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کند دیگر قادر به تغییر نام کاربری خود نیست مگر اینکه با مدیریت سایت برای رفع این می نامثبتوقتی کاربری در سایت  سالم،
ا باال برود همشکل در ارتباط باشد، ولی اگر مدیریت آشنایی کامل با قسمت دیتابیس نداشته باشد و یا اینکه تعداد درخواست

وجود دارد که  Rename Users بانامای افزونه وردپرس در ربریکا نام تغییرباشد. برای رفع مشکل دیگر جوابگوی کاربران نمی
موجود در وردپرس را در عرض چند ثانیه تغییر  هایینام کاربر کند تا تمامی بدون نیاز به دسترسی به دیتابیس یاری می شمارا
 دهید.

  

 Rename Users افزونه با وردپرس در ینام کاربر  تغییرداستان 
اید باین امکان وجود نداشت که شما قادر به تغییر نام کاربری خود از قسمت مدیریت وردپرس باشید برای تغییر نام کاربری  قبالا 

با این قسمت آشنایی کافی  کهیدرصورتکردید، و از دیتابیس این تغییر را ایجاد می رفتیدیم phpmyadminبه قسمت  حتماا 
توانید دیگر نگرانی وجود ندارد و می Rename Usersشود، ولی با افزونه رای شما مینداشته باشید باعث مشکالت دیگری ب

 را حل کنید بدون اینکه نیاز باشد شما به قسمت دیتابیس بروید. وردپرس در ینام کاربر  تغییر مشکل یسادگبه

 

 عبارت است از: Rename Usersافزونه امکانات ویژه 

 ینام کاربر دسترسی باال برای تغییر قابلیت  
 بدون نیاز به ایجاد تغییر در دیتابیس 
 موجود در سایت ینام کاربر قابلیت تغییر  

 

 وردپرس در کاربری نام تغییر برای این افزونهاندازی نصب و راهبریم سراغ  Rename Users افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ... Rename Users افزونه با
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 Rename Usersافزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

ت در قسمسپس ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و یا از قسمت افزونه .1
 بارگذاری، افزونه را بارگذاری کنید.

از مخزن وردپرس پیدا کنید و را  Rename Usersافزونه را تایپ کنید و  Rename Usersیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالسپس 

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/rename-users/
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کلیک کنید تا به قسمت تنظیمات این افزونه  Rename Usersروی گزینه  کاربران( بروید و از قسمت یدبار سانوار کناری )  در
 هدایت شوید.

 
 

 

شناسنامه شما( بروید و همانند تصویر زیر نام کاربری خود مشاهده ) قسمتقبل از اینکه وارد قسمت تنظیمات این افزونه شوید به 
 بروید. Rename Usernamesجدید به قسمت  ینام کاربر ایجاد نشود. سپس برای تغییر  ینام کاربر کنید تا اشتباهی در تغییر 
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 یاربر نام ککنید و در فیلد دوم قبلی را وارد  ینام کاربر کنید، در فیلد اول بعد از وارد شدن به این قسمت دو فیلد را مشاهده می
 کنید.جدید را وارد کنید، در ضمن به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت 
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 کنید.در قسمت شناسنامه شما نتیجه را همانند تصویر زیر مشاهده می renameبعد از کلیک روی گزینه 

 
 

 بندی:جمع

ها با نصب یک نیست تن ینام کاربر گذاشتن زمان زیادی برای تغییر و  دیتابیسنیاز به رفتن به  وردپرس در کاربری نام تغییربرای 
 را به همین راحتی حل کنید. ینام کاربر افزونه کارآمد مشکل تغییر 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

