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 wordpress اصلی مرجع  از فارسی  وردپرس  دانلود  راهنمای

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

ای و پرکاربرد است که با استفاده دانید وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا بسیار حرفهطور که میهمان
خواهید را طراحی و اجرا کنید، این سیستم مدیریتی محتوا کامالرایگان  توانید هر نوع سایتی که میاز آن می

اند،  از وردپرس طراحی و اجرا شدهها سایت در دنیا هستند که با استفاده  اکنون میلیونشده و همعرضه
های زیادی همیشه جدیدترین نسخه وردپرس را برای دانلود قرار  همین موضوع باعث شده است تا سایت

دهند، اما باید بدانید که دانلود وردپرس فارسی را باید از منابع معتبر انجام دهید، دالیل آن را در ادامه این 
 .کنیمبررسی می آموزش وردپرس  مقاله از سری مقاالت

 دانلود وردپرس فارسی

های آن آشنا  قبل از آن که به بحث دانلود وردپرس بپردازیم، ابتدا اجازه بدید کمی با وردپرس و مزیت 
 .باید از وردپرس استفاده کنیدشویم، پس حتما ابتدا این بخش را مطالعه کنید و ببینید که چرا و چگونه 

 را انتخاب کنیم؟ چرا وردپرس 

را  یکی از سواالتی که اکثر افراد از ما دارند این است که اصال چرا باید برای طراحی و اجرا سایت وردپرس  
انتخاب کنیم؟ این سیستم مدیریت محتوا نسبت به دیگر سیستم های مدیریت محتوا چه مزایایی دارد؟ 
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را در نظر بگیرید و با    ها و معایب وردپرسسخ این سوال سخت نیست شما خودتان باید مزیتدر واقع پا
ای داشته باشید تا بتوانید به این جواب برسید که وردپرس  های مدیریت محتوا دیگر یک مقایسهسیستم

 .ها داردCMS تواند بهتر باشد و چه مزایایی نسبت به دیگرچقدر می

را در ادامه مقاله برای شما بازگو کنیم تا یک مقایسه کلی  ها و معایب از این مزیت   کنیم برخیما سعی می
را برای طراحی و اجرای سایت خود استفاده  های مدیریت محتوا داشته باشید و بتوانید آنبا دیگر سیستم

 .را مطالعه کنید وردپرس چیست تر در رابطه با وردپرس، مقالهکنید، همچنین برای کسب اطالعات بیش

 های وردپرسبرخی از مزیت 

را به شما معرفی هاهای بسیار زیادی دارد و ما اگر بخواهیم همه آن توجه داشته باشید که وردپرس مزیت
را به شما معرفی هامزیتکنیم این مقاله بسیار طوالنی خواهد بود، سعی داریم در این بخش برخی از این 

ها دیگر قرار دهید و بتوانید  CMS را تحت مقایسه با دیگرکنیم که جهت آشنایی بیشتر بتوانید وردپرس  
 .را جهت طراحی و اجرا سایت انتخاب کنید راحت تر وردپرسبا خیال 

 وردپرس رایگان است 

را تا  شود که شما بودجه خودو باعث می رایگان بودن آن استهای این سیستم، یکی از اصلی ترین مزیت 
پردازید و اصال ای نمیحد زیادی جهت طراحی سایت کنترل کنید، شما برای استفاده از وردپرس هیچ هزینه

رایگان در  نیاز نیست که یک حق اشتراک ماهانه داشته باشید و... به کلی این سیستم برای شما به صورت  
 .را ایجاد کنیدبدون هزینه سایت خود توانید دسترس قرار دارد و می

 منابع فراوان یادگیری 

های مهم وردپرس این است که در ایران بسیار فراگیر شده، و شما منابع بسیار زیادی جهت  یکی از مزیت 
را  توانید با استفاده از آنها به خوبی به وردپرس مسلط شوید و سایت هایی که دارید  یادگیری دارید و می

 .طراحی و اجرا کنیدبه خوبی 

رایگان در دسترس هستند و شما برای یادگیری وردپرس  توجه داشته باشید که این منابع اکثرا به صورت  
توانید با دنبال کردن است که می  وبکیما   ای ندارید، یکی از بهترین منابع در این زمینه هماصال نیاز به هزینه

 .ار زیادی به وردپرس مسلط شویدهای آموزشی آکادمی وبکیما تا حد بسی مقاله
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 مخزن وردپرس 

هایی که وردپرس دارد این است که شما به یک مخزن بسیار وسیع دسترسی  یکی از اصلی ترین مزیت 
را در سایت خود تجربه کنید، این مخزن یک سری دارید که با استفاده از آن میتوانید امکانات بسیار زیادی  

 .را در سایت خود داشته باشیدتوانید هر امکاناتی که با استفاده از آنها می را در خود دارد افزونه و قالب

که می قابلیتهمانطور  تنهایی  به  وردپرس  امور ساده مدیریت دانید  و شما یک سری  ندارد  زیادی  های 
نه توانید یک سری افزوتوانید داشته باشید، اما وردپرس یک قابلیت دارد که میرا در وردپرس می  سایت

را در سایت خود ایجاد  توانید امکانات مختلفی در سایت خود نصب کنید و با استفاده از این افزونه ها می
 .کرده و مورد استفاده کاربران قرار دهید

توانید با چند کلیک این  ها شما هزاران قالب در این مخزن وردپرس در دسترس دارید و میعالوه بر افزونه
 .را تغییر دهیدخود نصب کرده و ظاهر سایت خود را در سایتها قالب 

را در این بخش به شما معرفی کردیم که بیشتر با وردپرس آشنا شوید و  خیلی خب برخی از این امکانات  
را برای طراحی و اجرای سایت خود استفاده کنید، اما خب وردپرس فقط مزایا ندارد بلکه یک  بتوانید آن  

م که  آنها هم میسری معایب هم هستند  به  ما  و  باشند  برای شما مهم  است  با مکن  بیشتر  تا  پردازیم 
 .را هم مورد توجه خود قرار دهید وردپرس آشنا شوید و معایب آن

 معایب وردپرس

طور است و  را به همراه خود دارد وردپرس هم همینخیلی خب به هر حال هر سیستمی یک سری معایب  
ها آشنا شوید و بعد به دانلود  ود وردپرس فارسی بهتر است که با آنیک سری معایب دارد که قبل دانل

 .وردپرس و سپس به نصب آن بپردازید

 نداشتن پشتیبان اختصاصی 

ای در کنار خود ندارید و باید به یکی از معایب وردپرس این هست که شما پشتیبان اختصاصی و حرفه
توانید ها هستند که شما میباشید که یک سری انجمن  تنهایی مشکالت خود را رفع کنید، البته توجه داشته

هایی از طرف افراد متخصص دریافت کنید اما در نهایت ها پاسخبا مطرح کردن سواالت خود در این انجمن
 .خود شما هستید که مشکالت خود را باید رفع کنید
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خود باید روبرو شوید، خیلی خب توجه کنید که عیب اصلی وردپرس همین بود و شما باید با مشکالت  
تر که وردپرس هنوز پیشرفت خاصی نکرده بود، مشکالت دیگری هم بود، برای مثال البته چند سال قبل

از اصلی  امنیت یکی  برای همین  از مدیران سایت  بود که بسیاری  پایین وردپرس  امنیت  ترین مشکالت 
سیار افزایش پیدا کرده و شما با نصب یک  رفتند اما امروزه این امنیت بپایین اصال به سمت وردپرس نمی

تر توانید تا چند برابر امنیت سایت خود را افزایش دهید. برای اطالعات بیشهم میهای امنیتیسری پالگین
 .نیدمراجعه ک آموزش کامل امنیت وردپرس در زمینه امنیت وردپرس به مقاله

توسط   سریعا  باشد  داشته  مشکالتی  اگر  و  هست  رشد  درحال  مداوم  صورت  به  سیستم  این  کل  در 
 .های متعدد رفع خواهند شد و اصال جای نگرانی نیستبروزرسانی

 چرا نباید وردپرس را از هر منبعی دانلود کنیم؟

های سودجو  برخی از سایت  طور که گفتیم وردپرس بسیار پرطرفدار و پراستفاده است به همین دلیلهمان
دهند و داخل کدهای آن، کدهای مخرب خودشان  های مشکل دار این افزونه را برای دانلود قرار مینسخه

ها و طراحی سایت با آن، در ابتدا هیچ فرقی دهند، حال شما بعد از دانلود وردپرس از این سایت را قرار می
ای خواهد شد و یکی  م کم سایت شما دچار مشکالت عدیده های وردپرس نخواهد کرد، اما کبا دیگر نسخه

های ترین این موارد هک شدن سایت شما و استفاده از سایت شما به عنوان یک سرور ارسال ایمیلاز مهم
 .اسپم خواهد بود

بنابراین سعی کنید همیشه وردپرس را از مراجع اصلی آن دانلود کنید، حتی اگر از سایتی مثل سایت وبکیما 
 wordpress.org کنید، حواستان باشد که لینک دانلود از مرجع اصلی وردپرس یعنی سایتدانلود می

 .باشد

 آموزش دانلود وردپرس 

خیلی خب به بحث اصلی مقاله رسیدیم، شما تا اینجا تا حدودی با وردپرس و امکاناتی که دارد آشنا شدید 
طور  راه دارید، همان  و امیدوارم که کاربرد اصلی وردپرس را درک کرده باشید، برای دانلود وردپرس شما دو

هم وردپرس  د حتی به زبان فارسی  توانیهای مختلفی ترجمه شده و شما میدانید وردپرس به زبانکه می
را در سایت خود نصب کنید، برای دسترسی به نسخه فارسی وردپرس باید    را در دسترس داشته باشید و آن

 .س فارسی بپردازیدمراجعه کنید و از این طریق به دانلود وردپر )fa.wordpress.org (به آدرس اینترنتی
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 یصفحه دانلود وردپرس فارس

را به پایین اسکرول بزنید با تصویر باال مواجه خواهید شد که با  در آدرسی که گفتیم شما اگر کمی صفحه  
شوید )البته باید صفحه را اسکرول وی دکمه آبی رنگ دریافت وردپرس به صفحه زیر هدایت میکلیک بر ر

 کنید(

 ی دریافت وردپرس فارسی از مرجع اصل

را دانلود کنید و به نصب  توانید وردپرس فارسیمی "یافت وردپرس فارسیدر" با کلیک روی دکمه آبی رنگ
آن بپردازید، توجه داشته باشید که برای دریافت وردپرس اصال نیاز نیست که در سایت وردپرس یک اکانت  
ایجاد کنید و خیلی ساده با کلیک بر روی این دکمه، وردپرس در سیستم شما دانلود خواهد شد، همچنین 

 :توانید به صورت مستقیم وردپرس فارسی را از مرجع اصلی آن دانلود کنیدکلیک روی دکمه زیر میبا 

 دریافت وردپرس فارسی از مرجع اصلی 

https://webkima.com/
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 دانلود وردپرس فارسی برای ویندوز و کامپیوتر 

و کامپیوتر هم هست و شما با دانلود وردپرس فارسی از    این نسخه از وردپرس قابل استفاده در ویندوز
اید و نیاز نیست که دیگر به دنبال  را هم انجام دادهبرای ویندوز و کامپیوتر    همین صفحه، در واقع دانلود

استفاده از وردپرس در ویندوز یا کامپیوتر باشید، البته توجه داشته باشید که نصب  های دیگری برای  نسخه
را در سیستم ساز سرور مانند زمپ و یا ومپ  وردپرس در ویندوز متفاوت است و شما یک نرم افزار شبیه

اده  را انجام دهید و از وردپرس در سیستم شخصی خود استفخود باید نصب کنید تا بتوانید این نصب  
مراجعه   آموزش نصب وردپرس روی لوکال هاست )کامپیوتر شخصی(  تر به کنید. برای کسب اطالعات بیش

 .کنید

 دانلود وردپرس زبان اصلی

 )wordpress.org (به آدرس   توانیدزبان اصلی که زبان انگلیسی هست هم شما می  دانلود وردپرسبرای  
 .را برای خود دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهید مراجعه کنید و مطابق تصویر زیر وردپرس

کلیک کنید تا به   Get Wordpress بعد از وارد شدن به آدرس ذکر شده شما باید بر روی دکمه آبی رنگ
 .ردپرس منتقل شویدصفحه دانلود و 

 س دانلود وردپرس نسخه اصلی از سایت مرجع وردپر

را مشاهده    توانید دکمه دانلود وردپرسرا به پایین اسکرول کنید میدر صفحه دانلود اگر شما کمی صفحه
گیرد، در ضمن توجه داشته کنید با کلیک بر روی این دکمه آخرین نسخه وردپرس در دسترس شما قرار می

 .باشید که وردپرس حجم زیادی ندارد و سریعا در سیستم شما دانلود خواهد شد
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 ن بارگیری نسخه اورجینال وردپرس از مرجع اصلی آ

همچنین با کلیک روی دکمه زیر دقیقا مثل این است که وردپرس را از همان صفحه باال دانلود کنید، چون  
 :ما دقیقا همان لینک را برای شما قرار دادیم

 دریافت وردپرس اورجینال از مرجع اصلی 

 استفاده از وردپرس در ویندوز یا کامپیوتر 

های دیگر نیست!! خیلی از افراد که هنوز با وردپرس  افزار برای ویندوز یا سیستم عاملوردپرس یک نرم :توجه
مشکل   این  نشدند  آشنا  خوبی  برایبه  نصبی  نسخه  هیچ  وردپرس  چرا  که  دارند  سیستم    را  یا  ویندوز 

های دیگر ندارد، در واقع باید به شما بگوییم که وردپرس هیچ نسخه نصبی در ویندوز ندارد و این نرم عامل
کنید، شما وردپرس  افزار یک سیستم کامال تحت وب است که می از آن استفاده  در  را میتوانید  توانید 

 .ویندوز هم نصب کنید اما با شرایط خاص را در توانید آنهاست و یا سرور نصب کنید، حتی می

ساز مانند زمپ  را در سیستم ویندوزی یا مک خود نصب کنید باید یک شبیهدر قدم اول برای اینکه وردپرس  
را به صورت تحت وب در ای  محتوای حرفهمدیریت    در کامپیوتر خود داشته باشید تا بتوانید این سیستم

 .آن سایت خود را در سیستم شخصی خود ایجاد کنید دسترس داشته باشید و از طریق

ای طراحی خواهید بیشتر با نصب وردپرس در ویندوز آشنا شوید و با استفاده از آن یک سایت حرفهاگر می
  !ندهید وبکیما را از دست آموزش رایگان طراحی سایت با وردپرس کنید،
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 سخن پایانی

 هایی خیلی خب ما در این مقاله قصد داشتیم که شما را با مراحل دانلود وردپرس فارسی آشنا کنیم و روش
را از منابع معتبر دانلود کنید، البته عالوه بر این  را به شما معرفی کنیم که بتوانید با استفاده از آنها وردپرس  

را    به شما معرفی کردیم تا بیشر با وردپرس آشنا شوید و بتوانید آنها از وردپرس  مورد، یک سری مزیت 
را   های مدیریت محتوا قرار دهید، امیدواریم از خواندن این مقاله لذت کافیتحت مقایسه با دیگر سیستم

 .را به شما ارائه داده باشیمبرده باشید و اطالعات جامعی 

توانید در همین زیر  ای دارید میسیستم مدیریت محتوای حرفه  رابطه با وردپرس و دانلود اینهرسوالی در  
راهنمایی کنند.    همین مقاله و در بخش نظرات سایت با ما در میان بگذارید تا تیم پشتیبانی وبکیما شما را

 !ممنون از شما که تا انتهای این مقاله همراه ما بودید

 ادمی وبکیما : آکمنبع

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://webkima.com/wordpress-download/

