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 تنظیمات اصلی قالب

 : قرار دادن فیوآیکون 1شماره 

را از قسمت رسانه آپلود کنید و آدرس آن را کپی کنید. و در پنل مدیریتی  11*11ابتدا عکسی با سایز 

 نمایید. pasteبروید. و در کادر مربوط به فیوآیکون  onliner.ir #20وردپرس، به قسمت 

 ذخیره نمایید. icoحتی االمکان، عکس خود را با پسوند نکته : 

 

........................................................................... 

 : آمار سایت 2شماره 

بروید. و در کادر مربوطه، کد دریافتی از گوگل  onliner.ir #20در پنل مدیریتی وردپرس، به قسمت 

 آنالیتیکز را وارد نمایید.
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............................................................................... 

 تیترها: فونت  3شماره 

فونت را برای قالب شما دارای چند فونت می باشد، که بسته به سلیقه خود می توانید تیتر های توجه : 

 سایت خود تنظیم کنید.

 بروید. و فونت مورد نظر خود را از لیست بازشو انتخاب نمایید. onliner.ir #20پس به قسمت 

 

.............................................................................. 

 css: کدهای  4شماره 

توجه : اگر شما برای قسمتهای مختلف سایت خود می خواهید از استایل های موردنظر خودتان استفاده 

 در کادر مربوطه کدهای خود را وارد نمایید. onliner.ir #20کنید، می توانید از بخش 

 نیست. <style></style>نیازی به تگ باز شونده و بسته شونده نکته : 
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.......................................................................... 

 جاوا اسکریپت: کدهای  5شماره 

موردنظر خودتان استفاده  اسکریپت هایتوجه : اگر شما برای قسمتهای مختلف سایت خود می خواهید از 

 خود را وارد نمایید.در کادر مربوطه کدهای  onliner.ir #20کنید، می توانید از بخش 

 نیست. <script></script>نیازی به تگ باز شونده و بسته شونده نکته : 

 

................................................................................................. 

 تنظیمات هدر

 هدر داینامیکتنظیمات منوی :  0شماره 

 می توانید هم برگه ها را اضافه کنید مانند ) درباره ما ، تماس با ما (در منوی داینامیک شما 

 (... و  یا پروژه ها، محصوالت و هم می توانید دسته های سایت خود ار اضافه کنید. مانند ) اخبار، نرم افزار 

 ایجاد برگه :



02کد قالب :  تیرهکالسیک  آموزش قالب    

 

5 
 

 خود را ایجاد کنید. برگه بروید و برگه های مورد نظر افزودن <<برگه ها در پنل مدیریتی، به قسمت 

 

 ایجاد دسته :

بروید و نام دسته را وارد نمایید و روی دکمه ی افزودن کلیک  دسته ها <<نوشته ها در پنل مدیریتی، به قسمت 

 کنید.

 ایجاد منو و اضافه کردن دسته ها و برگه ها به منوی

ایجاد  main-menuبروید. و در آنجا فهرستی با نام فهرست ها  <<نمایش در پنل مدیریتی، به قسمت 

 نمایید.

 

 

برگه ها و دسته ها ( موارد مورد نظر را تیک بزنید و روی دکمه  پیوندهای دلخواه ،باکس سمت راست ) سهو بعد از 

 ی افزودن به فهرست را کلیک کنید.

 . آنها را با موس بگیرید و جابجا کنیدشما می توانید وقتی برگه ها و دسته ها را به فهرست اضافه کردید 
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 صفحه نخستپیوند های دلخواه معموال برای لینک های دلخواه مورد استفاده قرار می گیرند. مانند : نکته : 

 

برگه ها و دسته هایی را که به فهرست اضافه کردید را بگیرید و جای آنها را  ،موسشما حتی می توانید با نکته : 

 باال و پایین هدایت کنید. ( مشخص کنید. ) به

 

..................................................................... 

 تنظیمات اسالیدر:  0شماره 
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 مدیریت کنید.با عکس و عنوان و لینک شما می توانید اسالیدهای خود را نکته : 

 ( می باشد. h:190px * w:320px: )  حداکثر گزینه عکس الزامی ست. سایز عکس

 بروید.تنظیمات اسالیدر  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی، به قسمت 

 

............................................................................. 

 تنظیمات صفحه اصلی

 زیر اسالیدر متن خوش آمدگوییتنظیم :  0شماره 

ابتدا برای نمایش باکس خوش  و بروید. صفحه اصلی << onliner.ir #20به قسمت در پنل مدیریتی 

 آمدگویی، تیک آن را بگذارید و در کادر متنی هم، متن مورد نظر خود را وارد نمایید.
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.................................................................... 

 نمایش مطالب اصلی سایتتنظیم :  0شماره 

 دسته ای . و بروید صفحه اصلی << onliner.ir #20شما می توانید از قسمت پنل تنظیمات، به قسمت 

 نمایید. انتخاب  آن به نمایش در بیاید رامطالب آن به همراه تصاویر شاخص  را که می خواهید

 شما حتی می توانید تعداد مطالب را خودتان انتخاب کنید.نکته : 

 :  مانند شکل 

 

 اگر دسته ای را انتخاب نکنید، آخرین مطالب منتشر شده مشاهده می شود.نکته : 

.................................................................... 

 تنظیمات سایدبار

 تنظیمات سایدبار )نمایش برگه(:  0شماره 
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 تنظیمات قابل مدیریت است.این  سایدبار << onliner.ir #20در پنل مدیریتی، در قسمت 

برگه ای که می خواهید خالصه ی آن به همراه تصویر شاخص در سایدبار نمایش داده شود را شما باید 

 انتخاب نمایید.

 

............................................................................................. 

 )نمایش مطالب دسته گالری(: تنظیمات سایدبار  0شماره 

در اینجا شما می توانید دسته ای را انتخاب کنید مانند : ) دسته ی گالری، پروژه ها، نرم افزار و ... ( و برای 

و در کادر مربوطه دسته را . بروید سایدبار  << onliner.ir #20انتخاب این دسته می توانید به قسمت 

 انتخاب نمایید.

 

...................................................................... 

 تنظیمات سایدبار )نمایش و عدم نمایش باکس پیوندها(:  3شماره 

برای نمایش این باکس  می توانید در سایدبار پیوندها << onliner.ir #20در پنل مدیریتی، در قسمت 

 مورد نظرتان را وارد نمایید. پیوندهایعنوان و لینک  تیک را بگذارید و بعد
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......................................................................................... 

 تنظیمات سایدبار )استفاده از ابزارک ها(

 اضافه کنید. ابزارهایی را به سایدبار خود ابزارک ها <<نمایش شما می توانید از قسمت  باکس پیوندهادر زیر 

 

.............................................................................................. 

 تنظیمات فوتر

 تنظیمات فوتر )نمایش برگه(:  0شماره 

 این تنظیمات قابل مدیریت است.فوتر  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی، در قسمت 

می خواهید خالصه ی آن به همراه تصویر شاخص در سایدبار نمایش داده شود را شما باید برگه ای که 

 انتخاب نمایید.

 

........................................................................ 

 : تنظیمات فوتر ) سایت های مرتبط ( 0شماره 

 این تنظیمات قابل مدیریت است.مرتبط سایت های  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی، در قسمت 
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............................................................................. 

 تنظیمات فوتر )آیکون شبکه های اجتماعی(:  3شماره 

 شما می توانید برای هر شبکه مانند )فیسبوک، تویتر و ... ( عکس، عنوان و لینک تعریف کنید.

 انجام دهید.شبکه های اجتماعی  << onliner.ir #20این تنظیمات را می توانید از قسمت 

 

.......................................................................... 

 تغییر متن کپی رایت در فوتر:  4شماره 

 بروید.تنظیمات فوتر  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی به قسمت 

 

.............................................................................................. 

 تنظیمات صفحات داخلی
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 : تنظیم دسته برای صفحه گالری 0شماره 

این قالب دارای صفحه ی گالری می باشد. که شما می توانید برگه ای را ایجاد کنید و قالب پیش فرض آن 

 تغییر دهید.  galleryرا به 

 

و نام دسته ای را هم که  بروید. گالریصفحات  << onliner.ir #20و بعد از پنل تنظیمات به قسمت 

 و همینطور تعداد مطالب برای این صفحه برای برگه ی گالری در نظر گرفتید را انتخاب نمایید.

 

................................................................. 

 مطالب مرتبط: نمایش و عدم نمایش  0شماره 

 بروید.صفحات داخلی  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی به قسمت 

 

..................................................................... 

 تعداد مطالب مرتبط برای پست هاتنظیم :  0شماره 

 بروید.صفحات داخلی  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی به قسمت 
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........................................................................ 

 نمایش و عدم نمایش دیدگاه برای پست:  3شماره 

 بروید.صفحات داخلی  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی به قسمت 

 

.............................................................................. 

 424تغییر متن خطای :  4شماره 

متن خطای و در کادر مربوطه  بروید.صفحات داخلی  << onliner.ir #20در پنل مدیریتی به قسمت 

 مورد نظر را وارد نمایید.

 پایان                                 


