
 نوین وردپرس

 

 وردپرس در فهرست با کار آموزش*

 در این مطلب آموزشی نحوه کار با فهرست در وردپرس را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد امیدواریم که مفید واقع شه.

فهرست )منو( یکی از اجزای پرکاربرد در سایت هاست که دسترسی به بخش های مختلف سایت را ممکن میکند. در این 

 آماده میشود سواالت بسیاری از کاربران برطرف خواهد شد. وردپرس نوین آموزش که توسط

 

 

رست یا منوهای وردپرس در مسیر نمایش < فهرست ها قابل تنظیم میباشد. با توجه به قالبی که استفاده میکنید فه

ممکن است دارای یک، دو یا چندین مکان برای فهرست های خود باشید که در این صورت میتوانید چندین منوی 

 مختلف درست کرده و برای هر مکان یک منو قرار دهید.

 منوهای وردپرس:اضافه کردن 
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پس از اینکه وارد مسیر فوق شدید باید یک نام برای فهرست بنویسید و دکمه ساخت فهرست را بزنید. برای اضافه کردن 

منوها در وردپرس همان طور که در شکل زیر میبینید باید از سمت راست برگه ها/پست هایی که میخواهید را انتخاب 

 زنید تا به فهرست شما اضافه شود.کنید و دکمه افزودن به فهرست را ب

 

 تعیین مکان نمایش منو:

د ممکن است قالب سایت شما دارای چندین مکان برای قرارگیری منو باشد که در این صورت برای همان طور که گفته ش

هر جایگاه میتوانید منویی خاص قرار دهید. پس از اینکه آیتم های مورد نظر را به فهرست اضافه کردید حتما جایگاه منو 

ه منو به آخر فهرست خود رجوع کنید و تیک را مشخص کنید تا منو به درستی نمایش داده شود. برای تعیین جایگا

 جایگاه مورد نظر برای منو را بزنید تا منو در آن مکان به نمایش درآید.
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 نحوه ی آبشاری کردن منوها: 

برای آبشاری کردن منوها کافی است تا آن ها را زیر هم بکشید. در حالت معمول، زیرمجموعه های سطح دوم به صورت 

ابشاری در زیر ایتم اول قرار میگیرند و به همین ترتیب زیرمجموعه های سطح سوم، به صورت آبشاری در زیر آیتم باالی 

 خود قرار میگیرند.
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 : ۳و این هم نمونه ای از زیرمجموعه سطح 
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 نحوه ایجاد منوی چند ستونه )مگامنو(:

برخی قالب ها این امکان را به شما میدهند تا منوی خود را ستون بندی کنید و ایتم ها را در ستون ها بچینید. برای 

 مگامنو باید این موارد را بدانید:ساخت 
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آیتم اول )آیتم سطح یک( همانی است که در منو دیده میشود و بقیه موارد در زیر آن پنهان اند. معموال باید در آیتم  -۱

یا اسمی مشابه فعال شود تا زیرمجموعه های ان چندستونه شود. وگرنه به صورت ” مگامنو“اول گزینه ای با عنوان 

 یش داده خواهند شد.آبشاری نما

 معموال عنوان ستون ها را تشکیل میدهند. ۲زیرمجموعه های سطح  -۲

 هم آیتم های ستون باالی خود را تشکیل میدهند. ۳زیرمجموعه های سطح  -۳



 

 نحوه افزودن لینک دلخواه به منو:



برای افزودن لینک دلخواه به فهرست کافی است از بخش پیوند دلخواه اقدام کنید. در این بخش یک لینک و یک نام 

 افه میکنید.برای آیتم مورد نظر انتخاب کرده و آن را به فهرست اض

 
ی در ند تصویر باال اقدام کنید ولدر صورتی که میخواهید یک آیتم بدون لینک باشد کافی است از بخش پیوند دلخواه مان

 قیمت نشانی فقط کاراکتر # را بگذارید. در این صورت آیتم بدون لینک خواهد بود.

 به منو:… نحوه اضافه کردن دسته محصوالت، نمونه کارها و 

ا کنید. یشاید شما ووکامرس را نصب کرده باشید و بخواهید دسته های محصوالت و یا خود محصوالت را به منو اضافه 

 قالب شما از نمونه کار پشتیبانی کند و بخواهید دسته نمونه کارها یا خود نمونه کارها را به منو اضافه کنید.

را که در باالی صفحه در سمت چپ است بزنید تا منوی کشویی باز شود و ” تنظیمات صفحه“برای این کار شما باید دکمه 

ش فهرست های وردپرس اضافه شود. حاال میتوانید دسته های محصوالت را سپس موارد دلخواه را تیک بزنید تا به بخ

 نیز مانند برگه ها/نوشته ها به منوی خود اضافه کنید.
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 نحوه باز شدن لینک منو در صفحه جدید:

در همان صفحه باز نشود و در صفحه جدیدی باز شود. برای این کار از  شاید بخواهید لینک یکی/برخی از منوهای شما

گزینه هدف پیوند را تیک بزنید. حاال در آیتم منوی مورد نظر میتوانید تعیین کنید که لینک در ” تنظیمات صفحه“بخش 

 صفحه جدیدی باز شود یا خیر.



 

 


