
 
 

 

 :آموزش پیشخوان وردپرس

 : ٍردپزسیطخَاىآدرس ٍرٍد تِ ج

 یزیت ٍرٍد تِ هذی تزایذتَاىی میزاس آدرس س. تاضذی ٍردپزس میطخَاى ٍردپزس هستلشم ٍرٍد تِ جیزیتهذ

 .ییذٍردپزس اقذام ًوا

domain.com/wp-admin/ 

پس اس ٍارد ضذى تِ آدرس . ییذ را ٍارد ًوایت آدرس سایذ تاdomain.com عثارت ی کِ تجاییذتَجِ فزها

 .یذ ٍردپزس ضَیزیت ٍ رهش عثَر ٍارد پٌل هذی تا ًام کارتزیذ داضثَرد تایا یطخَاىج

 : ٍردپزسیزیتپٌل هذ

صفحِ . گزددی فزاّن می ٍردپزسیت سایزیت هذی تزایاس اهکاًات هَرد ىیِ ٍردپزس کلیزیت ٍرٍد تِ پٌل هذتا

 یاسی ىیيتٌاتزا. ضَد یاسى ی بیسی اس داًص تزًاهِ ًَیت سایز ضذُ است تا هذی طزاحی ٍردپزس تِ ًحَیزیتهذ

ّایِکل.  تاضذیس تزًاهِ ًَیک ، ٍردپزسیت سایز هذیستى  ضذُ ٍ هٌظن در ًَار ی دستِ تٌذی اهکاًات در هٌَ

.   ضذُ اًذیستلکٌاری صفحِ 

 



 
 

 

 :یطخَاى جدر ٍردپزس یزیتآهَسش هذ

 یا ٍردپزس یطخَاى صفحِ جیيتِ ا. خَاّیذ ضذ تا صفحِ هطاتِ آًچِ در تاال آهذ رٍتزٍ یطخَاى اس ٍرٍد تِ جپس

. یٌذگَی ٍردپزس میزیتپٌل هذ

 یطخَاىج 

 یت فعالیع، سزیس ًَیص ًگاُ، جیکدر :  اس جولِیت است اس سای ارائِ گشارش کلی ٍردپزس تزایطخَاى جهٌَی

. تاضٌذی تخص در دستزس میيّا اس ا  ٍردپزس، قالثْا ٍ افشًٍِی تزٍسرساىیيّوچي.  ضذُ است تعثیِ…ٍ

 ّا  ًَضتِ 

ّا اس جیهٌَ ّا یزیت اهکاًات هذیِ ٍردپزس کلیطخَاى ًَضتِ  اهکاى ًَضتي . را در خَد جای دادُ است ًَضتِ 

ّایًَضتِ ّایزایص تاسُ، ٍ   یيتٌاتزا. تاضذی میز تخص اهکاى پذ در ایي… هطالة ٍی دستِ تٌذیطیي، جی ًَضتِ 

ّا میزیت پٌل هذی تخطْایي اس هْوتزیکی . تاضذی ٍردپزس تخص ًَضتِ 

 ًِرسا 

ّایزیت هذیتخص رساًِ تزا  ٍ رساًِ یز را تِ کتاتخاًِ تصاٍیتَاى هَاردی تخص میيدر ا.  ٍردپزس استی رساًِ 

ّای میيّوچي.  ٍردپزس اضافِ ًوَدیّا .  ًوَدیزیت ٍ هذیزایص هَجَد را ٍیتَاى رساًِ 

 ّا  تزگِ 

 هثل صفحِ تواس ی تکیّا  ساخت تزگِیتزگِ هعوَال تزا. تاضٌذیّا م  تِ ًَضتِیِ ضةیثا ٍردپزس تقزیّا تزگِ

.  تخص فزاّن ضذُ استیي ٍردپزس اس ایّا  تزگِیزیتهذ. ضًَذی درتارُ ها استفادُ میا

 ّا یذگاُد 

 هٌتطز ضذُ ٍجَد یّا  ًَضتِی تزایذگاُدر ٍردپزس اهکاى درج د.  تا کارتزاًص است کِ سًذُ استیت ٍتساّز

 یطخَاىّا در ج یذگاُتخص د. تیاى هیکٌٌذ یت ًظز خَد را در هَرد هطالة سایذگاُ، تا درج دیتکارتزاى سا. دارد

. دّذ ی قزار میت سایز هذیار را در اختی اهکاًات خَبتزاى کاریّا یذگاُ ًظزات ٍ دیزیت هذیٍردپزس تزا

 یصًوا 



 
 

 

ّا  ّواى قالة ٍردپزس، اتشارکْا ٍ فْزستیاّا   هزتَط تِ پَستِتٌظیوات  ّستٌذ در یت سایّا کِ ّواى هٌَ

.  ٍردپزس قزار دارًذیزیت در پٌل هذیصتخص ًوا

 ًٍِّا افش 

 یذتَاى ی تخص میيدر ا.  ٍردپزس قزار داردیطخَاىّا در ج ّا اس تخص افشًٍِ  افشًٍِیزیتاهکاى ًصة افشًٍِ ٍ هذ

 فعال یز غیاّا را فعال ُ  افشٍىیيّوچي. یذ حذف کيیاسّا را در صَرت عذم ى  افشًٍِیذ، ًصة کيیذ جذیّا افشًٍِ

. تاضذ ی میزپذ هکاى تخص ایي در ایشّا ى  افشًٍِیتزٍسرساى. ییذًوا

 کارتزاى 

 یزیت تخص اس پٌل هذیي در ای کارتزیل در پزٍفاییزات کارتزاى ٍ تػ کزدى حذف ٍ اضافِیت، کارتزاى سایزیتهذ

 یيّوچي. تاضذی تخص میي ایزیتی هذیوات تٌظ اس دیگز… ٍیطی ًام ًوایا رهش عثَر ییزتػ. ٍردپزس قزار دارد

 اهکاى ٍردپزس یيتا ا.  استضذُ در ٍردپزس فزاّن یش کارتزاى ىی ٍ سطح دستزسی ًقص کارتزییياهکاى تع

 .گزدًذی میش هتوا اس یکذیگز… ٍ کارتز ٍیسٌذُ ٍ ًَیز هذیًقص کارتز

 اتشارّا 

 در ی اتشارّایي آًْا اس هْوتزی تاسگزداى یا… ٍیواتّا، تٌظ  اس پستْا، دستِپطتیثاى یل فایک یِ هثل تِاهکاًاتی

 حذف اطالعات یا ی ضخصیّا  گزفتي اس دادُی هثل خزٍجییتخطْا. تاضٌذیدستزس ٍردپزس در تخص اتشارّا م

 . ٍردپزس اضافِ ضذُ استی است کِ تخص اتشارّایذی اس اهکاًات جذیضخص

 تٌظیوات 

 تخص  اس هَارد ایي… ًَضتي، خَاًذى ٍی، عوَمیواتتٌظ.  تخص قزار داردیي ٍردپزس در ایوات تٌظکلیِ

.  در ٍردپزس تاضذیکتا یًَذ هزتَط تِ جیوات تٌظیي تخص در ایي هْوتزیذضا. تاضٌذیم

 ٍ... 

ّایی در قسوت پیطخَاى ٍردپزس هزتَط تِ قالة  ّا، آیتن ّا ٍ یا حتی تزخی قالة ّوچٌیي تا ًصة تزخی افشًٍِ

 .یا افشًٍِ ًصة ضذُ اضافِ خَاّذ ضذ


