
 
 

 

 :آموزش نصب وردپرس

ّاستیآهَسش ًصة ٍرزپزس رٍ   

ّاست ًصة کيی رٍی ذَز را تصَرت کاهال ٍاقعیت سای ذَاّیس ماگز ّاست هٌاسة یک اتتسا یس تایس، زاهٌِ ٍ   

ّاست لیکتْتز است . یس کيیساریٍرزپزس ذز .  زارزتیطتزی ی چَى تا ٍرزپزس ساسگاریس استفازُ کيیٌَکسی 

ّاستاکثز ّا  ّاستی اها تزخی کٌٌس استفازُ مCPanel اس یٌگ  ّا ٍجَز تحزیل تِ زلیزاًی ایّایٌگ اس   اس کٌتزل ین 

 .ی کٌٌس استفازُ میي ازمیزکتپٌل زا

ّاست استفازُ میزیت ًسارز اس کسام کٌتزل پٌل هستفاٍتی  پٌل یس زُیص تطدیس است کِ تتَاىیيهْن ا. ی کٌیس 

ّاست ضوا کسام یزیتهس  تا یس است ٍ آهَسش ًصة ٍرزپزس را زر صفحِ هزتَط تِ ّواى پٌل هطاّسُ کيیکی 

. یس ًصة کيیت تاى سای رٍی ٍرزپزس را تِ ذَبیستتَاى

 :یس زاریاس هَارز ىیي ًصة ٍرزپزس تِ ایتزا

 

ّاست یس    ذز ِ صَرت هحلی تزایَتز کاهپیک یا   ی ًصة ٍرزپزس ت

 رایگاىزاًلَز ٍرزپزس  

 یَتزکار تا کاهپتزای  ییزاًص اتتسا 

  ( یلَتیت ک۱۲۸ )ی ایٌتزًت سزعت حساقلزارا تَزى 

 تِ طزاحی سایت تا ٍرزپزس یازپطتکار ٍ عالقِ س 

 کار تا ٍرزپزسیازگیزی  



 
 

 

ّاست سی پٌل ّای ٍرزپزس تز رٍی   :تارگذاری فایل 

ّای ٍرزپزس تِ ترص  .تزٍیس File Manager اتتسا تزای تارگذاری فایل 

 

 

 را Uploads یٌِ کززُ ٍ گشیک کلpublic_html پَضِ ی سوت چپ صفحِ تز رٍیسپس زر ًوَزار زرذت

. یستشى

 

 .ییس ًوای قسوت تارگذاریيزر ایس،  زاًلَز کززُ اقثالً را کِ ی ًسرِ ٍرزپزسیي آذزیسحال تا

 ًسرِ ٍرزپزس یي آذزیل فای رٍیز،هطاتق ضکل س. ییس است آى را اس حالت فطززُ ذارج ًوایاس ىی تارگذارتعس اس

ّاست آپلَز کززیکِ تز رٍ . یس را تشىExtract یٌِ ٍ گشییس ًوایک است، راست کلzip فزهت ی ٍ زارایس 



 
 

 

 

ِ ای تا ًام zipاس حالت تعس اس ذارج ضسى فایل  ٍ هطاتق ضسٍُارز ایي پَضِ . هیطَزساذتِ  wordpress ، پَض

ّای هَجَز زر آى را تا سزى گشیٌِ سپس زر هٌَی تاال تز رٍی . اًتراب کٌیس Select All ضکل ، تواهی فایل 

 .کلیک ًواییس Move گشیٌِ

 

 ی ٍ تز رٍیس قزار زpublic_htmlُ ی را تز رٍیز پٌجزُ هسیيزر ا.  ضوا تاس ذَاّس ضسی تزایحال پٌجزُ ا

.  هٌتقل ضَزpublic_html تِ پَضِ wordpress پَضِ یلْای فای تا توامییس ًوایک کلMove Files یٌِگش



 
 

 

 

 


