
 

  تغییر نام کاربری وردپرس و تغییر رمز عبور وردپرس

وا بران عزمز و مسامسالالالالر کام ت  مسادپ سمسالالالخدم وک کغ  م آکوزشممنر
دوگ مدامت کامشالال رمدسسالالعرزمز و مم.الالعی اتیکسمعزمب.الالر سمب م سادپ س

سروامنر صبمسادپ سمب  سادپ سط عحسم ش سعمکسمبنن منع معزم  آکوزشم اعم
سسمپنل سام صبمسادپ سمن ماسیممر اعمدامکقرل ممریمقبکسمق عامدعدو م ردم  

بران یمسماک مزبوام رکنرسالالالبمسماعحعسماعمن عیمنمدمک و وامسالالالروامتودم
ق عدم ترمع نرشالالالن م چرام ن مدالولمعکنیعسم ر ب مپسمعزمک تسم ع عمرامکسمبنن م

 .نن بمتغیی ماک مزبوامسادپ س سمورمتغیی م ردمبران یمسادپ سمن 

کیموعمی معونمآکوزشماعمن مصالالالواامبرکلمن مشالالال رموردم کغ مسادپ سمکرمدا
 .ن می مترم گ ع سمن عیمتغیی ماک مزبوامورم ردمبران یم  عشع منرشی 

ن ماعحعسمن عیمک و وامسمسمت رکسمعزضالالالریممتغیی ماک مزبوامسادپ سمدامسعقع
تغیی ممعککرزمپذو مکسمنرش معکرمعککرز سادپ سمعزسامسروامعزمنمدمپیشمو
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ن معونماعحعسم ی.الالالامسمنرو معزماسشمدوگ یمعق عدمبنی مم ردمبران یمسادپ س
 .ب مکرمدامعونمآکوزشمن مآزمکسمپ دعزو 

 تغییر رمز عبور وردپرس

شوو مسممتغیی ماک مزبوامسادپ سمن عی شموعزمسادپ سمتودم .امسعادمپی برفی
 کر ن مزکسمزو معنع عمعزمنمدمبران عزمگ ون مم  مبران عزماعمع عمرامبنی 

 
 تغیی ماک مزبوامسادپ س

ش رملی.عسمعزمت رکسمبران عزمنرم قدممریم نع معزمساسدمن منمدمم  مبران عزم
شالال رمزضالالومم.الالعن ماعمکسمنینی میمدامعونمق.الال امکعفرسامب مدامسامسالالروام
م مبران یمب مکیموعمی من ممتغیی ماک مزبوامسادپ سمکر ن متصوو مزو منرو من عی

اسیمگ ون مسو عودمآزمبران مبکیکمبنی م)مدامسالالالروامسادپ سالالالسمکرمفق موکم
تغیی ماک مزبواممبران منرم قدمک و وامزضالالومم.الالامب مکرمکیموعمی معق عدمن 

 .(عبر امبنی م ینممسادپ س



 
 تغیی ماک مزبوامسادپ س

گ ون مسو عودمسعادمنمدمعطخزرامآزمبران مکسمشوو مب ممنع معزمبکیکمن ماسی
صوو مکسمنینی من عوعرزم سرتعنماک مبرداماسمن ماسمب مدامت نرمزدزمن ماسیمگ ون م

شودمب مکیعوع ی معزمعونمق. امن  نپ دعزو ممتغیی ماک مزبوامسادپ سمظرم مکسم
صرامبران یمبکیکمبنی م)محع رماک  شم سر سمک زبواممسمدام هروامن ماسیمن سزا

 .ن.یرامقویمع عمرامبنی م(

 
 تغیی ماک مزبوامسادپ س



 تغییر نام کاربری وردپرس

شموعزمسادپ سم  یعوع ی معق عدممتغیی م ردمبران یمسادپ سمن عی . امپی عزمق
بنی میمگ چ معف س  ممریمکعع دیمن عیمعونمز کیرامسجودمدعادمب مکسمتوع ی م

اعمع جردمدمی معکرممتغیی م ردمبران یمسااپ س سادپ سمنرم صبمآزمعزمپیشموعز
ن مصواامپیشف ضمن سزمعسعفردهمعزمعف س  مسادپ سم  یعوع ی معونمز کیراماعم

 .ع جردمدمی من مغی معزمعونماسشسمب مدامپریینمتوضیحمتوعم مدعد

سعفردهمعزمعککر رامسادپ سمعز سعفردهم عف س  مسادپ سمسعسمبنی من عیمع ب ع مع
ترمجروسمب مک کنمم.الالالامعزمط واممرسالالالامسمورمب  ممریمآکردهمعونمممبنی 

 .ز کیراماعمع جردمدمی 

عنع عمنرو مسعادمبنع لمپنلممرسامتودمشوو مسممتغیی م ردمبران یمسادپ سمن عی
بکیکمبنی مترمسعادمنمدمج عسلمدوعرنیسم  php my admin ن ماسیمگ ون 

 .سروامتودمشوو 

 
 تغیی م ردمبران یمسادپ س
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شالال رمن ماسیمآزمنع معزمساسدمن معونمنمدمنرو من ماسیمدوعرنی.الالسمب مسالالروام
 صالالبمعسالالامبکیکمبنی میمدامتصالالوو مزو منمدمع عمرامب دزمدوعرنیسممرم

 .سجودمدعادمب مش رمنرمع عمرامدوعرنیسمتودمکیعوع ی مسعادمج عسلمآزمشوو 

 
 تغیی م ردمبران یمسادپ س

دامعونمق.الال امشالال رمنرمت رکسمج عسلمسامسالالروامسادپ سالالسمتودمکوعج مکسم
سمج سلممریم قرلبمسادپ سمی عف س  مسادپ سمشالالالوو مب معونمج سلممرمن عی

کسمنرش مب من ماسیمسروامش رمپیردهمسرزیمش همعساام سادپ سمپیدمف ض
نرشالالی مب مدامزکسمزو م wp_users حرالمشالال رمنرو من مد برلمنمشالالسمن م رد

ن من ماسیمآزم ی عمب دزمعونمگ و ع معزمپ ی میمن ی مککرزمعونمنمدماعمنبن کیعوع 
 .بکیکمبنی 

 :ادامه آموزش
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 تغیی م ردمبران یمسادپ س

نرمساسدمن معونمنمدمش رمت رکسمعزضروسمب مدامسامسروامش رمزضومم.عن م
ش رمن ع . ام شموعزمسادپ سمکسمنینی معکرمدامعونمق یمم ماعمکر ن منمدمپی

م مبران یمب ممتغیی م ردمبران یمسادپ سمتغیی مگ ون معیمپیدماسمدعاو امن عی
بکیکمبنی مترمسعادمنمدمعطخزرامآزمبران م Edit کیموعمی منرو ماسیمگ ون 

 .شوو 

 
 تغیی م ردمبران یمسادپ س



توامحرالمفق مبرفی.الالامدامنمدممروسمب مدامتصالالوو مزو مکشالالم مشالال هم
بنی مسم ردمبران یمج و ماعمسعادمبنی میمدقامعسام ردمبران یمقبکسمتودماعمپرکم
. ا سامدامعونمق م رزم ردمبران یمممم  user_nicename  بنی مب منهع مع

سعادمب دهمعو مسعادمبنی مسمدام هروامن ماسیم user_login اعمب مدامق.الالال ا
 .ش رمثبامشودمتغیی م ردمبران یمسادپ سمبکیکمبنی متر Go گ ون 

 
 تغیی م ردمبران یمسادپ س

بران یمسادپ س ) عکی سعادمآکوزش دام (مزبوامسادپ سمتغیی ماک مسمتغیی م ردم
سروا ش مسم کغ مسادپ سمسام ش رمبران عزمگ عکسمق عامگ فع منر سعفردهم کوادمع

نعوع ی من ماعحعسمعونمز کیراماعمن عیمعف عودمعکنیامسروامسادپ سسمتودمن م
 برامنب و 
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