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چگونه سایت را به فروشگاه آنالین تبدیل کنیم!
محمدرضا عابدینی - تیم تحریریه مدیرسبز

را  امکان  را فراهم کنیم که حداقل  باید مقدماتی  آنالین  ایجاد یک فروشگاه  برای 

برای فروش محصول داشته باشد. البته تمام امکانات یک فروشگاه اینترنتی را در 

این مقاله معرفی نخواهیم کرد بلکه هدف ما ایجاد حداقل هایی است که می تواند 

به شما کمک کند تا محصول خود را به صورت آنالین در سایت بفروشید. مواردی که 

افزونه هایی هستند که روی وب سایت های وردپرسی قابل نصب  معرفی می کنیم، 

هستند.

وردپرس چیست؟
وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای کامال رایگان است که افزونه های فراوانی در 

جهت اضافه کردن هر امکانی را داشته و با کمک قالب هایی که دارد می توان ظاهر 

جذابی برای سایت طراحی کرده و در نظر گرفت. امکان جالبی که دارد پشتیبانی از 
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بیشتر زبان های زنده دنیاست! مخصوصا برای ایرانی ها گزینه فوق العاده ای به شمار 

می رود.

با اینکه این سیستم را آماده می گویند اما برای کار کردن با آن مانند هر سیستم 

مشتاق  اگر  نباشید،  نگران  اصال  اما  هستید.  آموزش  و  یادگیری  نیازمند  دیگری 

بدهم  شما  به  را  مژده  این  باید  باشید  خوب  وبسایت  یک  ساخت  و  یادگیری 

که آموزش های متعددی برای یادگیری صفر تا ۱۰۰ وردپرس وجود دارد. با کمک 

آموزش وردپرس به راحتی می توانید همه عملیات راه اندازی را بیاموزید و وبسایت 

خود را بسازید.

ایجاد  برایتان  بخواهید  آنچه  هر  ندارد.  وجود  محدودیتی  هیچ  وردپرس  برای 

خود  شرکت  برای  می خواهید  آیا  هستید؟  خبری  سایت  یک  دنبال  به  می کند. 

وبسایتی طراحی کنید؟ یا اینکه دوست دارید یک وبالگ روزانه برای وارد کردن 

باشید  داشته  دوست  شاید  بهتر  همه  از  دلنوشته های خود هستید؟  و  اطالعات 

محصوالتی را بفروشید پس حتما به دنبال یک سایت فروشگاهی هستید! همه 

اینها با وردپرس  و انتخاب قالب وردپرس مورد نظر امکان پذیر است، اصال نگران 

نباشید.

با این فرض که با سایت ساز وردپرس آشنا هستید، به معرفی افزونه ها می پردازیم.

)Woocommerce( 1. افزونه ووکامرس
از پرطرفدارترین و کاربردی ترین افزونه های ساخت فروشگاه آنالین، افزونه  یکی 

ووکامرس است. این افزونه یکی پرطرفدارترین پلتفرم های فروشگاه ساز  آنالین در 

دنیا به شمار می آید و به  صورت رایگان قابل نصب روی هر سایت وردپرسی است. 

تیم های توسعه دهنده زیادی برای این افزونه فعالیت می کنند و افزونه های جانبی 

بسیاری را عرضه می کنند. 
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پوسته های  که  دارند  وجود  نویسی  برنامه  تیم های  جانبی،  افزونه های  کنار  در 

اختصاصی برای ووکامرس طراحی می کنند.

افزونه های جانبی و پوسته های اختصاصی
بسیاری  اختصاصی  قالب های  و  جانبی  افزونه های  گفتیم،  پیش تر  که  همان طور 

برای ووکامرس عرضه می شود و می توانید هر امکانی که مورد نیاز سایت است را 

نصب کنید. توجه داشته باشید، تعداد این افزونه ها و قالب های ووکامرسی بسیار 

زیاد است پس در انتخاب آن ها نهایت دقت را داشته باشید.

پیش از نصب هر افزونه یا قالب، حتما نظرات دیگر کاربران، امتیاز، تعداد دانلود/

خرید و آخرین تاریخ به روزرسانی را بررسی کنید. در دانلود رایگان و خرید افزونه ها 

و قالب، این مورد را فراموش نکنید که حتما از جای مطمئن اقدام کنید. افزونه های 

رایگان را می توانید از مخزن وردپرس )پیشخوان وردپرس، ستون سمت راست، 

افزودن ها، گزینه افزودن( دانلود کنید.
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پشتیبانی از محصوالت فیزیکی و مجازی
هنگامی که ووکامرس را نصب کنید، امکان افزودن محصول به سایت را اضافه 

خواهد کرد. 

یعنی اگر کاال یا محصولی برای فروش دارید را می توانید در سایت خود قرار دهید 

و کاربران و مشتریان می توانند آن را خریداری کنند. برای اینکه یک محصول در 

داشته  برای محصول  را  زیر  موارد  که  است  الزم  داده شود  قرار  آنالین  فروشگاه 

باشیم.

امکان فروش محصوالت فیزیکی، دانلودی، مجازی

را  محصولی  چه  بدانند  شما  مشتریان  این که  برای  محصول  توضیحات  درج 

می خواهند خریداری کنند

قرار دادن ویدیو، صوت و تصاویر برای معرفی بهتر محصول

امکان درج قیمت

امکان فروش محصوالت به صورت تخفیف دار و زمان بندی شده در قالب فروش های 

ویژه و شگفت انگیز

دریافت اطالعات خریدار )نام، ایمیل، موبایل، آدرس و…( پیش از ثبت سفارش

ارائه شماره پیگیری به خریدار پس از خرید محصول

و…

https://modiresabz.com


5

پس اگر قصد راه اندازی یک فروشگاه آنالین را دارید قطعا فروشگاه ساز ووکامرس 

می تواند تمامی نیاز های اولیه شما را فراهم کند و به کمک این افزونه می توانید 

محصوالتی با شرایط زیر را بفروشید. 

که  چرا  ندارید  خود  محصول  فروش  در  محدودیتی  واقع  در  که  می بینید  پس 

حالت های مختلفی از یک محصول را به راحتی می توانید بفروشید.

محصوالت فیزیکی: مانند کتاب، لوازم جانبی، لوازم صوتی، پوشاک و…

محصوالت دانلودی: مانند فایل های صوتی، فایل های تصویری، دوره های آموزشی 

آنالین و…

محصوالت مجازی: مانند وبینار ها،  بلیط همایش ها و سمینار ها و…

چند  )قابلیت  شما  سایت  در  دیگر  فروشندگان  محصوالت  فروش  قابلیت 
فروشندگی(

اگر قصد دارید تا افراد دیگر هم، محصوالت خود را در فروشگاه آنالین شما بفروشند، 

این امکان در ووکامرس فراهم است. یعنی شما به عنوان مدیریت سایت می توانید 

پنل های کاربری فروشندگی برای افراد ایجاد کنید تا آن ها هم بتوانند از امکانات 

سایت شما در جهت فروش محصوالت خود بهره ببرند. نمونه یکی از سایت هایی 

که در آن فروشنده های زیادی وجود دارد، وب سایت ژاکت است. بنابراین می توانید 

تعداد نامحدودی محصول را در سایت خود بفروشید.

مدیریت انبار و موجودی محصوالت
فروشگاه های  دارد.  اهمیت  بسیار  موجودی  و  انبار  مدیریت  فروشگاه،  یک  برای 

آنالین هم از این قاعده مستثنا نیستند. در ووکامرس شما می توانید روی تک تک 

محصوالت خود مدیریت موجودی داشته باشید. می توانید تعداد موجودی را برای 

هر محصول مشخص کنید. 

با خرید هر محصول توسط مشتری، از موجودی محصول مورد نظر کسر خواهد 
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شد و شما می تواننید همواره موجودی انبار محصول خود را ویرایش کنید. یعنی 

تعدادش را کم یا زیاد کنید یا ناموجودش کنید.

امکان پرداخت آنالین توسط درگاه های آنالین بانکی
اگر قصد دارید محصول خود را زمانی برای مشتری ارسال کنید که هزینه آن را 

واریز کرده باشد پس باید امکان واریز وجه را نیز برای سایت خود فعال کنید. در 

ووکامرس این امکان وجود دارد که فروشگاه آنالین را به درگاه های آنالین بانکی 

جهت واریز وجه، متصل کنید.

زمانی که این امکان را برای سایت فعال کنید، کاربران پس از انتخاب محصول، 

به صفحه پرداخت آنالین هدایت می شوند سپس واریز خود را در صفحه بانکی 

انجام می دهند و پس از پرداخت موفق، دوباره به سایت هدایت خواهند شد. 

توجه داشته باشید قیمت به  صورت خودکار تعریف می شود و کاربران در وارد کردن 

قیمت دخالت ندارند.

پشتیبانی و ارائه راهنمای بسیار دقیق برای تمامی امکاناتی که در ووکامرس 
وجود دارد

ووکامرس یک افزونه بسیار قدرتمند است و به لحاظ امکانات، بسیار گسترده است. 

بنابراین شرکت سازنده ووکامرس، تمامی مستندات این افزونه را به  صورت رایگان 

در اختیار قرار داده است. این مستندات در قالب مقاالت و ویدیو های آموزشی در 

وب سایت ووکامرس موجود است. همچنین سایت های آموزشی بسیاری هستند 

که آموزش  ووکامرس را رایگان در اختیار شما قرار می دهند.
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 Checkout Field Editor for( 2. افزونه ویرایش گر فرم پرداخت ووکامرس
)Woocommerce

یکی دیگر از افزونه های مهم و ضروری که باید روی وب سایت فروشگاهی نصب 

که  است  فرمی  پرداخت همان  فرم  است.  پرداخت  فرم  ویرایش گر  افزونه  کنید، 

مشتریان، اطالعات خودشان را داخل آن درج می کنند. این اطالعات ذخیره می شود 

و پس از اینکه خرید موفقیت آمیز بود، محصول را با توجه به اطالعات ثبت شده 

ارسال می کنید.

چرا نصب این افزونه اهمیت دارد؟

زمانی که افزونه ووکامرس را روی سایت نصب می کنید، صفحه ای به نام تسویه 

حساب ایجاد می شود. در این صفحه فرمی قرار دارد که کاربران می توانند اطالعات 

خود )نام، ایمیل، شماره تماس، استان، شهر، نشانی، کد پستی و…( را وارد کنند. 

اما فرم پیش فرضی که ووکامرس اضافه می کند دارای ایراداتی است که باید اصالح 

شود. 

اصالح این فرم با افزونه Checkout Field Editor for Woocommerce ممکن 

است. با این افزونه، می توانید فیلد های اضافی را از صفحه فرم پرداخت حذف، 

ویرایش یا اضافه کنید.

به عنوان مثال فیلد »نام شرکت« فیلد اضافه ای است که می توانید حذف کنید یا 

https://modiresabz.com


8

فیلد »انتخاب شهر« را که باالی فیلد »انتخاب استان« است را یک ردیف پایین تر 

بیاورید و در نهایت فرم صفحه تسویه حساب را به  صورت اصولی چیدمان کنید.

 YITH Custom Thank You Page for( تشکر  صفحه  افزونه   .3
)Woocommerce

اضافه  خرید  سبد  به  محصول  که  است  ترتیب  این  به  موفق  خرید  یک  مراحل 

وجه  پرداخت  جهت  بانک  صفحه  به  می شود،  پر  حساب  تسویه  فرم  می شود، 

هدایت می شود و در نهایت به صفحه ای از سایت برگشت داده می شود که در آن 

صفحه، اطالعات محصول، شماره پیگیری و صورت حساب محصول خریداری شده 

به کاربر نمایش داده می شود. این صفحه، همان صفحه پیش فرضی است که خود 

ووکامرس اضافه می کند.

است  ممکن  چون  شوند.  هدایت  صفحه  این  به  کاربران  همیشه  نمی شود  اما 

محصول ما همیشه یک محصول فیزیکی نباشد. مثال ما قصد فروش بلیط همایش 

را داریم و می خواهیم آدرس محل همایش زمانی به خریدار نمایش داده شود که 

محصول را خریداری کرده باشد. پس نیاز داریم تا خریداران را برای یک محصول 

خاص، به صفحه ای خاص هدایت کنیم. افزونه صفحه تشکر دقیقا این امکان را 

»اطالعات  کنید، در بخش  را نصب  افزونه  این  زمانی که  فراهم می کند.  ما  برای 

محصول« گزینه ای به نام »صفحه تشکر« اضافه خواهد شد. با استفاده از این گزینه 

می توانید کاربران را به هر نشانی که مد نظرتان است هدایت کنید.
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خریداران  به  خرید  از  بعد  را  برگزاری  محل  نشانی  که  داریم  همایش  یک  مثال: 

نشانی  برگه،  آن  در  که  ایجاد می کنیم  برگه  ابتدا یک  نمایش دهیم.  می خواهیم 

محل برگزاری را می نویسیم و آن برگه را منتشر می کنیم. سپس در بخش تنظیمات 

»صفحه تشکر«، لینک آن برگه را قرار می دهیم که وقتی کاربر محصول مورد نظر را 

خریداری کرد به صفحه ی نشانی محل برگزاری هدایت شود.

البته کار همین جا تمام نمی شود و برای موفقیت فروشگاه آنالین باید به بازاریابی 

اینترنتی بپردازید. مقاله »5 نکته برای یک بازاریابی اینترنتی موفق در سال جدید« 

می تواند شروع خوبی باشد!
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