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 چیست؟ وردپرس  البق  تنظیمات  کجاست؟ وردپرس  قالب  تنظیمات

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

تنظیمات قالب وردپرس   هایاگر از کابران تازه کار وردپرس باشید به احتمال بسیار زیاد تا به حال سوال
خواهید با استفاده تان پیش آمده است! بنابراین اگر می  برای  تنظیمات قالب وردپرس کجاست؟  و  چیست؟

توانید  های خود شخصی سازی کنید، اما نمیاز تنظیمات قالب وردپرس سایت خود آن را مطابق با نیاز
گزینه تنظیمات قالب خود را پیدا کنید، این مقاله برای شخص شما نوشته و منتشر شده است، بنابراین آن  

العه کنید تا از این به بعد هر قالب وردپرسی که روی سایت نصب کردید، بدون استفاده از  را با دقت مط
 .ای )!!!( بتوانید خیلی سریع گزینه تنظیمات قالب وردپرس خود را پیدا کنیدهیچ نقشه

 تنظیمات قالب وردپرس چیست؟

موضوع را بیان کنیم، شما به   تر این موضوع اجازه دهید تا با یک مثال بسیار ساده اینبرای توضیح ساده
این موبایل در منوی خود یک گزینه به نام تنظیمات دارد که   احتمال بسیار زیاد یک موبایل هوشمند دارید،

به نوع و مدل موبایل می یا سلیقه خود  با توجه  نیاز و  با  را مطابق  از موارد  برخی  این بخش  توانید در 
زبان موبایل خود را انتخاب کنید و برای صفحه اصلی موبایل یک   توانیدشخصی سازی کنید، برای مثال می

 .تصویر پس زمینه شخصی قرار دهید
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تنظیمات قالب وردپرس هم دقیقا به همین صورت است، با توجه به نوع و پیشرفته بودن قالب، شما در  
استومایز کنید، سازی و کسایت خود را سفارشی های متنوعی از وبتوانید بخشبخش تنظیمات قالب می
دهند که نوع فونت سایت را تنظیم کنیم، یا های وردپرس به ما این امکان را میبرای مثال بسیاری از قالب

 .توانیم هدر سایت خود را مطابق با سلیقه خود تنظیم کنیممی

کنید،  توانید قالب سایت خود را شخصی سازی  ها میها که با استفاده از آنخالصه به تمامی این بخش
 .گویندمی Theme Options آپشن ـپنل تنظیمات قالب وردپرس یا تم

 تظیمات قالب وردپرس کجاست

، باید چند مورد مهم را مد نظر  تنظیمات قالب وردپرس کجاست توجه داشته باشید که برای پاسخ به سوال  
 :خود داشته باشید

قالب  .1 تمام  اینکه  یعناول  ندارند،  تنظیمات  وردپرس بخش  قالب های  از  اگر  در  ی  که  رایگان  وردپرس  های 
کنید، احتمال دارد که اصال بخش تنظیمات قالب نداشته باشد اند استفاده می مخزن وردپرس به ثبت رسیده 

 .هایی از آن را ویرایش و شخصی سازی کنیدو شما اصال نتوانید بخش 
از قالب  .2 اگر  اینکه  رایگان مخزن وردپرس استفاده می مورد دوم  نسخه    ۲کنید، ممکن است آن قالب  های 

داشته باشد، یک نسخه رایگان که بدون بخش تنظیمات قالب وردپرس است و یک نسخه پرمیوم که بعد 
 .از تهیه و نصب آن به بخش تنظیمات قالب وردپرس دسترسی خواهید داشت 

قال .3 ب، ممکن است که مورد سوم که باید در نظر داشته باشید، هر قالب وردپرسی بسته به سلیقه طراح 
تنظیمات قالب وردپرس را در بخشی متفاوت قرار داده باشد، بنابراین نباید انتظار داشته باشید که بخش 

 .ها یکسان باشد و در یک محل خاص از پیشخوان وردپرس قرار داشته باشد تنظیمات تمامی قالب 

ررسی کنیم که تنظیمات قالب وردپرس  حال که این موارد را متوجه شدید، اجازه دهید تا در ادامه مقاله ب
 .توان پیدا کردکجاست و اینکه معموال بخش تنظیمات قالب را در کدام بخش از پیشخوان وردپرس می

 ترین قسمت برای تنظیمات قالب وردپرس کجاست؟ شایع

  70عموال  ترین بخشی که تنظیمات قالب وردپرس قرار دارد را بررسی کنیم، مدر ابتدا اجازه بدید که شایع
های وردپرس بخش پنل تنظیمات خود را در پشخوان وردپرس و در منوی سمت راست درصد قالب   80الی  

های وردپرس دیگر،  ، قالب انفولد و بسیاری از قالب BeTheme دهند، همانند قالب وودمارت، قالبقرار می
قالب وردپرس سا پیدا کردن تنظیمات  برای  باید  اولین بخشی که  بگردید، منوی اصلی  بنابراین  تان  یت 

 .پیشخوان وردپرس در سمت راست است
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 متهای: انفولد، وودمارت، بیمحل تنظیمات قالب

 دومین محل تنظیمات قالب وردپرس

تنظیمات قالب را پیدا نکردید،    منوی اصلی و سمت راست پیشخوان را با دقت بررسی کردید اما گزینهاگر  
های وردپرسی یک ادمین بار  بخش دومی که باید مشاهده کنید، ادمین بار باالی سایت است، در سایت

توانید  وید، میشکه با اکانت مدیریت وارد سایت میدر قسمت باالی سایت وجود دارد که به محض این 
افزونه معموال  کنید،  مشاهده  هم  سایت  فرانت  بخش  در  حتی  و  صفحات  تمامی  در  را  بار  های  ادمین 

های امنیت سایت، منوی تنظیمات خود  سازی سرعت سایت، و افزونههای کش و بهینهساز، و افزونهصفحه
 .کنندرا به این بخش اضافه می

 بخش تنظیمات آن در ادمین بار وردپرس باشد، برای مثال قالب ایدحال ممکن است قالبی که نصب کرده
قالب فلت  این دست  از  آوادا  قالب  قالب سون،  آنسام،  تنظیمات  بخش  که  هستند  بار ها  ادمین  در  ها 

 :وردپرس است

https://webkima.com/
https://webkima.com/


 

ما ـــــ آکادمی وبکی  
4 

 اهای: سون، فلت سام، آوادمحل تنظیمات قالب

 سومین محل تنظیمات قالب وردپرس

در نهایت اگر در دو محل قبلی، محل تنظیمات قالب وردپرس خود را پیدا نکردید، به سومین محلی که  
  .مراجعه کنیددهند، جا قرار میبرخی از طراحان قالب وردپرس، تنظیمات قالب خود را در آن

های گزینه  را انتخاب کنید، حال زیر مجموعه  نمایش  برای این کار به از پیشخوان سایت وردپرس خود گزینه
هایی که محل تنظیمات  نمایش را با دقت بررسی کنید و به دنبال تنظیمات قالب وردپرس باشید، قالب 

هایی هستند که ب پاراکس از جمله قالبشان در این بخش است، کم نیستند برای مثال قالب آسترا و قال
 .ها در زیر مجموعه منوی نمایش وردپرس استگزینه تنظیمات قالب آن
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 سهای آسترا و پاراکمحل تنظیمات قالب

 ین محل تنظیمات قالب وردپرس آخر 

های باال نتوانستید گزینه پنل تنظیمات قالب وردپرس خود را پیدا کنید،  و در آخر اگر در هیچ یک از بخش
گزینه قالب   سفارشی سازی <  نمایش  از منوی اصلی پیشخوان وردپرس  از  کنید، بسیاری  انتخاب  های  را 

اند، بنابراین با رفتن به این  وردپرس تنظیمات اصلی قالب را با بخش سفارشی سازی وردپرس ادغام کرده
پیش سازی  شخصی  تنظیمات  به  هم  بخش  بخش  به  هم  و  داشت  خواهید  دسترسی  وردپرس  فرض 

 .تنظیمات قالب وردپرس خود، دسترسی پیدا خواهید کرد
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از قالب پنل تنظیمات، میبسیاری  به بخش  برای دسترسی  بر داشتن یک گزینه مجزا  با ها عالوه  توانید 
ها دسترسی داشته باشید، برای مثال قالب  به بخش تنظیمات آن  سفارشی سازی <  شنمای  کلیک روی گزینه

ها هستند، برای اطالعات بیشتر در رابطه با کار  فلت سام و قالب مارکتیکا و قالب تم پلیس از دست از قالب 
می پیشنهاد  وردپرس،  در  نمایش  بخش  مقالهبا  وردپرس  هایکنیم  قالب  کردن  در   و سفارشی  نمایش 

 .را نیز مطالعه بفرمایید وردپرس

 بندیجمع

در انتها امیدواریم که این مقاله هم برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد، اگر با مطالعه این مقاله همچنان  
اید، سوال و مشکل خود را در پایین در پیدا کردن بخش پنل تنظیمات قالب وردپرس خود ناموفق بوده

نیم به شما در حل این مشکل کمک  های سایت برای ما ارسال کنید، تا بتواههمین مقاله و در بخش دیدگآ 
 .کنیم

از تاریخ    نمایش مدت زمان گذشته  ،قراردادن فاوآیکون در وردپرس   هایکنیم مقالههمچنین پیشنهاد می
وردپرس مطالب  افزونه  و انتشار  از  استفاده  بدون  وردپرس  شاخص  تصاویر  تمام  مطالعه  حذف  نیز  را 

 (; بفرمایید. ممنون از همراهی شما تا انتهای این مقاله

 منبع: آکادمی وبکیما 
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