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 بوت استرپ آریانوار منو در 
 

 کنند.میها از یک یا چندین نوار منو استفاده امروزه تقریبا اکثر وب سایت

ها و ده و طرحنموهای مختلف طراحی ها را برای زمینهمنو ،4بوت استرپ کامپوننت نوار منو در توان با می

 .نمود ایجادها آنذابی با استفاده از های ججلوه

راست چین  یمنوها توانیممی (4.3.1بر پایه بوت استرپ  1.2)نسخه  بوب استرپ آریای جدید در نسخه

هایی مانند جستجو یکونآدر سمت راست و  هابه صورتی که نوشته نمود،طراحی های فارسی زبان سایتمناسب وب

  مانند تصویر زیر: ،دن... در سمت چپ منو قرار گیر ثبت نام و

 

 
 نمونه نوار منوی ساده و تیره در آریا بوت استرپ - 1 ریتصو

 

 آنبا  ههایی است کها نسبت به سایز دستگاهدر بوت استرپ واکنشگرا بودن منو یکی دیگر از امکانات منوها

مانیتورهای تر از است که برای صفحات کوچک معناها به این واکشنگرا بودن منوآید و در می شماین بهوب سایت 

، آن یدر صورت کلیک رو ،گیردمیتبدیل به یک دکمه شده و نوار منو قرار  ها و...(موبایل ،هامیزی )تبلترو

 مانند تصویر زیر:ه ،شودبه صورت لیست نمایش داده می منوهای گزینه

 

 
 مانیتورهای رومیزی )وضعیت بسته بودن منو(نمایش دکمه منو در صفحه نمایش کوچکتر از  -2 ریتصو
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 منو( نشد باز تی)وضع یزیروم یتورهایکوچکتر از مان شیمنو در صفحه نماهای گزینه شینما -3 ریتصو

بوت استرپ که در زیر  آریاتوان از دستورات آن مینوار منو راست چین و واکشنگرا بودن  نمودنبرای اضافه 

 :نمودمده است استفاده آ

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
    <a class="navbar-brand" href="#">منو نوار</a> 
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="true" aria-
label="Toggle navigation"> 
        <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
    </button> 
    <div class="navbar-collapse collapse show" id="navbarColor02" style=""> 
        <ul class="navbar-nav ml-auto"> 
            <li class="nav-item active"> 
                <a class="nav-link" href="#">نخست صفحه <span class="sr-
only">(current)</span></a> 
            </li> 
            <li class="nav-item"> 
                <a class="nav-link" href="#">ها ویژگی</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item"> 
                <a class="nav-link" href="#">قیمت</a> 
            </li> 
            <li class="nav-item"> 
                <a class="nav-link" href="#">درباره</a> 
            </li> 
        </ul> 
        <div class="form-inline my-2 my-lg-0"> 
            <input class="form-control ml-sm-2" type="text" placeholder="جستجو برای گزاره"> 
            <button class="btn btn-secondary my-2 my-sm-0" type="submit">جستجو</button> 
        </div> 
    </div> 
</nav> 
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 (DropDown)زیر منوها 

 نماید:زیر استفاده  اتاز دستورتوانید میزیر منو ایجاد برای 

<nav class="navbar-dark bg-dark"> 
    <!-- Content here --> 
    ... 
    <li class="nav-item dropdown"> 
        <div class="dropdown"> 
            <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-
haspopup="true" aria- expanded="false" href="#"> 
 ها ویژگی                
            </a> 
            <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdown-menu"> 
                <a class="dropdown-item " href="#">1 لینک</a> 
                <a class="dropdown-item " href="#">2 لینک</a> 
                <a class="dropdown-item " href="#">3 لینک</a> 
            </div> 
        </div> 
    </li> 
</nav> 

  

 
 منو در نوار DropDownزیرمنو با مدل  -4 ریتصو

 

 گو در نوار منووعکس یا ل نمایش
 کنیم:میزیر استفاده  اتگو در نوار منو از دستوروعکس یا ل نمایشبرای 

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
    <a class="navbar-brand" href="#"> 
        <img src="aryabootstrap.jpg" alt="Logo" style="width:40px;"> 
    </a> 
    <!-- Content here --> 
    … 
</nav> 

 

 
 نمایش عکس یا لوگو در نوار منو -5 ریتصو
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 خرآکالم 
دیم و امیدواریم نموشنا آربوت استرپ شما را با نوار منو د ،وت استرپب آریاموزش آدر این بخش از دوره های 

 مورد استفاده قرار گیرد.شده عنوان مطالب 

 

 حسین خزائی

 دانشجوی سال دوم رشته کامپیوتر

 1398تهران، 

 

 

 

 

سازی  باعث خوشحالی و افتخار است، که بتوانیم تجربیات خود را در قالب مشاوره، نظارت، طراحی، اجرا یا پیاده

های ارتباطی که توانید از روشمنظور میهای مختلف در اختیار کارفرمایان محترم قرار دهیم، برای این و به روش

 در زیر آمده، با ما تماس بگیرید:

 
 ،4بست آریا، ساختمان آریا، واحد تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، بن

 آوری آریا وندیدادشرکت توسعه فن

88790200و  88663558  

43856531 

 http://www.AryaVandidad.com 

 info@AryaVandidad.com 

 https://t.me/AryaVandidad 

https://instagram.com/AryaVandidad 

09032199841 
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