بهترین افزونه مگامنو در وردپرس – رایگان و پولی
نویسنده :نبی عبدی  -تیم تحریریه آکادمی وبکیما
فرض کنید وارد یک وب سایت شدهاید و به دنبال یک محتوای آموزشی میگردید ،اما منوی آن آنقدر
شلوغ است و گزینههای مختلف همینطوری بدون هیچ نظم و ترتیب خاصی کنار هم قرار گرفتهاند ،که
بعد از کلی جستجو و چشم درد ،از آخر هم نمیتوانید موضوع مورد عالقه خود را پیدا کنید ،با اینکه
میدانید وبسایت مورد نظر آن آموزشی که شما میخواهید را دارد! اما نمیتوانید آن را پیدا کنید!
اینجاست که مقاله بهترین افزونه مگامنو در وردپرس به نجات شما میاد! (البته نجات شما نه نجات آن
سایتی که منوهای بهم ریخته داشت!)

بهترین افزونه مگامنو در وردپرس
بنابراین اگر میخواهید بهترین افزونه های مگامنو در وردپرس را بشناسید پیشنهاد میکنیم این مقاله را با
دقت مطالعه کنید ،چون در این صورت میتوانید یک افزونه عالی بنا به نیاز خود برای طراحی مگامنو در
سایت خود انتخاب کنید .پس بدون هیچ حرف دیگری برویم تا برترین پالگینهای طراحی و ساخت مگامنو
در وردپرس را با هم بررسی کنیم.

افزونه مگامنو  Max Mega Menuرایگان  -پولی
1

آکادمی وبکیـــــما

افزونهMax Mega Menu

افزونه  Max Mega Menuیکی از بهترین افزونههای رایگان برای ساخت مگامنو در وردپرس است ،این
افزونه هماکنون بیش از  400هزار نصب فعال دارد و در بین نظرات کاربران امتیاز خوبی را کسب کرده
است .به محض نصب این افزونه ،منوی سایت شما به یک مگامنوی بسیار زیبا و جذاب تبدیل میشود که
در مراحل بعدی میتوانید آن را طبق نیازهای خود شخصی سازی کنید.
شما حتی میتوانید هر یک از ویجتها یا همان ابزارکهای وردپرس را نیز به مگامنوی خود اضافه کنید،
جالبتر از همه اینکه این افزونه قابلیتهای زیادی در حالت ریسپانسیو موبایل دارد ،برای مثال میتوانید
نقطه شکست را در تنظیمات این افزونه برای رفتن به حالت موبایل خودتان انتخاب کنید ،یا حتی در حالت
موبایل ،قابلیت  Off Canvasرا نیز در اختیار شما قرار میدهد.
افزونه  Max Mega Menuانتخاب تیم وبکیما به عنوان یکی از بهترین افزونه های مگامنو در وردپرس
است ،همچنین این افزونه عالوه بر نسخه رایگان یک نسخه پرمیوم هم دارد که با تهیه آن میتوانید
امکانات بیشتری را در اختیار داشته باشید ،برای مثال بعد از ارتقا به نسخه پرو میتوانید لیستی از جدولها،
آکاردئونها و حتی ویجتهای ووکامرسی را به مگامنو خود اضافه کنید.

دانلود افزونهMax Mega Menu
دانلود نسخه رایگان
دانلود نسخه پرو

افزونه ساخت مگامنو UberMenu
2

آکادمی وبکیـــــما

افزونهUberMenu

 UberMenuیکی دیگر از افزونههای پرطرفدار برای ساخت مگامنو در بین کاربران وردپرس است -
UberMenuیک افزونه پرمیوم و پولی است که در سایتهای بسیار زیادی برای طراحی و افزودن مگامنوها
و منوهای ریسپانسیو از آن استفاده میشود ،همچنین با اوبرمنو میتوانید فونتها ،جهت منو (افقی یا
عمودی) و حتی رنگ زمینه مگامنو را ویرایش و کاستومایز کنید.
عالوه بر تمامی مواردی که در رابطه با افزونه اوبرمنو گفتیم ،این افزونه دارای یک پنل مدیریت است که در
آن می توانید تمام گزینه های آن را کنترل کنید ،برای مثال میتوانید ،عرض ستونهای مگامنو را تنظیم
کنید ،ابزارکها ،کد کوتاه و  HTMLسفارشی را به مگامنوها اضافه کرده و تغییرات خود را در حالت پیش
نمایش زنده مشاهده کنید ،بنابراین افزونه  UberMenuیکی از بهترین افزونه مگامنو در وردپرس محسوب
میشود.

دانلود افزونهUberMenu
دریافت نسخه پرو
پیشنمایش افزونه

افزونه مگامنو WP Mega Menu
3

آکادمی وبکیـــــما

افزونهWP Mega Menu

اگر میخواهید امکانات یک افزونه پرمیوم را در یک افزونه رایگان در اختیار داشته باشید ،افزونه WP
Mega Menuمخصوص شماست! امکاناتی که در این افزونه در اختیار خواهید داشت ،تقریبا با افزونههای
پولی برابری میکند ،برای مثال میتوانید لوگوی خود را داخل مگامنو قرار دهید ،برای مگامنوی خود تصویر
پسزمینه یا حتی یک باکس جستجو قرار دهید.
با افزونه مگامنو  WP Mega Menuمیتوانید با درگ و دراپ کردن (کشیدن و رها کردن) ،مگامنوهای
جذابی را بسازید و خیلی سریع از آنها برای بهبود مسیریابی کاربران خود استفاده کنید ،همچنین در این
افزونه به فونتهای گوگل و کتابخانه آیکون فونت آسوم ) (Font Awesomeدسترسی خواهید داشت.

دانلود افزونهWP Mega Menu
دانلود افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه ساخت مگامنو ElementsKit
4

آکادمی وبکیـــــما

افزونهElementsKit

یکی دیگر از بهترین افزونه های ساخت مگامنو در وردپرس همین افزونه المنت کیت ـ ElementsKit
است ،البته اگر از طرفداران صفحه ساز محبوب المنتور هستید ،به احتمال بسیار زیاد تا االن یا از افزونه
المنت کیت استفاده کردید یا حداقل نام آن را از دوستان و همکاران خود شنیدهاید ،اگر از صفحه ساز
المنتور استفاده می کنید ،با استفاده از المنت کیت ،عالوه بر ساخت مگامنوهای جذاب ،میتوانید به انواع
هدر و فوتر ،اسکرول پاراالکس ،شمارندههای جذاب و دموهای آماده دسترسی داشته باشید.
بنابراین اگر میخواهید مگامنو جذابی طراحی کنید و هماکنون افزونه المنتور پرو را روی سایت خود نصب
دارید ،بهترین انتخاب برای ساخت مگامنو همین افزونه  ElementsKitاست ،چون عالوه بر ساخت
مگامنوهای کاربرپسند و ریسپانسیو برای موبایل به کلی ویجت المنتور هم به صورت رایگان دسترسی
خواهید داشت .برای اطالعات بیشتر در رابطه با طراحی صفحات سایت با المنتور به بخش آموزش المنتور
وبکیما مراجعه کنید.

دانلود افزونه المنت کیت ـElementsKit
دانلود افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه Menu Management Enhancer
5

آکادمی وبکیـــــما

افزونهMenu Management Enhancer

برای افرادی که دوست دارند از همان منوساز پیشفرض خود وردپرس استفاده کنند ،افزونه Menu
 Management Enhancerبسیار عالی خواهد بود ،چون این افزونه با افزودن برخی امکانات ،همان
منوساز خود وردپرس را ارتقا میدهد تا با استفاده از آن بتوانید یک منوی جذاب را در سریعترین زمان
بسازید.
توجه :این افزونه تغییری در منوهای شما از نظر ظاهری نخواهد داد ،این افزونه منوساز وردپرس را ارتقا
میدهد تا مدیر سایت در زمان ساخت منو یا مگامنو بتواند به سادگی منوها را مدیریت کند.

دانلود افزونهMenu Management Enhancer
دریافت افزونه

افزونه مگامنوHero Menu
6

آکادمی وبکیـــــما

افزونهHero Menu

افزونه  Hero Menuیکی دیگر از بهترین افزونهها برای ساخت مگامنو در وردپرس است ،طراحی و ساخت
مگامنوهای جذاب با این افزونه کار بسیار سادهای است ،همچنین با استفاده از افزونه Hero Menu
میتوانید منوی چسبان برای سایت خود بسازید.
در مگامنو میتوانید از تصاویر ،نقشهها ،لیستهای مقاالت ،محصوالت و آیکونهای جذاب استفاده کنید،
همچنین افزونه  Hero Menuیک لیست آماده از دموهای مگامنو را در اختیار شما قرار میدهد تا خیلی
سریع بتوانید مگامنو مورد عالقه خود را بسازید .توجه داشته باشید که افزونه  Hero Menuکامال
ریسپانسیو است و در قالبهای بسیار معروف وردپرس مثل قالب دیوی و قالب آوادا استفاده شده است.

دانلود افزونهHero Menu
دریافت افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه Mega Main Menu
7

آکادمی وبکیـــــما

افزونهMega Main Menu

افزونه  Mega Main Menuابزاری ساده اما موثر برای پیاده سازی یک مگامنو جذاب است ،این افزونه
تمامی مواردی که برای طراحی یک مگامنو نیاز دارید را در اختیار شما قرار میدهد ،برای مثال شما به بیش
از  10نوع محتوای مختلف برای قراردادن مگامنو دسترسی دارید ،انواع تصاویر ،آیکون ،ویجتهای وردپرس
و ووکامرس و  ...را به سادگی در مگامنوهای خود قرار دهید.
همچنین با انتخاب این افزونه برای سایت خود به امکاناتی مثل رنگبندی نامحدود ،بیش از  1600آیکون
 ،SVGفونت های گوگل و تنظیمات کاربرپسند (به عنوان مثال با جابجایی کاربران بین منوها ،مگامنو در
صفحه باقی میماند) و  ...را در اختیار خواهید داشت.

دانلود افزونه Mega Main Menu
دریافت افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه Superfly
8

آکادمی وبکیـــــما

افزونهSuperfly

یکی دیگر از بهترین افزونههای ساخت مگامنو در وردپرس افزونه  Superflyاست ،این افزونه هم یک
افزونه پرمیوم است و برای استفاده از آن باید هزینه آن را بپردازید ،با استفاده از افزونه  Superflyمیتوانید
منوهای  Flyیا پروازی را طراحی کنید ،در حقیقت منوهای پروازی نوعی از منو هستند که در نگاه اول در
صفحه قابل مشاهده نیستند و باید یک دکمه که به شکل یک همبرگر است را کلیک کنید تا منوی موردنظر
از سمت راست یا چپ صفحه نمایش داده داده شود ،این نوع منوها برای دیوایسهای موبایل و تبلت
بسیار کاربردی هستند.
با کمی خالقیت میتوانید یک مگامنوی بسیار جذاب برای وبسایت خود طراحی کنید که کاربران بتوانند
به سادگی به تمامی بخش های مهم سایت دسترسی داشته باشند ،برای اطالع از قابلیتهای این افزونه
پیشنهاد میکنیم که حتما پیشنمایش این افزونه را مشاهده کنید.

دانلود افزونه Superfly
دریافت افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه AP Mega Menu
9

آکادمی وبکیـــــما

افزونه مگامنو وردپرس رایگانAP Mega Menu

اگر میخواهید بدون هیچ هزینهای یک مگامنوی بسیار زیبا و جذاب برای سایت خود بسازید قطعا افزونه
AP Mega Menuیکی از بهترینها خواهد بود ،با استفاده از این افزونه رایگان میتوانید مگامنوهای
افقی و عمودی را به سایت خود اضافه کنید ،امکاناتی که این افزونه در اختیار شما قرار میدهد عبارت است
از:
•

پشتیبانی از منوهای پروازی ) (Flyو مگامنوهای عمودی و افقی

•

طراحی مگامنو از طریق درگ اند دراپ

•

دارای  8قالب آماده برای ساخت مگامنو

•

دارای ترنزیشن  FadeوSlide

•

قابلیت استفاده از آیکونهای فونت آسوم و Genericon

•

دارای تنظیمات متنوع برای نمایش تصاویر

•

و....

دانلود افزونهAP Mega Menu
دانلود افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونهWP Mega Menu Pro
10

آکادمی وبکیـــــما

افزونه  WP Mega Menu Proیکی از بهترین افزونه مگامنو در وردپرس

افزونه  WP Mega Menu Proهم یکی دیگر از بهترین افزونه مگامنو در وردپرس است ،این افزونه امکان
منحصر به فرد و جالبی که دارد این است که :شما میتوانید مگامنوی سایت خود را بر اساس نقش کاربر
شخصی سازی کنید ،برای مثال اگر یک کاربر نقش مشترک داشت برخی از منوهای آموزشی را ببیند و اگر
کاربر نقش مشتری را داشت ،منوهای مربوط به محصوالت را مشاهده کند!
عالوه بر این ویژگی منحصر به فردی که در باال به آن اشاره کردیم ،با استفاده از این افزونه میتوانید انواع
مگامنوهای عمودی و افقی را بسیار ساده و سریع پیادهسازی کنید ،همچنین این افزونه بیش از  14قالب
مگامنو را در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید منوهای جذاب خود را طراحی کنید.

دانلود افزونهWP Mega Menu Pro
دریافت افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه Groovy Menu Plugin
11

آکادمی وبکیـــــما

افزونه  Groovy Menu Pluginیک افزونه رایگان برای ساخت مگامنو در وردپرس

بین تمامی افزونههای ساخت مگامنو که تا اینجا معرفی کردیم ،افزونه  Groovy Menu Pluginبا اینکه
افزونه جدیدی است و به تازگی منتشر شده ،اما نظر تیم تولید محتوای وبکیما را به خودش جلب کرد! این
افزونه پیشنمایش بسیار جذابی دارد ،به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما پیشنمایش آن را مشاهده
کنید.
قابلیتهای افزونه  Groovy Menu Pluginعبارت است از:
•

امکان طراحی مگامنوهای عمودی و افقی

•

منوهای تک صفحهای

•

سبد خرید ایجکس

•

سازگاری با افزونه صفحه ساز المنتور

•

دارای قابلیت مگامنو برای ویجتهای ووکامرس

•

ساخت مگامنوی تمام عرض

•

پشتیبانی از زبانهای راست به چپ مثل فارسی

•

پشتیبانی از قابلیت چندزبانه

•

و...

دانلود افزونه ساخت مگامنوGroovy Menu Plugin
دانلود رایگان افزونه
دریافت نسخه پرو
پیشنمایش افزونه

افزونه WP Responsive Menu
12

آکادمی وبکیـــــما

افزونه WP Responsive Menu

اگر میخواهید به وبسایت خود در حالت موبایل یک منوی کشویی جذاب اضافه کنید پیشنهاد ما استفاده
از افزونه افزونه WP Responsive Menuاست ،این افزونه به شما این امکان را میدهد که یک منوی
جذاب و ریسپانسیو با قابلیتهای ویژهای طراحی کنید ،از همه مهمتر اینکه این افزونه کامال رایگان است
و هماکنون می توانید با یک کلیک آن را دانلود و در سایت خود آن را نصب و تست کنید.

دانلود افزونه WP Responsive Menu
دانلود افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه مگامنو Sky Mega Menu
13

آکادمی وبکیـــــما

افزونه مگامنوSky Mega Menu

اگر می خواهید یک افزونه ساده با کدنویسی عالی را در سایت خود نصب کنید و با استفاده از آن یک
مگامنوی بسیار جذاب به سایت اضافه کنید ،پیشنهاد ما افزونه  Sky Mega Menuاست ،این افزونه بسیار
سبک و کم حجم است و در زمان بسیار کوتاهی میتوانید منوهای بسیار کارپسند با انیمیشنها و افکتهای
جالبی به سایت خود اضافه کنید .برخی از امکانات این افزونه عبارت است از:
•

داشتن نسخههای متفاوت برای موبایل

•

پشتیبانی از مکانهای مختلف منو در صفحه

•

افزودن بینهایت زیر منو

•

انیمیشنهای زیبا و جذاب در منو

•

رنگبندی بسیار زیبا در  ۹طرح

•

گرید سیستم عالی

•

دارای آیکونهای جذاب

•

دارای بیش از  ۳۳طرح آماده برای الگوبرداری

•

و...

دانلود افزونه مگامنو Sky Mega Menu
دریافت افزونه
پیشنمایش افزونه

افزونه مگامنو QuadMenu
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افزونه مگامنوQuadMenu

افزونه  QuadMenuهم یکی دیگر از افزونههای عالی برای طراحی منوهای جذاب و مگامنوهای کاربرپسند
در وردپرس است ،اگر میخواهید یک منوی عالی را برای سایت خود پیادهسازی کنید ،اما فعال نمیخواهید
برای افزونه مگامنو هزینه کنید ،این افزونه میتواند گزینه مناسبی باشد ،پیشنهاد ما مشاهده پیشنمایش
این افزونه است.

دانلود افزونهQuadMenu
دانلود افزونه
پیشنمایش و نسخه پرو

جمعبندی
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در انتهای این مقاله امیدواریم که بتوانید از بین بهترین افزونه های مگامنو در وردپرس یکی را انتخاب کنید
و یک مگامنوی جذاب و حرفهای و البته کاربرپسند برای سایت خود طراحی کنید ،یادتان باشد که همیشه
در انتخاب افزونهها وسواس داشته باشید و حتما کمی وقت برای تحقیق و انتخاب بهترین افزونه اختصاص
دهید ،چون هر یک از این افزونهها در سرعت و عملکرد سایت شما تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
توصیه میکنیم مقالههای بهترین افزونه های وردپرس  ،بهترین افزونه های امنیت وردپرس ،بهترین
افزونههای پنل کاربری برای وردپرس ،بهترین فرم سازهای وردپرس و بهترین افزونه آزمون آنالین وردپرس
را هم مطالعه کنید.
همچنین اگر شما هم افزونهای را میشناسید که به نظرتان میتوان آن را در لیست بهترین افزونه مگامنو
در وردپرس قرار داد در پایین همین مقاله و در بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید ،در انتها ما پاسخگوی
سواالت شما هم خواهیم بود فقط کافیست در بخش نظرات سوال و مشکل خود را برای ما ارسال کنید.
ممنون از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید);
منبع :آکادمی وبکیما
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