
یک دوره بسیار حرفه ای است که تهیه آن چندین ماه طول کشید  آموزش طراحی قالب وردپرس

اما خوشحالیم که در نهایت تبدیل به یک دوره بسیار با کیفیت و جامع شد. این دوره مخصوص 

کسانی است که قصد دارند خودشون با کدنویسی و بدون محدودیت قالب های اختصاصی 

یل به کد کنند. اگر شما هم قصد دارید طراحی کرده و تمام طرح های ذهنی خودشون رو تبد

وارد بازار کار پرسود طراحی سایت شوید و قالب های ماندگاری از خود به جا بگذارید این دوره می 

تونه نقطه عطف شروع حرفه شما در این حوزه باشه در تصویر زیر و تصاویر پایین تر می تونید 

 .هده کنیدسایت هایی که در این دوره طراحی شده است رو مشا

 آموزش طراحی قالب وردپرس

ره های دیگر وردپرس کاماًل متفاوت است دیگر قرار نیست در این دوره با دو آموزش طراحی قالب وردپرس

برویم سراغ آموزش های بدون کدنویسی، نصب افزونه های مختلف یا هرچیز دیگری، می خواهیم در 

به صورت کامل رو یاد بگیریم پس نیاز هست که شما با مباحث  طراحی قالب وردپرس این دوره آموزشی،

ا بتوانید پا در عرصه طراحان قالب وردپرس بگذارید دیگر قرار نیست برای محدودیت زیادی آشنا شوید ت

هایی که در سایت خودمان یا اطرافیانمان برخورد می کنیم وابسته به شخص خاصی شویم دیگر نیازی 

نیست برای سفارش طراحی سایت به یک شرکت طراحی سایت میلیون ها تومان هزینه پرداخت کنیم 

است خودمان تمام رمز و رازهای طراحی قالب وردپرس رو یاد بگیریم و هر آن چیزی که در چون قرار 

 .ذهنمون هست رو روی قالب وردپرس خودمون پیاده سازی کنیم

 

 

 مراجعه کنید کیت وردپرسبه سایت  دوره طراحی قالب وردپرسدر مورد برای کسب اطالعات بیشتر 
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 چرا باید طراحی قالب وردپرس رو یاد بگیریم؟

ه تمام از اونجایی که وردپرس بهترین سیستم مدیریت محتوای دنیا است قابلیت های زیادی دارد ک

نیازهای یک مدیر سایت رو برآورده می کند شما کافی است یک قالب در وردپرس نصب کنید و سپس طبق 

نیاز خودتون شروع به نصب افزونه های مختلف کنید اما اگر شما یک قالب مناسب با امکانات کافی 

نصب کنید و  داشته باشید دیگه نیازی نیست افزونه های مختلفی رو فقط برای یک قابلیت کوجک

سایتتون رو سنگین کنید خب شاید شما با قالب های زیادی کار کرده باشید و بعضی از این قالب ها 

امکانات موردنظر شمارو داشته باشه و بعضی ها نداشته باشه اما شما می تونید هر قالبی رو که دوست 

جدید طراحی کنید که در این  داشته باشید یکسری قابلیت به آن اضافه کنید یا حتی یک قالب وردپرس

 .دوره تمام این موارد رو یاد خواهید گرفت

 !قالب خودتون را طراحی کنید

در دوره آموزش طراحی قالب وردپرس شما یاد می گیرید بدون نیاز به افزونه های خاصی قالب خودتون 

اگر شما به دنبال  رو کامل طراحی کنید و تمام بخش های آن را مطابق میل خودتون سفارش سازی کنید

یک قالب آموزشی یا فروشگاهی خاصی هستید که دوست دارید خودتون این قالب رو صفر تا صد 

طراحی کنید پس باید یاد بگیرید چگونه این کار رو انجام دهید ما در دوره آموزش طراحی قالب وردپرس از 

پس شروع به طراحی آن صفر تا صد به شما آموزش می دهیم چگونه طرح خود را مشخص کنید و س

 .کنید

 !از فروش قالب در مارکت های معتبر درآمد کسب کنید

یکی از کارهایی که شما بعد از دوره آموزش طراحی قالب وردپرس می تونید انجام بدید طراحی قالب های 

 حرفه ای برای فروش در سایت های فروش قالب است در ایران و خارج از ایران مارکت های زیادی وجود

دارد که شما با قرار دادن قالبی که طراحی کردید می تونید درآمد خوبی رو کسب کنید مثاًل یکی از بهترین 

است که درآمد آن دالری است و اگر بتونید یک قالب  تم فارست سایت های فروش قالب در دنیا سایت



ب های پرفروش دیگر خوب و کاربرپسند طراحی کنید می تونید مثل قالب های آوادا، وودمارت و قال

 .میلیاردها تومان بفروشید

 !از طراحی سایت کسب درآمد کنید

اگر کار با وردپرس رو می دونید فقط یک قدم تا تبدیل شدن به یک طراح سایت فاصله دارید بعد از 

گذراندن دوره آموزش طراحی قالب وردپرس می تونید پروژه بگیرید و برای سایت های مختلف قالب 

طراحی کنید برای کسب درآمد از این طریق روش های مختلفی وجود دارد مثاًل یکی از روش ها وردپرسی 

به این صورت است که شما در یک شرکت استخدام می شود و به عنوان متخصص طراحی سایت یا طراح 

 قالب در آن فعالیت می کنید روش دیگری وجود دارد که می تونید ار سایت های فریلنسری پروژه های

طراحی قالب وردپرس دریافت کنید و درآمدهای خوبی رو کسب کنید در واقع اگر شما چندین قالب حرفه 

ای برای افراد طراحی کنید بعد از مدتی خود به خود مشتری ها شمارو پیدا می کنند و به شما سفارش 

 .طراحی قالب وردپرس می دهند

 آموزش طراحی قالب وردپرس رایگان ؟

ایگان نیست و چه تفاوتی با دوره های آموزش طراحی قالب وردپرس رایگان دارد ؟ از چرا این دوره ر 

اونجایی که این آموزش یک دوره بسیار جامع و فوق حرفه ای است و برای ورود به بازار کار طراحی شده 

 هزینه کردناست پس قطعًا باید برای استفاده از آن هزینه کنید چون موفقیت نیاز به بها دارد که باید با 

مالی و زمانی بهای آن را پرداخت همچنین در تمام دوره های رایگان طراحی قالب وردپرس شما فقط 

بخشی از کار رو به صورت ناقص یاد خواهید گرفت و برای صرفه جویی در زمان و رشد سریع باید در یک 

 .دوره جامع و کامل شرکت کنید

 قالب وردپرس نمونه سایت های طراحی شده در دوره طراحی



در دوره آموزش طراحی قالب وردپرس یک سایت فروشگاهی بسیار حرفه ای مشابه تصویر زیر طراحی 

خواهیم کرد البته این وبسایت فعاًل در دوره اصلی آموزش داده شده است اما در آپدیت های این دوره 

های مختلف آشنا  سعی می کنیم سایت های جذاب بیشری طراحی کنیم تا دوستان با طراحی سایت

شوند و ایده های بیشتری برای طراحی سایت بگیرند پس بعد از دیدن دوره آموزش طراحی قالب وردپرس 

این دوره برای شما متوقف نمی شود و هر از چندگاهی سواالت کاربران به صورت یک ویدیو در قالب 

 .آپدیت در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت

 روند آموزش طراحی قالب وردپرس

روند کلی آموزش طراحی قالب وردپرس به این شکل است که شما اول با مباحث سی اس اس و اچ تی ام 

 می رویم و در نهایت php ال آشنا می شوید و بعد از آن به سراغ داینامیک کردن سایت با استفاده از زبان

ر و وردپرس سازگار می کنیم در ادامه مهم ترین بخش های آموزش طراحی سایت را با ووکامرس ، المنتو

 سایت رو برای شما عزیزان لیست خواهم کرد

 آموزش زبان نشانه گذاری HTML 

 آموزش زبان استایل نویسی CSS 

 آموزش داینامیک کردن قالب استاتیک با زبان PHP 

 قالب با ووکامرس برای سایت های فروشگاهی آموزش سازگارکردن 

 آموزش رسپانسیو کردن قالب با دستگاه های مختلف 

 آموزش سازگارکردن قالب با صفحه ساز المنتور 

 آموزش طراحی قالب وردپرس صفر تا صد

ما از فتوشاپ شروع کرده و تک تک مراحل رو باهم جلو  آموزش طراحی قالب وردپرس صفر تا صد در دوره

خودمان طراحی کردیم می رویم سراغ کدنویسی طرح  psd خواهیم رفت یعنی بعد از اینکه یک طراحی



فتوشاپ به صورت عملی و به همین شکل گام به گام مراحل مورد نیاز برای طراحی یک قالب وردپرس 

ره آموزش طراحی قالب وردپرس صفر تا صد شما یاد خواهید گرفت حرفه ای را طی خواهیم کرد بعد از دو

هر قالبی رو خودتون طراحی کنید دقت داشته باشید که موفقیت شما در این حوزه به عالقه و تمریناتی 

که انجام می دهید بستگی زیادی دارد قطعًا هر چقدر زمان بیشتری بزارید و قالب های بیشتری طراحی 

 .یشتر خواهد شد و در نهایت تبدیل به یک طراح قالب فوق حرفه ای خواهید شدکنید تجربه شما ب

  

 طراحی قالب با فتوشاپ گام اول

است یعنی قبل از همه  طراحی قالب با فتوشاپ یکی از اولین کارهایی که در این آموزش خواهیم کرد

چیز شما باید یک دمو از سایتی که می خواهید طراحی کنید رو به مشتری تحویل دهید تا بعدا نیاز نباشه 

داخل کد خیلی از بخش هارو تغییر دهید قطعا تغییر دادن داخل یک تصویر خیلی راحت از تغییر دادن 

تا پایین سایت رو در کدهای سایت است شما مرحله به مرحله یاد می گیرید چطور از هدر شروع کنید و 

فتوشاپ طراحی کنید. در واقع این کار یکی از واجبات طراحی قالب است البته اگر دوست داشته باشید 

 .روی اصول کار کنید

 html تبدیل قالب فتوشاپ به
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است ما در این بخش  html فتوشاپ به PSD مرحله بعدی آموزش طراحی قالب وردپرس تبدیل قالب

به کد تبدیل خواهیم  html و css فتوشاپ طراحی کرده بودیم رو با استفاده از زبانهمون قالبی که در 

 کرد کار با این دو زبان بسیار شیرین و لذت بخش است در این بخش به صورت کامل با زبان استایل دهی

css و زبانه نشانه گذاری html  طراحی آشنا خواهید شد و قادر خواهید بود هر قالبی رو به بهترین شکل

 .کنید

 گام دوم طراحی قالب html آموزش

یکی از پایه ترین مباحثی است که شما باید برای طراحی قالب یاد بگیرید قباًل در  html زبان نشانه گذاری

می توانید با  صحبت کردیم و گفتیم که این زبان بسیار ساده است و شما به راحتی html آموزش مورد

استفاده از آن ساختار و اسکلت بندی سایت خود را پیاده سازی کنید و سپس به سراغ سی اس اس بروید و 

 .شروع به استایل دهی قالب کنید

  

 به قالب وردپرسی html تبدیل قالب
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به  html همونطور که در تصویر باال مشاهده می کنید مرحله طراحی قالب وردپرس تبدیل قالب خام

قالب وردپرسی است یعنی شما در این مرحله یاد می گیرید چگونه یک قالب استاتیک را به قالب 

که ما طراحی کردیم به خودی خود هیچ کاربردی ندارد چون ما  html ع قالبداینامیک تبدیل کنید در واق

نیاز داریم تمام بخش های قالب رو با سیستم وردپرس سازگار کنیم تا اگر تغییراتی داخل وردپرس ایجاد 

کردیک خود به خود داخل قالب تغییر کند و نیازی نباشد به کدهای قالب مراجعه کنیم و بخش مربوطه 

 .ارش سازی کنیمرو سف

 طراحی قالب فروشگاهی وردپرس

مثاًل  بعد از اینکه شما قالبتون رو با وردپرس سازگار کردید باید با افزونه های مهم وردپرس نیز سازگار کنید

مهم ترین افزونه در اینجا ووکامرس است که کاملترین افزونه فروشگاه ساز وردپرس است و اگر قصد 

آموزش  3طراحی کنید باید قالب رو با افزونه ووکامرس سازگار کنید در مرحله  دارید یک قالب فروشگاهی

 .طراحی قالب وردپرس شما این موضوع رو به صورت کامل یاد خواهید گرفت

 اموزش ساخت قالب حرفه ای به همراه پنل تنظیمات

د یا طراحی قالب وردپرسآموزش  قطعًا هر قالبی نیاز به پنل تنظیمات دارد و شما نیز در قدم چهارم دوره

خواهید گرفت برای قالب اختصاصی که طراحی می کنید یک پنل تنظیمات بسیار حرفه ای طراحی کنید 

 .تا کاربران قادر باشند تمام بخش های موردنیاز سایت را طبق سلیقه خودشان سفارش سازی کنند

 طراحی قالب ریسپانسیو

وردپرس باید رعایت کنید ریسپانسیو بودن قالب است قطعًا  یکی از مهم ترین نکاتی که برای طراحی قالب

هر قالبی که شما برای وردپرس طراحی می کنید در شروع ریسپانسیو نیست باید بعد از طراحی قالب برای 

 5کامپیوتر سراغ واکنشگرا کردن قالب در دستگاه های مختلف برویم که این آموزش مهم رو در بخش 

 .س به صورت کامل یاد خواهید گرفتدوره طراحی قالب وردپر 



 اضافه کردن متاباکس های مختلف در قالب

استفاده از متاباکس در وردپرس کاربرد بسیاری دارد به طوری که تمام صفحات قالب شما رو بدون 

محدودیت می کند مثاًل در تصویر زیر شما یکی از صفحه محصوالت کیت وردپرس رو مشاهده می کنید 

پیشنهاد  ، بخشدمو سایت طراحی شده ی مختلفی استفاده شده است مثل دکمهکه متاباکس ها

رو نمایش می دهد این موارد فقط تعداد اندکی  ویژگی های محصول ، قسمت پایین کهشگفت انگیز

متاباکس هستند که شما می تونید استقاده کنید با استفاده از متاباکس شما این قابلیت رو دارید که در 

ویرایش صفحه محصوالت و مقاالت گزینه های جدیدی اضافه کنید تا بتونید امکانات بیشتری در 

 .قالبتون داشته باشید

 

 دوره آموزشی طراحی قالب سایت + آموزش المنتور

اگر همین االن نسبت به خرید دوره آموزش طراحی قالب وردپرس اقدام کنید دوره آموزش المنتور رو هم 

ه این دوره به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد المنتور بهترین صفحه ساز وردپرس است که ما با به همرا

استفاده از آن می توانیم سایت های مختلفی رو بدون کدنویسی طراحی کنیم پس اگر شما هر دو دوره 

کیج در بسیاری رو یاد بگیرید تبدیل به یک طراح سایت خبره می شوید که می تونید با آموزش های هردو پ

 .از مواقع میانبر بزنید و بهترین سرمایه خود یعنی زمان را ذخیره کنید
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 طراحی المان های اختصاصی برای قالب در المنتور

یکی از آموزش های جالب دوره طراحی قالب وردپرس ساخت المان های اختصاصی در المنتور است 

یک افزونه جدید بنویسید که در طراحی سایت به قالب  یعنی عماًل شما یاد می گیرید برای افزونه المنتور

شما کمک کنه در تصویر زیر تعدادی از ویجت یا همون المان های المنتور رو مشاهده می کنید که 

 مربوط به خود المنتور است

  

الب وردپرس ما در تصویر باال شما المان های بخش پرو المنتور رو مشاهده می کنید اما در دوره طراحی ق

به شما عزیزان آموزش می دهیم خودتون یک المان رو از صفر تا صد برای المنتور طراحی کنید تا زمانی که 

کاربر قالب طراحی شده رو فعال کرد المان های مربوطه همراه قالب شما در بین المان های المنتور 

 .داضافه شود و کاربر از آنها برای طراحی سایت خود استفاده کن

 نتیجه آموزش طراحی قالب وردپرس

قالب وردپرس خودتان را طراحی کنید و  100تا  0در دوره طراحی قالب وردپرس صفر تا صد یاد می گیرد از 

به بهترین شکل به مشتریان خود تحویل دهید. آموزش گام به گام طراحی قالب وردپرس به هیچ پیش 

ید در این دوره یاد خواهید گرفت. دوستانی که به دنبال آموزش نیازی الزم ندارد و هر آنچه نیاز داشته باش
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طراحی قالب وردپرس از پایه تا پیشرفته هستند فرصت خوبی هست که از این دوره جامع استفاده کنند 

 .و آینده کاری خودشون رو متحول کنند

 طراحی قالب وردپرس اختصاصی

همونطور که می دونید قالب های زیادی برای وردپرس طراحی شده است اما سلیقه های هر فردی 

نسبت به فرد دیگر متفاوت است مثاًل اگر شما قصد داشته باشید یک سایت آموزشی در حوزه کاری 

مناسب  خودتون راه اندازی کنید شاید نتونید اون قالب دلخواه رو به سادگی پیدا کنید اگر هم یک قالب

پیدا کردید شاید بسیاری از ویژگی های که شما نیاز دارید رو نداشته باشید همین مشکل رو بسیاری از 

کاربران دیگر نیز دارند و دوست دارند به جای استفاده از قالب آماده از طراحی قالب وردپرس اختصاصی 

 مخصوص خودشون استفاده کنند

شما قادر هستید هر قالب آموزشی یا فروشگاهی که  با یادگیری طراحی قالب وردپرس اختصاصی

دوست دارید رو طبق طرح خودتون طراحی کنید یا قالب های آماده رو طبق نیاز خودتون تغییر دهید و 

بخش های موردنیاز خودتون رو اضافه کنید به این شکل هم نیاز به نصب افزونه های اضافی ندارید و 

 هم محدود به قالب خاصی نیستید

 php اخت قالب وردپرس باس

 حتمًا شما هم می دونید زبان های مختلفی برای برنامه نویسی وجود دارد که یکی از این زبان ها زبان

php  است این زبان یکی از پر استفاده ترین زبان های سطح وب است که توسعه دهندگان از آن استفاده

قالب وردپرس رو طراحی خواهیم کرد چون خود  php می کنند ما هم در این دوره با استفاده از زبان

نوشته شده است پس تمام پالگین و قالب های وردپرس با این زبان نوشته می  php وردپرس هم با زبان

بسیار لذت  php شوند بعد از اینکه در دوره شرکت کردید متوجه خواهید شد که ساخت قالب وردپرس با

 .بخش و جالب است



 تصاصیطراحی قالب وردپرس اخ

یکی از سوالتی که بسیاری از کاربران می پرسند این هست که می تونیم بعد از این دوره یک قالب وردپرس 

اختصاصی طراحی کنیم؟ پاسخ این است که بله چون در این دوره شما یاد می گیرید یک قالب 

می ماند یعنی فروشگاهی کامل با تمام امکانات ضروری طراحی کنید پس سوالی بی جواب برای شما ن

در واقع استراتژی کلی طراحی قالب وردپرس اختصاصی رو یاد خواهید گرفت تا بتونید هر قالبی رو به هر 

شکلی که دوست دارید طراحی کنید مثاًل یکی از مواردی که یاد می گیرد این هست که شما در بسیاری از 

ای آماده زیادی وجود دارد که مشکل اوقات نیازی نیست چرخ رو از اول طراحی کنید چون کتابخانه ه

ارید شمارو با استاندارد باال در کمترین زمان ممکن حل می کند مثاًل برای استفاده از اسالیدر شما نیازی ند

خودتون بشینید یک اسالیدر پیچیده با قابلیت های بسیار رو از اول طراحی کنید چون می تونید از کدهای 

 .و استاندارد سازی شده در پروژه خودتون استفاده کنیدآماده ای که قبال ساخته شده 

 آموزش های ساخت قالب وردپرس

در دوره جامع طراحی قالب وردپرس نکات بسیاری رو یاد خواهیم گرفت در واقع اکثر امکانات یک قالب 

یست استاندارد رو سعی کردیم در این دوره طراحی کنیم که بعضی از این امکانات رو در زیر براتون ل

خواهیم کرد همچنین می تونید در طی دیدن این آموزش کمبودهایی که در دوره احساس می کنید رو 

 .به مدرس گزارش دهید تا آموزش موردنظر شما در قالب یک آپدیت به دوره اضافه شود

 آموزش ساخت نوار اعالن مثل اعالم تخفیف و رویدادهای سایت 

  بخش هدر سایتطراحی منوهای کاربردی برای نمایش در 

 طراحی دکمه سرچ فول صفحه و بسیار شیک 

 طراحی دکمه صفحه ورود و ثبت نام در بخش هدر سایت 

 نمایش سبد خرید در بخش هدر سایت 

 طراحی اسالیدر مشابه دیجی کاال 

 ساخت بخش های مختلف برای نمایش بنر 



 طراحی اسالیدر و باکس محصوالت ویژه به صورت حرفه ای 

 های سایت ساخت باکس ویژگی 

 نمایش محصوالت پرفروش در صفحه اصلی 

 نمایش آخرین مقاالت در سایت 

 نمایش برندهای مختلف در صفحه اصلی به صورت اسالیدر 

 طراحی فوتر انعطاف پذیر 

 ساخت صفحه مقاله اختصاصی قالب 

 ساخت صفحه محصول اختصاصی بسیار شیک 

 یتساخت متاباکس های کاربردی برای بیشتر شدن امکانات سا 

 طراحی پنل کاربری برای سفارش سازی سایت 

 آموزش کامل کار با تگ های html 

 آموزش کامل css 

 آموزش کار با زبان php 

 تعریف و استفاده از توابع php 

 معرفی توابع کاربردی وردپرس و ووکامرس 

 داینامیک کردن کدهای html توسط php 

 یادگیری نوشتن کدهای بهینه و تمیز 

 اضافه کردن ابزارک اختصاصی در وردپرس برای قالب 

 اضافه کردن پست تایپ های سفارشی 

 و کلی آموزش های کاربردی دیگر... 

 پیش نیاز این دوره چیست؟

شما برای شرکت در این دوره نیاز به پیش نیاز خاصی ندارید فقط باید با ساختار و تنطیمات کلی وردپرس 

رایگان سایت کیت وردپرس یاد بگیرید اگر  آموزش وردپرس ی تونید در دورهآشنا باشید که این موارد رو م



فتوشاپ، سی اس اس، اچ تی ام ال و پی اچ پی هم کار کرده باشید برای شما امتیاز محسوب می شود و 

کمک می کند بهتر از این دوره استفاده کنید اما اگر با هیچکدوم آشنایی ندارید اصاًل نگران نباشید چون 

 .ی کردیم در این دوره تمام موارد مهم رو آموزش دهیمسع

 آپدیت دوره به چه صورتی است؟

قطعًا هر دوره ای که در سایت کیت وردپرس منتشر می شود بعد از یک مدتی برای کاربران قدیمی آپدیت 

س نیاز و بروزرسانی می شود دوره طراحی قالب وردپرس آپدیت های متعددی دارد که این آپدیت ها بر اسا

کاربر بروزرسانی می شود یعنی مثاًل اگر کاربر نیاز داشته باشد یک متاباکس خاص در صفحه محصول یا 

صفحه مقاله اضافه کند و آموزش آن در دوره قرار داده نشده باشد خیلی سریع یک آپدیت به دوره اضافه 

ود پس نگران چیزهایی که می شود و موردی که کاربر پرسیده است به صورت ویدیو آموزش داده می ش

 .نمی دونید نباشید تمام نکات مربوط به طراحی قالب وردپرس رو در این دوره یاد خواهید گرفت

 بعد از این دوره می تونم قالب سایت آموزشی طراحی کنم؟

 بله شما بعد از این دوره قادر خواهید بود یک قالب اختصاصی برای هر سایتی طراحی کنید

 الب وردپرس پروژه محورآموزش طراحی ق

مشکالت بسیاری از دانشجوبان پروژه محور نبودن آموزش هاست یعنی اگر یک آموزش جامع به صورت 

پروژه محور آموزش داده نشود و مباحث پراکنده باشد قطعًا کاربر یاد نمی گیرد پس باید روی این موضوع 

ند به همین دلیل آموزش طراحی قالب حساس بود تا کاربران نهایت خروجی رو از آموزش دریافت کن

شروع خواهیم کرد و تا  PSD وردپرس پروژه محور آموزش داده شده است یعنی ما از یک قالب

سازگارکردن آن با افزونه المنتور ادامه خواهیم داد بنابراین در طی این مسیر شما با تمام مباحث مربوط 

 .یاز به آموزش دیگری نداریدبه آموزش طراحی قالب وردپرس آشنا خواهید شد و ن

 


