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 تنظیمات اصلی قالب

  : قرار دادن فیوآیکون 1شماره 

و در پنل مدیریتی  پلود کنید و آدرس آن را کپی کنیدرا از قسمت رسانه آ 16*16ابتدا عکسی با سایز 
  نمایید. pasteکادر مربوط به فیوآیکون  و در بروید onliner.ir #37وردپرس، به قسمت 

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

  

  

  : آمار سایت 2شماره 

و در کادر مربوطه، کد دریافتی از گوگل  بروید onliner.ir #37در پنل مدیریتی وردپرس، به قسمت 
  آنالیتیکز را وارد نمایید.
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  تیترها: فونت  3شماره 

قالب شما داراي چند فونت می باشد، که بسته به سلیقه خود می توانید فونت را براي تیتر هاي توجه : 
  سایت خود تنظیم کنید.

  بروید. و فونت مورد نظر خود را از لیست بازشو انتخاب نمایید. onliner.ir #37پس به قسمت 

  

 css: کدهاي  4شماره 

توجه : اگر شما براي قسمتهاي مختلف سایت خود می خواهید از استایل هاي موردنظر خودتان استفاده 
  در کادر مربوطه کدهاي خود را وارد نمایید. onliner.ir #37کنید، می توانید از بخش 

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

 جاوا اسکریپت: کدهاي  5شماره 

موردنظر خودتان استفاده  اسکریپت هايتوجه : اگر شما براي قسمتهاي مختلف سایت خود می خواهید از 
  مایید.در کادر مربوطه کدهاي خود را وارد ن onliner.ir #37کنید، می توانید از بخش 

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

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

  تنظیمات هدر سایت

  

  شعار سایترنگ متن : تغییر  1شماره 

  سایت را انتخاب نمایید. و در کادر مربوطه رنگ متن شعار برویدهدر  >>onliner.ir #37ه قسمت ب

  

 Rssلینک 

Rss لینک آن را می توانید از قسمت در نوار باالي تبلیغات قرار دارد ،onliner.ir #37<< تعیین  هدر
  کنید.
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  تنظیم آیکون تماس با ما

 هدر >>onliner.ir #37و می توانید آن را از قسمت  قرار دارد rssآیکون تماس با ما، کنار آیکون 
  مشخص کنید.

و عنوان  رم تماس را داخل آن برگه بگذاریدنکته : برگه اي با نام دلخواه ( مانند: تماس با ما ) ایجاد کنید و ف
  برگه را در کادر مربوطه وارد نمایید.

  

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

  داینامیکتنظیمات منوي 

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

 )حصوالت و ... ، مو هم می توانید دسته هاي سایت خود ار اضافه کنید. مانند ( اخبار، آموزش، نرم افزار 

 ایجاد برگه :

  برگه بروید و برگه هاي مورد نظر خود را ایجاد کنید. افزودن >>برگه ها در پنل مدیریتی، به قسمت 
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  ایجاد دسته :

بروید و نام دسته را وارد نمایید و روي دکمه ي افزودن کلیک  دسته ها >>نوشته ها در پنل مدیریتی، به قسمت 
  کنید.

  براي شما دسته هایی با نام اخبار، آموزش، نرم افزار و فروش نرم افزار ایجاد کردیم.ما براي نمونه 

  

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

ایجاد  main-menuو در آنجا فهرستی با نام  برویدفهرست ها  >>نمایش در پنل مدیریتی، به قسمت 
  نمایید.
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(پیوندهاي دلخواه ، برگه ها و دسته ها ) موارد مورد نظر را تیک بزنید و روي دکمه و بعد از سه باکس سمت راست 
  ي افزودن به فهرست را کلیک کنید.

  آنها را با موس بگیرید و جابجا کنید.شما می توانید وقتی برگه ها و دسته ها را به فهرست اضافه کردید 

  صفحه نخستپیوند هاي دلخواه معموال براي لینک هاي دلخواه مورد استفاده قرار می گیرند. مانند : نکته : 

  
  

بگیرید و جاي آنها را  برگه ها و دسته هایی را که به فهرست اضافه کردید را ،موسشما حتی می توانید با نکته : 
  باشید.و حتی به جلو بکشید تا در سایت منوي کشویی داشته  مشخص کنید
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  تنظیمات تبلیغ در هدر

و  لینک، یا فلش عکس و در کادر مربوطه برویدهدر  >>onliner.ir #37به قسمت در پنل مدیریتی 
   را وارد نمایید.) imageیا  flash(را مشخص کنید نوع بنر و  مورد نظر تبلیغ عنوان

  )w:468px * h:60pxاندازه عکس ( 
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.....................................................................  

  تنظیمات اسالیدر

  شما می توانید اسالیدهاي خود را با عکس, لینک, عنوان و توضیح مدیریت کنید.نکته : 

  ) می باشد. h:292px * w:627pxگزینه عکس الزامی ست. سایز عکس : ( 

  بروید.تنظیمات اسالیدر  >>onliner.ir #37در پنل مدیریتی، به قسمت 

  

، تعداد اسالیدهاي خود را افزودن به پایین و باالاز قسمت کنترل با کلیک بر روي در ضمن شما می توانید 
  زیاد کنید.
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  کلیک کنید.ذخیره تنظیمات و در آخر روي دکمه ي 

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

 تنظیمات صفحه اصلی

  

  و ( تنظیم نمایش و حذف این بخش ) اسالیدر زیرتعیین دسته ي مطالب 

حذف کنید و  نکته : شما می توانید باکسی که در زیر اسالیدر وجود دارد و داراي سه مطلب می باشد را
  دسته ي مطالب را انتخاب کنید.

  بروید.صفحه اصلی>>onliner.ir #37به قسمت در پنل مدیریتی 

  
  

تعیین تعداد باکس هاي نمایش در سایت ، انتخاب دسته هاي مختلف، تعیین رنگ پس زمینه و 
  عنوان هر باکس

صورت جداگانه عنوان تعیین کنید و رنگ و براي هر باکس ب باکس تعیین کنید 6انید به تعداد شما می تو
  پس زمینه ي آن را تغییر دهید و براي هر باکس، سه دسته مشخص کنید.

  تنظیمات را انجام دهید.و  بروید صفحه اصلی>>onliner.ir #37قسمت در پنل مدیریتی، به 
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..............................................................................................  

  سایدبارتنظیمات 

  تعیین عنوان اسالیدر

این اسالیدر در سایدبار قرار دارد، که قبل از تنظیمات آن می توانید براي آن عنوانی را در نظر 
  بگیرید.

  بروید. سایدبار>>onliner.ir #37قسمت به 
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  اسالیدر سایدبار

، اسالیدر باالي صفحه است، فقط تنظیمات آن را می توانید از قسمت این اسالیدر مانند
onliner.ir #37<<انجام دهید. اسالیدر سایدبار  

  

  تبلیغات سایدبار

تنظیمات این تبلیغات مانند تبلیغات زیر اسالیدر می باشد با این تفاوت که، این تبلیغات را می توانید از 
 تنظیم نمایید.تبلیغات سایدبار >>onliner.ir #37قسمت 

 نکته : در تبلیغات سایدبار، براي تبلیغات فلش باید کادرهاي عرض و ارتفاع را پر نمایید.

 : به اندازه ي دلخواهارتفاع  و 290px: حداکثر عرض 

 درج يالدیم به را خیتار مربوطه درکادر لطفا د،یده قرار انقضا خیتار خود غاتیبلت يبرا دیخواه یاگرم:  نکته
  ) 24/03/2013:  مانند(..دیینما

  

  ( باکس زیر تبلیغات )تنظیمات سایدبار
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می توانید ابزارهایی که مورد نیازتان هست به  قابل کنترل است.ابزارك ها  >>نمایش سایدبار شما از بخش 
  ) ببرید. sidebar-rightهر ترتیبی که می خواهید به قسمت سمت چپ ( 

 
 

……………………………………………… 

  تنظیمات فوتر

  تنظیمات دو باکسی که در پایین صفحه وجود دارد

  

  ) 2و باکس 1تعیین عنوان باکس ها ( باکس

  تنظیم نمایید. فوتر >>onliner.ir #37این بخش را می توانید از قسمت 
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  تعیین تعداد مطالب براي هر باکس ( و تعیین نام هر تب براي هر باکس )

  تنظیم نمایید. فوتر >>onliner.ir #37این بخش را می توانید از قسمت 

  
  انتخاب دسته براي نمایش مطالب هر باکس

  تنظیم نمایید. فوتر >>onliner.ir #37این بخش را می توانید از قسمت 

  

  
 



37کد قالب :  آبی روشن ونوسآموزش قالب      
 

15 
 

 

  تنظیم منوي فوتر

و برگه ها یا دسته هاي  د نماییدایجا menu-footer، فهرستی با نام فهرست ها >>نمایش از قسمت 
  مورد نظر خود را به آن اضافه کنید.

  

  تغییر متن کپی رایت در فوتر

 بروید.تنظیمات فوتر  >>onliner.ir #37در پنل مدیریتی به قسمت 

  

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

  تنظیمات صفحات داخلی

 

  تنظیم تعداد مطالب مرتبط براي پست ها

  بروید.تنظیمات صفحات داخلی  >>onliner.ir #37در پنل مدیریتی به قسمت 

 



37کد قالب :  آبی روشن ونوسآموزش قالب      
 

16 
 

  

  نمایش و عدم نمایش دیدگاه براي پست

  بروید.صفحات داخلی  >>onliner.ir #37در پنل مدیریتی به قسمت 

  

  

  نمایش و عدم نمایش تبلیغات در صفحات داخلی

و براي عدم نمایش تبلیغات در  بروید.صفحات داخلی  >>onliner.ir #37در پنل مدیریتی به قسمت 
  صفحات داخلی، تیک آن را بردارید.

  
  

  404تغییر متن خطاي 

و در کادر مربوطه تنظیمات الزم را  برویدصفحات داخلی  >>onliner.ir #37در پنل مدیریتی به قسمت 
  انجام دهید.

  

  پایان


