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 روی سی پنل هاست وردپرس نصبروش 

 :  دهید انجام را زیر مراحل بایستی می هاست پنل سی روی بر  وردپرس نصب از قبل

  اصلی سایت از وردپرس نسخه آخرین دانلود •

  خود هاست روی بر وردپرس آپلود •

  دیتابیس ایجاد •

  وردپرس اندازی راه و نصب •

  دیتابیس اطالعات کردن وارد •

 :  هاست پنل سی روی بر وردپرس نصب

 وب میزبانی شرکتهای از بایستی می شما شد ذکر باال در که همانطور وردپرس نصب برای ابتدا در

 رلکنت وارد بایستی می شما کار این از بعد.  کنید خریداری دامین و( لینوکس ترجیحاً)  هاست ،

 :  زیر تصویر مانند شوید خود هاست

 :  شوید می file manager بخش وارد  کرده کلیک file manager روی بر سپس 
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 :  کنید کلیک public_html روی بر تصویر مطابق

 

 قسمت این در و) تصویر پایین ( شوید می آپلود بخش وارد upload گزینه روی بر کلیک از بعد 

 وارد را اید کرده ذخیره خود کامپیوتر در و  کرده دانلود که را وردپرس فایل بایستی می شما

 . نمایید

 

 : تصویر این مانند 

 

 تا کنید کلیک GO Back to گزینه روی بر پایان در و شده آغاز هاست داخل در آپلود کار سپس

 ) تصویر فوق (.  برگردید خود هاست در قبلی صفحه به دوباره
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 شده آپلود شما پنل سی هاست در وردپرس فایل کنید می مشاهده فوق تصویر در که همانطور

 .  است

 فشرده حالت از را آن بایستی حاال کردید آپلود خود هاست در را وردپرس فایل اینکه از بعد

 .  کنید خارج(  extract) سازی

 .  بزنید را extract گزینه سپس و کرده کلیک راست وردپرس  فایل روی برزیر  تصویر مطابق
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 حذف را شده فشرده اصلی فایل بایستی می حاال کردید extract را وردپرس فایل اینکه از بعد

 تصویر در که همانطور را وردپرس پوشه قسمت این در.  گردد می ظاهر زیر تصویر سپس کنید

 .  نمایید مشاهده را زیر تصویر.  کنید حذف را هست مشخص رنگ قرمز فلش بصورت زیر

 

 ها فایل تمامی کار این با بزنید را Select All گزینه و کرده کلیک وردپرس پوشه روی بر سپس

  ویرتص همانند شده انتخاب فایلهای روی بر تصویر مطابق سپس.  گیرند می قرار انتخاب حالت در

 انتخاب فایلهای تمامی کار این با.  کنید انتخاب را Move گزینه سپس و کرده کلیک راست زیر

 (  زیر تصویر. )  گیرند می قرار انتقال حالت در شده

 زیر تصویر در که همانطور را وردپرس پوشه قسمت این در.  گردد می ظاهر زیر تصویر سپس

 .  کنید حذف را هست مشخص رنگ قرمز فلش بصورت
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 ( زیر تصویر مطابق. )  کنید کلیک Move Files گزینه روی بر انجام سر و

 

 .  گیرد می قرار public_html پوشه در وردپرس فایلهای تمامی کار این با

 سایت file manager بخش وارد  کار این برای.  داده پایگاه ساخت به رسد می نوبت حاال خب

 (  زیر تصویر مانند. )  کنید کلیک MySQL® Databases روی بر سپس و شده خود
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 در زیر کادر در قسمت این در.  شود می زیر تصویر وارد MySQL® Databases روی بر کلیک با

 Create Database  گزینه روی بر سپس.  نمایید انتخاب دیتابیس برای را نامی اول فلش قسمت

 .  نمایید کلیک

  

 

 .  شود می ساخته دیتابیس کار این با

 ایینپ سمت به صفحه کردن اسکرول با شما اینکار برای.  دارید نیاز کاربری نام یک به شما سپس

 username قسمت در اینجا در و شوید می  mysql users بخش وارد دیتابیس ساخت از بعد

 create روی بر انجام سر.  کنید می انتخاب آن برای رمز یک پسورد قسمت در و کاربری نام یک

user زیر تصویر مانند کنید کلیک   : 
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 نام و دیتابیس بایستی می بعد مرحله در.  شد ساخته هم دیتابیس کاربری نام کار این انجام با

 به Add User To Database قسمت در کار این برای.  شوند سازی هماهنگ هم با کاربری

 گزینه روی بر و نموده وارد را ساختید که( دیتابیسی) Database و(  کاربری نام)  user ترتیب

Add کنید کلیکزیر تصویر مطابق  . 

 

 تیک بایستی شما که گردد می ظاهر زیر تصویر کردید کلیک Add گزینه روی بر اینکه از بعد

 Make روی بر سپس.  شوند دار تیک بخشها همه تا بزنید را  ALL PRIVILEGES گزینه  مربع

Changes کنید کلیک  . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وردپرس اندازی راه و نصب
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 کلیه اگر.  کردیم آماده را وردپرس نصب برای الزم نیازهای پیش کار جای این تا عزیز دوستان

 به شروع توانید می اکنون هم باشید داده انجام موجود تصاویر طبق و بدرستی را فوق مراحل

 .  کنید وردپرس اندازی راه و نصب

 

 دکمه سپس و کنید وارد مرورگر باالی در را خود وبسایت آدرس بایستی شما کار این برای خب

Enter شود می زیر تصویر وارد شما کار این با.  بزنید را کلید صفحه  . 

 

 

 

 . کنید کلیک!  بریم بزن گزینه روی بر فوق تصویر طبق
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 :  شوید می زیر تصویر وارد گزینه این روی بر کلیک با

 

 نهگزی روی بر سپس و کنیم می وارد تصویر طبق را دیتابیس به مربوط اطالعات تصویر این در

 .کنیم می کلیک فرستادن

 را ازنی مورد اطالعات تصویر این در شویم می بعد مرحله وارد فرستادن دکمه روی بر کلیک از بعد

 .  کنیم می کلیک وردپرس اندازی راه گزینه روی بر سپس.  کنیم می وارد دلخواه بصورت
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 خود سایت اکنون هم توانستید شما گوییم می تبریک شما به.  رسید اتمام به وردپرس نصب خب

 رتصوی در که را رمز و کاربری نام زیر تصویر مطابق قسمت این در.  کنید اندازی راه وردپرس با را

 .  کنید می وارد زیر تصویر در را بودید کرده وارد قبلی

 

امیدواریم از این آموزش تصویری و گام به گام لذت برده باشید . دوست عزیز برای دانلود آخرین 

ورژن افزونه ها و قالب های زیبای وردپرسی وارد سایت زیر شوید و با ثبت نام در سایت وردپرس 

ه داشتسبز می توانید به افزونه ها و قالب های رایگان سایت همراه با آخرین آپدیت ها دسترسی 

 باشید . 
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