اخت  برای  ووکامرس  نمائید.  کلیک 
را با دستریس انتخاب شده ایجاد یم کند و صفحه جدید باز یم   API  انتخاب شده، کلید

 .کلید ساخته شده نمایش داده یم شود شود که درآن،
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بارکد را میتوانید مشاهده   QR کلید مصرف کننده، رمز مصرف کننده،  ابطال  و دکمه کلید 
 .نمائید

 قسمت وب هوک از تنظیمات پیشرفته ووکامرس 

 .با تنظیمات وب هوک آشنا یم شوید در این قسمت

موردنظر  URL آشنا شوید،وب هوک یک راه برای اطالع رساین به ابتدا با تعریف وب هوک
 .های خارج سایت ، مفید هستند API هوک برای پشتیباین از شما یم باشد. وب

نسخه ووکامرس  در  هوک  ویرایش 2.2  وب  به  قادر  ها  هوک  وب  شد.  حذق     معرفی  یا 
 و محصوالت یم باشد. به عنوان مثال :با استفاده از دستور   سفارشات ،کوپن ها ، مشتری

woocommerce_add_to_cart سبد   اربر بک محصول به، یم توان یک وب هوک هنگامیکه ک
 .خرید اضافه کرد، ساخت
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 .کلیک کنید افزودن وب هوک برای ساخت وب هوک، روی دکمه

 .یم توانید یک نام باتوجه به نوع وب هوک و کاربرد آن انتخاب کنید :  منا  •
گزینه زیر یم توانید یک گزینه را برای تعیین وضیت فعیل وب هوک انتخاب   3از بین   :  وضعیت •

  :کنید
o  )فعال )ارائه محموله 
o  )غیر فعال )عدم ارائه به علت شکست تحویل 
o )متوقف )عدم ارائه محموله 

باتوجه به نیاز و اطالع رساین که دارید، موضوع موردنظر را از فهرست انتخاب   :  موضوع •
 .کنید

تحویل  • را   URL آدرس :  پیوند  دهد  تحویل  آن  به  را  اطالعات  این وب هوک  است  قرار  که 
 .واردکنید

درخواست  header یک کلید محرمانه )یک هش از وب هوک تحوییل( یم سازد و در :  محرمانه  •
 .دارائه یم شو

 .را انتخاب کنید API نسخه  :API نسحه  •
 .در اخر روی ذخیره وب هوک برای ذخیره موارد کلیک کنید •

  

   س ساخت کوپن تخفیف در ووکامر 

ط از  قسمت  این  وردپرسدر  اینترنیت  فروشگاه  در    راحی  کدتخفیف  ایجاد  با  رابطه  در 
 :ووکامرس میخوانید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید

 .ت ووکامرس، گزینه کوپن ها را انتخاب کنیداز قسم -1

 .کلیک کنید افزودن کوپن روی دکمه -2

 

ردکنید. )البته میتوانید با کلیک روی ساخت کدتخفیف،  عنوان کدتخفیف را بصورت التین وا -3
 یک کد تخفیف بصورت تصادفی ایجادشود.( 

توضیحات: توضیحات کدتخفیف را یم توانید برای نمایش به مشتری و برای خودتان،  -4
 .واردکنید
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 :در قسمت اطالعات کوپن یم توانید تنظیمات کدتخفیف را واردکنید -5

 :همگاین -5-1

تخفیف، قسمت   3این قسمت شامل   :نحوه تخفیف • ثابت سبدخرید درصد  تخفیف   ، تخفیف 
  .یم باشد ثابت محصول

o  اگر بخواهید تخفیف بصورت درصدی باشد، این گزینه را انتخاب کنید :درصد تخفیف. 
o  اگر بخواهید یک تخفیف با مبلغ ثابت روی سبدخرید اعمال   :تخفیف ثابت سبدخرید

 .این گزینه را انتخاب کنیدشود، 
o اگر بخواهید روی یک یا چند محصول تخفیف اعمال شود،  :تخفیف ثابت محصول

 .این گزینه را انتخاب کنید
 .میزان تخفیف یا واردکنید :(میزان تخفیف)مبلغ کوپن  •
اگر درنظر داشته باشید تا حمل و نقل برای مشتری رایگان شود،   :اجازه حمل و نقل رایگان •

  انتخاب کنید، فقط درنظر داشته باشید، روش ارسال رایگان در حمل و نقل فعال   این گزینه را
 .باشد

درصوریت که میخواهید تا زمان خایص کوپن مهلت داشته باشد، تاریخ   :تاریخ انقضای کوپن •
 .را واردکنید

ی دستریس: در این قسمت میتوانید استفاده از تخفیف ساخته شده را محدودیت ها -5-2
 :محدود به شرایطی خاص کنید

درصوریت که حداقل هزینه ای را اعمال کنید، کوپن تخفیف فقط برای کساین   :حداقل هزینه  •
 .کار یم کند، حداقل مقدار مشخص شده خرید کرده باشند

باالست. در واقع با استفاده این دو گزینه یم  مورد دقیقا عکس گزینه    این :حداکثر هزینه  •
 .کوپن تخفیف را برای حداقل و حداکثر خرید خایص فعال کنید توانید

فردی • زماین   :استفاده  فقط  شده  ساخته  تخفیف  کوپن  باشد،  فعال  گزینه  این  درصورتیکه 
 .کارمیکند که کاربر آن را با دیگر کوپن های تخفیف استفاده نکند

درصورتیکه این گزینه فعال باشد، کدتخفیف روی محصوالت   :فروش ویژهجز محصوالت  به  •
 .در حال حراج، یا فروش ویژه نیستند قابل اعمال است

یم توانید کوپن تخفیف را فقط روی محصوالت خایص که در این قسمت انتخاب   :محصوالت  •
 .یم کنید، فعال کنید

سمت انتخاب کنید که نمیخواهید  یم توانید محصوالیت را در این ق :به جز این محصوالت  •
 .این کدتخفیف روی آنها فعال باشد

یم توانید کوپن تخفیف را فقط روی محصوالت خایص که در دسته  :های محصوالت دسته  •
 .بندی های خایص که انتخاب یم کنید، فعال کنید

ت  یم توانید دسته بندیهایی که نمیخواهید این کدتخفیف روی محصوال :هابه جز این دسته  •
 .آن دسته ها فعال باشد، را انتخاب کنید

مجازایمیل  • کنند،    اگر :های  استفاده  تخفیف  کوپن  این  از  بتوانند  ایمیلهای خایص  بخواهید 
 .جداکنید ایمیلهای موردنظر را در این قسمت واردکنید و انها را با ویرگول از هم میتوانید
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  :محدودیت های استفاده  -5-3

در این کادر تعداد دفعایت که این کدتخفیف قابل استفاده را   :محدودیت استفاده در کوپن •
 .واردکنید

کد تخفیف برای هر کاربر  سمت قابلیت استفادهدر این ق  :محدودیت مصرف برای هر کاربر •
ویا نام کاربری برای کاربران سایت    را مشخص کنید. شاخص هر کاربر یا ایمیل برای مهمان

 (است

•  
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