
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مختلف  یروش ها  
( کاربران در وردپرسمین وزری) یانم کاربر  رییتغ  

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین 
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 شهاب رفیعی   نویسنده:

 1399/ 10/8: انتشار

 1صفحه: 

 مقدمه 

ن  یشه . موقع نصب وردپرس هم ایافت میل در هنگام ثبت نام از کاربران دریمیم به همراه ایوزر نیا همون ی ینام کاربر 
کنن اما بعد از ثبت نام به  یشون توجه نمیاد به نام کاربر یزها در ابتدا  یلیشه. خیت گرفته می ر سای اطالعات از مد 

چ  ی شه به هیگفته م یتیامن یست . مثالً در بحث هایمناسب ن یل مختلفیبه دال ین نام کاربر یرسه اینظرشون م
ت رو  ید . چرا که احتمال هک شدن سایش فرض وردپرس( انتخاب نکنی )پ  adminت رو یسا یعنوان نام کاربر 

د راحت اون رو  یتونیست و نمیتون نیلیاد باب میز ید ولی جاد کرد ی ا یک نام کاربر ی نکه ممکنه یا ایه .  د یش میافزا
خودتون رو در   ید نام کاربر یل داریتتون باشه . حاال اگر شما هم تمای مطابق برند سا  ید نام کاربر یخوایا مید یپ کنیتا

 د.ین آموزش همراه ما باشی د با ادامه ایت عوض کنیسا

 

 د ی وردپرس با ساخت حساب جد  ی ر نام کاربر ییتغ 

رسه . شما به  ینم ین روش ها معموالً به ذهن کسیده بود . دم دست تریچیسخت و پ ید دنبال روش ها یشه نبا یهم
 .د ید بساز یجد   یا حساب کاربر یافراد رو حذف   ید حسب کاربر یتونیم  تین سا یادمعنوان 

رو   یقبل ید و حساب کاربر ید ثبت کن یجد  یک حساب کاربر ید یتونیراحت م یلی، خ یر نام کاربر یی تغ ین بجا یبنابرا
ر  ی م شما بعنوان مد یوزرنی د. مثالً اگر یم کنیش تنظی د مثل حساب قبلیتونیاربر رو هم مک  یها  ید . دسترسیحذف کن

 یک حساب کاربر یه  ید کافیر بد یید اون رو تغیخوایهست و م admin یعنی ش فرض وردپرس یت همون عبارت پیسا
 .د یرو حذف کن ید و حساب قبل یبساز یتیر یمد 
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 2صفحه: 

 

که   ید . اگر حساب کاربر یت اضافه کنی به سا ید ید و کاربر جد یه وارد بخش کاربران « افزودن بشین کار کافیا یبرا
 د.یر کل انتخاب کنیرو مد   ینقش کاربر  هیهست کاف adminا همون یت یر سا ید مد یر بد یید تغ یخوایم

 

که   ی د حساب کاربر یتونید نمید. دقت کنیرو حذف کن یقبل ید به بخش همه کاربران  و حساب کاربر یحاال در ادامه بر
د اون رو ید تا بتونین کنید الگی ن حساب خارج و در حساب جد ید از اید. باید رو حذف کنین هستیاالن داخلش الگ

 د . یحذف کن
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 شه  . یش داده می ن مضمون به شما نمای د با اینک حذف پنجره جد یل یک بر رو یبا کل

 

د . اگر اشتباهًا پاک کردن محتوا رو ید منتقل کنیجد  یرو به حساب کاربر  ین حساب کاربر یا ید مطالب قبلینجا با یا
 ! د یدقت کن یشه . حسابیه مطالب کاربر حذف مید کلینتخاب کنا

د . ید دوباره همون رو انتخاب کنید و بخوایل داشته باشیمی دونه ایل شماست . ممکنه ی میهم در مورد ا  ینکته بعد 
رو  a@a.comک، مثالً یل فیم یک ایه یده . کافیل رو میمیر ا ییست. وردپرس بهتون اجازه تغین ین هم مساله مهمیا

ل  یمیش و ای رای د رو ویل حساب جد یمید ، ایرو حذف کرد ینکه حساب قبلید . بعد از اید وارد کنیحساب جد  یبرا
 د . یخودتون رو قرار بد 

 

 phpmyadminله  ی بوس   ی م کاربران وردپرس یوزرن ی ر  ییتغ 

  یعتره و دردسر کمتر یر ن روش سی م . چون ایکن یشنهاد میرو پ phpmyadmin د به شمایهست یتر  یاگر کاربر حرفه ا
-wp ا همونید و از سمت چپ ، جدول کاربران یبش phpmyadmin ق کنترل پنل هاست وارد ی ه از طری هم داره . کاف

user د یرو انتخاب کن . 
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 4صفحه: 

 

 

  د اطالعات اون کاربر روید تا بتون یک کنیکل editدکمه    یست انتخاب و بر روید کاربر مورد نظر رو از لیدر ادامه با
 د.ید رو درج کنی جد  ینام کاربر  user-loginلد ید در مقابل فید باید . در صفحه جد یر بد یی س تغی تابید
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 در وردپرس به کمک افزونه   ی کاربر   ی ر نام ها ییتغ 

م چون یکن یشنهاد نمیاد نصب افزونه رو پید ؟ زیدنبال افزونه هست یکین کار کوچیهمچ  یبرا یجد  یافزونه ؟! جد 
تونن  یاد افزونه ها میم تعداد زیدن!” گفتیت شما رو کاهش میکه سرعت سا یافزونه ا ۸8 قاله “همونطور که در م

 . تتون داشته باشنی سا یبر رو یرات نامطلوبیتاث

 Easy Username د به شما افزونهیم کاربران رو عوض کنیوزر نید با استفاده از افزونه ها  یاصرار دار یلیاگر خ یول
Updater ید رو براحتیکه خواست یم هر کاربر یوزرنید یتونیراحته . و م یلین افزونه خیم . کار با ایکن یشنهاد میرو پ 

 . د یش کنی رایو

 د . ین کنیگه الگیکبار د ید ی د و بایشیت الگ اوت میم از سایوزرنی ر یید بعد از تغیوزر خودتون هستیفقط اگر اون  

 

 

 

 آموزش  + Easy Username Updater افزونه
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