
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وردپرس شگریرایفعال کردن و  
ها  یدر بخش دسته بند    

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین 
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 شهاب رفیعی   نویسنده:

 1399/ 10/8: انتشار

 1صفحه: 

 مقدمه 

 در سایت های فروشگاهی اهمیت زیادی دارن و باید بتونیم اونها رو به همونطور که میدونید دسته بندی ها خصوصا  
خوبی سئو کنیم. از اونجایی که نوشتن محتوای اصولی و هدفمند یکی از گام های ابتدایی برای سئو هست باید بتونید  

در بخش دسته  در این صفحات هم محتوای مناسب و سئو شده درج کنید. در بعضی از وب سایت ها ادیتور وردپرس 
بندی ها فعال نیست و فقط یک فیلد ساده درج متن قرار داره! با استفاده از این آموزش میتونید ویرایشگر دیداری 

 وردپرس رو در بخش دسته بندی ها فعال کنید و محتوای مود نظرتون رو در این صفحات قرار بدید.

 

 چرا باید در صفحات دسته بندی محتوا بنویسیم؟ 

که میدونید تولید محتوای مفید یکی از اصلی ترین روش هایی هست که میتونید صفحاتتون رو به صدر  همونطور 
نتایج گوگل نزدیک کنید. معموال  محتوای اصلی سایت در صفحات نوشته ، و برگه و محصول درج میشه و کاربران زیاد 

هش اهمیت داده بشه و محتوای مفیدی به صفحات دسته بندی اهمیت نمیدن . اما همین صفحات دسته بندی اگر ب
داخلش درج بشه میتونه بازدید زیادی براتون به همراه داشته باشه . بنابراین پیشنهاد می کنیم این صفحات رو جدی 

 . بگیرید و سعی کنید در این صفحات چند پاراگرافی توضیح درج کنید 

برچسب نداره باید به کمک افزونه این قابلیت رو  بدلیل اینکه وردپرس ادیتور مجزایی برای صفحات دسته بندی و 
 رو پیشنهاد می کنیم .   CategoryTinymceبهش اضافه کنیم . به همین دلیل ما به شما افزونه 

 

 

 

 CategoryTinymceمعرفی افزونه 

ون قرار داده که بتونید توضیحات مورد نظرتون رو در صفحات  وردپرس به صورت پیشفرض این امکان رو در اختیارت 
دسته بندی و برجسب قرار بدید . اما این قسمت فقط یک باکس متنی ساده هست و نمیتونید روی متن ویرایش 

 . خاصی انجام بدید . فقط میشه یک متن ساده قرار داد
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 شهاب رفیعی   نویسنده:

 1399/ 10/8: انتشار

 2صفحه: 

 

چطوری یک مقاله سئو شده گوگل  همونطور که در مقاله “
” یادتون دادیم برای  پسندانه !! بنویسیم؟ ]راهنمای گام به گام[

اینکه یک صفحه از نظر گوگل ارزشمند باشه یابد فاکتورهای 
مختلفی رو رعایت کنه که باطبع نمیشه با یک باکس متنی 

اید راهی پیدا کرد تا ساده نظر گوگل رو جلب کرد . بنابراین ب
 بشه در این صفحات محتوای درست و حسابی قرار داد. 

 

 

 

 

نجام میده. با  این کار رو برامون ا ”CategoryTinymce“ افزونه
در   Tinymce نصب این افزونه ادیتور پیشفرض وردپرس یعنی

این باکس ظاهر میشه و شما میتونید تگ های هدینگ ، لینک  
 .و . . . رو در این صفحات درج کنید  HTML، مولتی مدیا ،  

این افزونه حسب گفته طراحش با تمام قالب ها سازگاره و حتی 
و برچسب های محصوالت میتونید در صفحات دسته بندی 

ووکامرس هم ادیتور وردپرس رو فعال کنید . این افزونه یک  
هم داره که با استفاده از اون میتونید در انتهای   PROنسخه  

 دسته بندی ها هم مطلب مورد نظر خودتون رو قرار بدید . 
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