
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وردپرس تیر یفونت پنل مد رییتغ
 اب استفاده از افزونه فونت ماندگار 

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین 
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 شهاب رفیعی   نویسنده:

 1399/ 10/8: انتشار

 1صفحه: 

 مقدمه 

ت پنل مدیریت وردپرس رو عوض کنید ؟ با افزونه فونت ماندگار این امر  تا حاال به این موضوع فکر کردید که فون
امکان پذیره ! با نصب یک افزونه ساده میتونید کلی فونت زیبای ایرانی رو به عنوان فونت اصلی در پنل مدیریت  

 استفاده کنید. اینطوری فونت کلیه بخش های پنل وردپرس تغییر میکنه. 

 

 ت وردپرس رو عوض کرد ؟ چرا باید فونت پنل مدیری

ادمین  فونت پیش فرض پنل مدیریت وردپرس زیاد جالب نیست و خوندن اون باعث خستگی چشم میشه . بنابراین 
ترجیح میده فونت رو شکیل تر کنه تا بشه راحت تر بخش های مختلف رو ویرایش کرد . اینطوری چشم کمتر  سایت

 اذیت میشه و کارها سریعتر پیش میره . 

 

 

 

 معرفی افزونه فونت ماندگار 

 با نام “پارسی فونت” شناخته میشد این کار رو بسیار راحت کرده . با نصب این افزونه  افزونه “فونت ماندگار” که قبال
دو قابلیت یه سایت شما اضافه میشه . هم میتونید فونت پنل مدیریت رو تغییر بدید هم فونت بخش های مختلف 

   . سایتتون رو

خل خودش داره ولی دو فونت “ایران افزونه ماندگار فونت به صورت پیش فرض یه سری فونت های رایگان رو دا
اده نیستن مگر دارن قابل استف فونت ایران سنس” و “ایران یکان” با توجه به اینکه نیاز به خرید الیسنس از وب سایت 

 . اینکه اونها رو خریداری کنید و در محل مشخص شده آپلود کنید 

 

 

 

 

 

 دانلود افزونه فونت ماندگار 

 نکته 

کماکان شما  یت نشده ولیشه آپدیم ینه که چند سالین افزونه جذاب اینکته قابل تامل در خصوص ا
 د . ید اون رو در وردپرستون نصب و استفاده کنیتونیم
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 شهاب رفیعی   نویسنده:

 1399/ 10/8: انتشار

 2صفحه: 

 لیست فونت های موجود 

 

بخش های مهم رو ثبت کنید . برای تغییر فونت نوشته ها میتونید وارد بخش فونت ماندگار « پوسته بشید و کالس 
رو خود افزونه شناسایی میکنه و می تونید براش فونت مورد نیاز رو انتخاب   h و تگ های body یه سری آیتم ها مثل

 . کنید ولی برای سایر بخش های باید آی دی یا کالس اون رو درج کنید 

اگر از این چیزهایی که گفتیم سر در نیاوردید بهتره این کار رو به یک متخصص وردپرس بسپارید تا فونت های دلخواه  
 شما رو در سایت نصب 

• B Esfehan 

• B Helal 

• B Homa 

• B Jadid 

• B Koodak 

• B Bardiya 

• B Mahsa 

• B Mehr 

• B Mitra 

• B Nasim 

• XM Yekan 

• Arial 

• B Nazanin 

• B Sina 

• B Titr 

• B Yekan 

• Dast Nevis 

• Droid Arabic Kufi 

• Droid Arabic Naskh 

• Gandom 

• IR Yekan 

• IRANSans 

• Comic Sans MS 

• Tahoma 

• IRANYekan 

• IranNastaliq 

• Parastoo 

• Sahel 

• Samim 

• Shabnam 

• Shekasteh 

• Sultan Adan 

• Tanha 

• Vazir 

• Verdana 

 افزونه فونت ماندگار  دانلود
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