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 WP Mail SMTP افزونه آموزش
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مثل همیشه سرحال باشید، امروز با یک مبحث جدید و رفع یک مشکل در خدمت شما هستیم، شاید به این امیدوارم که سالم 
ل دستی در وردپرس ایمی صورتبهو باید  شودینمدر هاست شما ایمیل ارسال  فرضیشپ صورتبهمشکل برخورد کرده باشید که 

 .کندیممشکل را برطرف  یقا  دق WP Mail SMTP افزونه آموزشرا فعال کنید 

 

 WP Mail SMTP افزونه آموزشداستان 
ا ام اندکردهاستفاده خودکار از سیستم ایمیل را فراهم امکان  هاینگهاستمیدانید که بعضی از  یقا  دقوبمستر هستید اگر 

خودکار بودن ارسال ایمیل در وردپرس را به علت باز گذاشتن دست بزرگ  هایینگهاستدارد به همین دلیل  هایییتمحدود
 .اندکرده یرفعالغوبمستر ها 

 است. WP Mail SMTP هاافزونهفعال کردن سیستم ارسال ایمیل وجود دارد یکی از همین مختلفی برای  یهاافزونهبرای همین  

های خودکار یک ایمیل  هاست در مثال  که استفاده از این افزونه دارد امکان انتخاب ایمیلی خاص برای ارسال است  هایییتمزاز 
 yourname.comشما  یتسااگر  مثالعنوانبه شودیماز این ایمیل ارسال  هایمیلاو همه  شودیمساخته  Wordpressبه اسم 

 و اگر سایت شما سایتی معتبر باشد این ضعف است. Wordpress@yourname.com شودیم شدهساختهباشد ایمیل 

 و از این نظر دستتان باز است. کنیدیمدر این افزونه شما هر ایمیلی که خواستید را برای ارسال انتخاب اما 

 استفاده کنید. ردپرستانوایمیل یاهو و جیمیل گوگل برای ارسال ایمیل در دیگر مثل  هاییسسرواز طریق  توانیدیمحتی 

 WP Mail SMTP افزونه آموزش



 

 از زندگی وردپرسی شما همراه و پشتیبان شماست. هرلحظهشهر وردپرس در  3
 

 WP Mail SMTP افزونه آموزش

 

 
که  شودیمدر بخش تنظیمات در داشبورد وردپرس اضافه  Emailبه اسم  ایینهگزآن  یساز فعالاز نصب افزونه در وردپرس و بعد 
 از این طریق به تنظیمات افزونه دسترسی داشته باشیم. توانیمیم

 

 

 

 

 

https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/
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 WP Mail SMTPافزونه تنظیمات 

 

 Advanced Email Optionsاول: بخش 

 
:From Email  از طرف آن ایمیل ارسال شود را اینجا وارد کنید. خواهیدیمآدرس ایمیلی که 

From Name:  نمایش داده شود را اینجا وارد کنید. شدهارسالدر بخش نام ایمیل  خواهیدیمنامی که 

Mailer: خصوص انتخاب نوع ارتباط برای ارسال ایمیل هست.این بخش م 

1. Send all WordPress emails via SMTP:  از طریق  هایمیلاارسال ایمیل همهSMTP )در ادامه خواهیم رسید( 
2. Use Pepipost SMTP to send emails:   استفاده ازPepipost SMTP انتخاب کنید  کهیدرصورت) برای ارسال ایمیل

باید عضو شوید تا اطالعات  شودیمه در سایتی که نمایش داد یساز فعالکه برای  شودیمتنظیمات این سیستم ظاهر 
 ی اتصال را به شما بدهد(برا

3. Use the PHP mail() function to send emails:  استفاده از تابع)(mail یسینوبرنامه در زبان PHP 

Return Path: د این را برسی کنیمسیر ارسال ایمیل  خواهیدیم کهیدرصورتاست که ت ایمیل شمسیر برگ یینتعن بخش برای ای
 .تیک را بزنید
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 SMTP Options: ومدبخش 

 
 کنیدیمرا انتخاب کرده باشید این بخش را مشاهده  smtpگزینه  Mailerدر بخش  کهیدرصورت

SMTP Host:  آدرس  هایینگهاستدر اکثر استفاده کنید  هاستیمیلااز  خواهیدیمدر این بخش آدرس میزبان را وارد کنید
 .است localhost فرضیشپ

ل را حل این مشک توانیدیمگ فعال نشد از طریق پشتیبانی هاستینیل شما متفاوت باشد و سیستم ایم smtp host کهیدرصورت
 کنید.

 وارد کنید. smtp hostرا در کادر  smtp.gmail.comاستفاده از جیمیل برای 

SMTP Port:  )585برای جیمیل و از  585ورت اما پ کندیماست و بدون مشکل کار  25 فرضیشپ صورتبهآدرس پورت)درگاه 
 استفاده کنید. توانیدیم مه هاستیبرا

 نید.استفاده ک 85 5از فقط نید اده کمیل استفز جیا خواهیدیماگر ید و تست کنرا  585 و 25رت پود که داری تیهاسوع به نه ستب

Encryption:  این بخش برای نوع رمزنگاری ایمیل هست که دو حالتSSL  وTLS وجود دارد برای برقراری اتصال ایمن. 

1. No encryption: ندارید این گزینه را انتخاب کنید( هاپروتکلدر مورد این  کافی)اگر اطالعات  بدون رمزنگاری 
2. Use SSL encryption:  استفاده از رمزنگاریSSL (HTTPS) 
3. Use TLS encryption:  استفاده از رمزنگاریTLS 

Authentication:  راز هویت حبرای ااین بخشSMTP  افزونه ایمیل ارسال کند خواهدیم کهیوقتاست. 
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1. No: Do not use SMTP authentication:   عدم احراز هویتSMTP 
2. Yes: Use SMTP authentication: هویت  زاراستفاده از احSMTP ( کنیداین گزینه را انتخاب  کنیمیمپیشنهاد) 

Username:  مثل  عنوانبهنام کاربری ایمیلتان را وارد کنیدtest@test.com 

Password: کنیدوارد ا اینج را یداکرده یینتع رای ایمیلری که بعبو رمز. 

 

 Send a Test Email: ومسبخش 

 
To: آدرس ایمیلتان را در این  شودیمانجام  یخوببهتست کنید که آیا ارسال ایمیل در وردپرس شما  خواهیدیم کهیدرصورت

 .میشودارسال  کند برای شما ایمیل کاردرست کهیدرصورترا انتخاب کنید  Send Test بخش وارد کنید و گزینه

 کردید مطالعه را مطلب این اینکه از ممنونیم

 

 


