
 تغییر لینک ورود وردپرس

شما با وارد کردن هر یک از عبارت روبه رو بعد از نام دامنه وب 
شوید وردپرس سایتتان به بخش ورود مدیریت  هدایت می 

( wp-admin و wp-login )  افزونه های زیادی برای تغییر ،
با وارد کردن چند کلیک  که  لینک ورود وردپرس وجود دارند 
یت را تغییر داده و از  مدیر به بخش  نک ورود  ید لی میتوان

خارج کنید ، اما ما یک روش استتتاندارد رو  wp-admin حالی
به شتتتما زموزش میدیا تا ایا کار رو بدون افزونه و ایتتتولی 

با نحوه تغییر لینک ورود مدیریت وردپرس به ان جام بدید و 
 . خوبی زشنا شوید

 : وارد کنترل پنل هاست خود شوید -۱

مانند عکس زیر به دنبال فایلی  public_html بعد از ورود به
بگردید ، ایا فایل دقیقا همان فایلی  wp-login.php به نام

د و ما باید است که شما را به مدیریت وردپرس هدایت می کن
یت  مدیر عد از ایا زدرس  تا ب یل رو ویرایش کنیا  فا ایا 

 .وردپرس ما به لینکی که ما میخواهیا تغییر کند

http://maghzewp.com/
http://maghzewp.com/


 
 نحوه تغییر لینک ورود مدیریت وردپرس

 : را تغییر نام دهید wp-loginفایل -۲

راستتتت کلیک کنید و   wp-login.php حاال باید روی فایل
نام دلخواه خود را که میخواهید   rename گزینه را بزنید و 

ان لینک ورود به بخش مدیریت باشتتد را بنویدتتید، دقیقا هم
ما یت  یت وب ستتتا مدیر به بخش  نک ورود  ثال لی  برای م

maghzewp.ir/wp-admin یتتتا  maghzewp.ir/w-
login.php  می باشتتتد حاال میخواهیا به جای عبارت بعد از

به بخش  دامنه عبارت دلخواه ما قرار بگیرد یعنی لینک ورود 
 رو متتتیتتتختتتواهتتتیتتتا بتتته وردپتتترس متتتدیتتتریتتتت

maghzewp.ir/hnuyr56bhyr.php تغییر بدیا . 
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اگر دقت کنید بعد از نام ستتتایت یه عبارت بی معنی رو تای  
شه به  ستا لینک ورود از ایا به بعد ایا عبارت با کردن و خوا
ایا دلیل که ایا عبارت حدس زدن رو سخت میکنه و هرکدی 

 .ه راحتی لینک رو حدس بزنهنمیتونه ب

راستتتت کلیک  wp-login.php خوب حاال کافیه ما رو فایل
رو بتتزنتتا و عتتبتتارت دلتتختتواه ختتودم  rename کتتنتتا و
رو تای  کنا و تغییر نام بدم دقت  hnuyr56bhyr.php یعنی

باید در انتها عبارت حتما قرار بگیره ، خوب تا  php. کنید که
ما توندتتتتیا ایا بخش  کار  جا  مام این به ات یت  با موفق را 

 .برسانیا

 
 نحوه تغییر لینک ورود مدیریت وردپرس



 :ادامه آموزش

حتتاال بتتایتتد وارد فتتایتتل جتتدیتتد کتته ستتتتاختتتتتیتتا 
بشتتتویا، روی ایا فایل راستتتت  hnuyr56bhyr.php یعنی

یک میکنیا و های ایا بخش  Edit کل کد  تا وارد  رو میزنیا 
بارت که ع هایی  مت  مام قدتتت ید ت با حاال  -wp بشتتتویا 

login.php وجود داره را با عبارت خودمون جایگزیا کنیا و 
save change سمت  ) رو کلیک کنیا شنهاد میکنیم این ق پی

 رو از فیلم مشاهده کنید تا مشکلی پیش نیاد

بعد از ایا مرحله حاال باید مرحله زخر کار رو انجام بدیا یعنی 
-general بشتتتویا و فتتایتتل  wp-includes وارد پوشتتتته

template.php  را ویرایش کنیا و در ایا قدتتتمت ها تمام



را برابر عبارت دلخواه خود قرار دهیا  wp-login.php عبارات
رو  wp-login.php ایا فایل رو که باید عبارت ۳۲۰به جز خط 

قرار بدیا و بعد فایل رو ذخیره کنیا. ) حاال  index.php برابر
ساختید  با خیال راحت دامنه خودتون + نام لینک جدیدی که 

 رو وارد کنید و وارد بخش مدیریت وردپرس خود شوید (

 
wp-admin 

 .حتما پیشنهاد میکنیم این آموزش را از طریق ویدیو ببنید

 ) wp-تغییر لینک ورود وردپرس زموزش وردپرس امیدوارم از
admin )   شید ، ها چنیا میتوانید ستفاده را برده با نهایت ا

کاربری وردپرس و رمز عبور از نام  به  نحوه تغییر  یت ورود  امن
 .بخش مدیریت سایت خود را افزایش دهید
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