دوره طراحی سایت
با سیستم مدیریت محتوای
وردپرس )(Wordpress

مخاطبان دوره:
 -1دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های مهندسی کامپیوتر و

فناوری اطالعات
 -2کار آفرینان جهت راه اندازی وب سایت برای کسب و کار خود
 -3تمامی افراد عالقه مند به حوزه های طراحی سایت و فناوری
اطالعات
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آیا دوره طراحی سایت با وردپرس پیش نیاز خاصی دارد؟
در انتهای این دوره شما قادر به طراحی سایت مورد نظر خود بدون
نیاز به انجام حتی یک خط کدنویسی خواهید بود .بنابراین تمامی
مهارتهای الزم در این دوره به دانشپذیران آموزش داده می شود و

این دوره هیچ پیشنیازی ندارد و دانشجویان و فارغ التحصیالن
کلیه رشته های تحصیلی می توانند در این دوره بدون نیاز به
گذراندن دوره پیشنیاز دیگری شرکت کنند.
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سرفصل های جلسه اول:
 .1امکانات مورد نیاز برای طراحی و راه اندازی سایت
 .2مفهوم هاست ،مشخصات هاست (مانند فضا ،پهنای باند ،پردازشگر و رم)  ،نحوه خرید هاست
 .3مفهوم دامنه ،انواع دامنه ،نحوه خرید دامنه
 .4معرفی وردپرس و سایت های وردپرسی

 .5نصب وردپرس روی انواع هاست (دایرکت ادمین و سی پنل) و نکات ایمنی در نصب وردپرس
 .6آشنایی با محیط وردپرس و تنظیمات آن
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سرفصل های جلسه دوم:
 .1مفهوم قالب و معرفی قالب های معروف وردپرسی

 .6آشنایی و کار با افزونه Visual Composer

 .2نحوه بارگزاری قالب بر روی هاست

 .7تفاوت نوشته و برگه در وردپرس

 .3کار با dashboardوردپرس

 .8ایجاد صفحه های سایت (برگه یا نوشته) با استفاده از

 .4کار با رسانه ها در وردپرس و بارگزاری عکس،

افزونه صفحه ساز Visual Composer

فیلم و فایل در سایت با توجه به اصول سئو

 .9مفهوم Margin ،Paddingو Borderدر HTML

 .5مفهوم افزونه ها ))Plugins

 .10انواع درگاه پرداخت و نحوه اخذ درگاه بانکی برای سایت
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سرفصل های جلسه سوم:
 .1ایجاد منوی آبشاری سایت و تنظیمات آن
 .2طراحی و ساخت هدر ( )Headerسایت
 .3معرفی ابزارک ها و طراحی و ساخت فوتر
( )Footerسایت
 .4ساخت اسالیدر ( )Sliderدر صفحات سایت
 .5مدیریت دیدگاه ها و نظرات سایت

 .6آشنایی با  google consoleو ثبت دامنه سایت در
آن و  Fetchکردن صفحات
 .7افزونه Yoast SEO
 .8ساخت فرم تماس برای صفحات تماس با ما و همکاری با
ما با استفاده از افزونه Contact Form
 .9نکات مهم و کاربردی در تولید محتوای سایت
 .10دسته بندی و برچسب ها در وردپرس
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سرفصل های جلسه چهارم:
 .1کار با افزونه فروشگاه ساز ووکامرس

()Woocommerce
 .2ایجاد محصول و قیمت گذاری آن در سایت

 .3نصب درگاه دریافت شده بر روی سایت

 .5مدیریت کاربران در وردپرس
 .6ایمیل مارکتینگ با Mailerlite
 .7معرفی و کار با برخی افزونه های مهم وردپرسی
 .8اصول ایجاد پیوندهای یکتا ((permalinks

 .4ایجاد سیستم عضویت و ورود در سایت
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سرفصل های جلسه پنجم:
 .1کار با  CSSهای سفارشی و تغییرات دلخواه بر روی قالب وردپرس
 .2آموزش ساخت سایدبار در سایت وردپرسی
 .3کار با افزونه ترجمه Loco Translate
 .4بررسی مباحث امنیتی سایت وردپرسی و نصب افزونه  ithemes securityو کار با آن
 .5ایجاد جداول در سایت
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محل برگزاری دوره:
 .1محل موسسه :تهران -فلکه دوم صادقیه -بلوار آیت اله کاشانی-
خیابان بوستان اول -ساختمان بارمان -طبقه  -4واحد 16
 .2محل شرکت یا سازمان شما :در صورت درخواست شرکتی یا
سازمانی این موسسه قادر به برگزاری دوره مورد نظر با ارائه
تمامی امکانات ذکر شده است.
 .3دوره های غیر حضوری :کلیه دوره های این موسسه به صورت
غیر حضوری و آنالین نیز برگزار می گردد.
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خدمات دوره:
 .1تدریس مباحث به روز طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوای وردپرس
 .2ارائه جزوه تدوین شده و بروز توسط مدرس دوره
 .3ارائه مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای

 .4حل تمرین های کاربردی پس از تدریس هر مبحث
 .5بیمه یادگیری :پس از اتمام دوره ،دانشجویان در گروهی عضو می شوند که مدری دوره نیز در آن حضور دارد؛

در صورت وجود سؤال درباره مباحث مطرح شده در کالس ،می توانند به رفع اشکال خود بپردازند.
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گواهینامه پایان دوره:
موسسه پویش پایدار دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور در رشته های مدیریت صنایع
و فناوری اطالعات می باشد و در پایان دوره های برگزار شده به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر و مورد
تایید سازمان فنی و حرفه ای اعطا می نماید.
همچنین در صورت درخواست دانشپذیران ،امکان معرفی آنها به سازمان فنی و حرفه ای و اخذ
گواهینامه بین المللی  ILOوجود دارد .این گواهینامه قابل ترجمه و یکی از معتبرترین گواهینامه های
آموزشی می باشد.
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:تماس با ما
www.pooyeshpaydar.com
pooyesh_paydar

0939-1097666

pooyeshpaydar
021-44019448
pooyeshpaydar
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021-44019488

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در دوره
«طراحی سایت با سیستم مدیریت محتوای وردپرس »Wordpress
می توانید به سایت موسسه مراجعه و یا با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید.

پویشی پایدار برای ارتقاء دانش و مهارت
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