


آموزش هدر سربرگ با افزونه المنتور پرو

آموزش قدم به قدم همراه با ویدیو رایگان 

سربرگ و یا همان هدر یکی از مهم ترین بخش های کاربری سایت برای کاربران و همچنین برای گوگل می 

باشد. با استفاده از هدر کاربران می توانند به بخش های مورد نظر خود خیلی زود و سریع دسترسی داشته 

باشند. در نتیجه سربرگ سایت نقش خیلی خوبی در بهبود UI/UX  سایت شما دارد. 

اگر از قالب های آماده وردپرس استفاده می کنید حتما شما نیز در توسعه و شخصی سازی هدر دچار 

محدودیت شده اید. زیرا هدر قالب های آماده توسط طراح قالب شخصی سازی شده است و از آنجایی که هر 

کاربر سلیقه و یا نیازی شخصی خود را دارد نمی توان به هدر های پیش ساخته قالب های وردپرس دل خوش 

کرد. از این رو برای توسعه هدر باید با پیشتیبان قالب خود در ارتباط باشید که شاید تغییراتی در ظاهر و یا 

امکانات هدر قالب بدهد.

برای اینکه بتوانیم یک هدر کامال شخصی داشته باشیم. نیازمند مهارت های برنامه نویسی مخصوص 

وردپرس هستیم. اما ما در این مقاله قصد داریم که به شما بگوییم که چگونه میتوانید بدون یک خط کد 

نویسی با استفاده از افزونه المنتور هدر سایت خود را شخصی سازی و توسعه دهید.

https://media.iranelementor.com/movies/Part19-Create-Header.m4v


ر  ز نسخه پرو المنتو شخصی سازی قالب با استفاده ا

همانطور که گفتیم افزونه المنتور یک افزونه صفحه ساز در وردپرس است. یعنی ما می توانیم فقط و فقط 

صفحاتی که مربوط به برگه ها و نوشته های سایت می شوند را ویرایش و توسعه دهیم. اما برای شخصی 

کردن قالب ما نیازمند نسخه حرفه ای این افزونه هستیم که این امکان را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم 

قالب سایت خود را توسعه دهیم. با استفاده از ویژگی قالب سازی نسخه حرفه ای می توانیم صفحه 404، 

سربرگ، پاوردقی، صفحه محصول، صفحه آرشیو، صفحه فروشگاه، صفحات سینگل، صفحه جستجو قالب 

خود را طراحی کنیم.

شما میتوانید المنتور پرو از وب سایت ایران المنتور خریداری و نصب نمایید.

ز افزونه المنتور پرو طراحی سربرگ سایت با استفاده ا

1. ساخت قالب

پس از نصب و راه اندازی افزونه المنتور پرو از منو پیشخوان وردپرس، قالب ها ، بر روی دکمه افزودن جدید 

کلیک کنید. 

2 -طراحی قالب هدر

نوع قالب خود بر روی Header )سربرگ( گذاشته و در فیلد »نامی برای قالب خود انتخاب کنید«نام با قالب 

خود را درج کرده و در نهایت بر روی دکمه ایجاد قالب کلیک کنید. 

https://iranelementor.com/elementor/


-استفاده از الگو های آماده

پس از انتشار قالب پنجره برای شما باز می شود که در این پنجره الگوهای آماده مربوط به هدر برای شما ظاهر 

می شود. که میتوانید از آنها استفاده کرده و فقط عناوین آن را مطابق با نیاز خود تغییر دهید.

 

4 – شخصی کردن هدر

همچنین شما می توانید از استفاده از قالب های پیش ساخته صرف نظر کرده و تمامی بخش های هدر خود 

را به صورت اختصاصی طراحی کنید. البته توجه کنید حتما تگ سشکن و یا ستون اصلی هدر خود را  بر روی 

HEADER قرار دهید. 

5- ریسپانسیو کردن هدر

پس از اتمام طراحی وقت آن رسیده که هدر خود را برای نمایشگر های موبایل و تبلت بهینه کنید. همانطور 

که می دانید بیشتر وب سایت ها اکثر ورودی های خود را از طریق کاربران موبایل دارند پس بهتر است که شما 

وقت کافی و الزم را جهت توسعه در در نمایشگر موبایل بگذارید.

تصویر این بخش در صفحه بعدی قرار گرفته است.



6- انتشار و شرط نمایش هدر

پس از نهایی شده پروژه بر روی دکمه انتشار کلیک کرده تا پنجره Publish Setting برای شما باز شود. اگر قصد 

 INCLUDE را بر روی حالت Entire Site دارید هدر سایت را در تمامی صفحات سایت اعمال کنید که ویژگی

گذاشته و تغییرات خود را ذخیره کنید.

سخن پایانی

دیدید که چگونه توانستیم در کمترین زمان ممکن یک هدر و یا همان سربرگ سایت خود را با استفاده از 

افزونه المنتور پور طراحی و منتشر کنیم. اگر به تازگی با صفحه ساز المنتور آشنا شده اید می توانید صفحه 

مربوط به آموزش المنتور را در سایت ایران المنتور به صورت کامال رایگان مشاهده کنید.
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