
بسمه تعالی
 برای وبلگهاePayBank.irسرویس ارایه درگاه پرداخت بانکی 

 می بایست گام های زیر را بانجام برسانید:ePayBank.irبرای متصل کردن وبل گ خود به درگاه پرداخت اینترنتی 

عضو شوید و سپس آدرس وبل گ خود بهمراه آی پی آدرس خود را وارد نمایید. ePayBank.ir×  ابتدا در سایت  

 فراهم خواهد شد فلذا اطلعات باید حقیقی باشدePayBank.ir× با توجه به اینکه این امکان فقط برای وبلگهای مورد تایید مدیریت  
و برای فعالسازی حساب کاربری خود لزم هست که قبض موبایل + اسکن کارت ملی + اسکن شناسنامه خود را به آدرس پست

 با عنوان ارسال مدارک برای تایید وبل گ …. ارسال نمایید.ariacoders@yahoo.comالکترونیک

×بعد از دریافت اطلعات شما کارشناسان ما محتوای وبل گ شما را بررسی خواهند  کرد و در صورتیکه شامل فهرست مصادیق مجرمانه
http://internet.ir/crime_index.html.نباشد تایید خواهند کرد 

 بهننره مننند میگننردد  مننوردePayBank.irلزم بذکر هست که وبل گ پذیرنده در طول مدتی که از سرویس درگاه پرداخننت اینترنننتی  
 و فروش محصولت و خدمات مجرمانه اطلعات فرد خاطیePayBank.irنظارت واقع خواهد شد و در صورت عدم رعایت قوانین سایت 

 نیز برای همیشه محروم خواهد شد.ePayBank.irدر اختیار ارگان های مربوطه قرار خواهد گرفت و از خدمات سایت  

 برای وبل گ شما غیرفعال خواهد شد.درگاه بانک× درصورتیکه تراکنشهای خرید ناموفق وبل گ شما بیش از حد معمول باشد سرویس 

در بخش پنل مدیریتجدید مطلب  کافیست یک پست ePayBank.irبرای متصل کردن وبل گ به سیستم درگاه پرداخت بانکی سایت 
 وارد سازید و مطلب خود را ذخیره نمایید.HTML ایجاد نمایید و کد زیر را در حالت وبل گ خود 

. شوند. باید برای وبل گ خویش ویرایش  کد زیرلزم بذکر هست فقط بخش های قرمز رنگ

 قابل دانلود می باشد.ePayBank.ir/weblog.zip در مسیر weblog.zipکد زیر در فایل 

<form action="http://epaybank.ir/secure_gateway/epayment.php" method="post">
<input type="hidden" id="merchentid" name="merchentid" value="۱۲۳۴۵۶۷۸۹" />
<input type="hidden" id="callbackpage" name="callbackpage" value="http://arduniversity.blogfa.com" />
<input type="text" id="price" name="price" value="5000" />
<input type="submit" value="Pay" />
</form>

http://internet.ir/crime_index.html


 :ePayBank.irشرح کدهای  پاسخ دریافتی از درگاه پرداخت 

 :  کد پذیرندگی شما در سیستم وجود ندارد.ecode=-1 کد 
 : صفحه برگشت شما آدرس وبلگتان نیست.ecode=-2کد 
 : کد پذیرندگی شما عددی نیست.ecode=-3کد

 : آی پی آدرس شما یا معتبر نیست یا در پنل کاربری خود وارد ننموده اید.ecode=-4کد 
 : مقدار وجه ارسالی برای پرداخت عددی نیستecode=-5کد

 : مقدار وجه ارسالی نباید کمتر از پانصد تومان باشدecode=-7کد 

بدون سقف پرداخت می باشد و پرداخت به حساب خود شخص صاحب ePayBank.ir سیستم درگاه پرداخت اینترنتی  
٪ می باشد و حداقل۳وبل گ صورت خواهد پذیرفت و کارمزد تسویه حساب به ازای هر تراکنش با هر مبلغ درخواستی 

 تومان می باشد.۱۵۰۰کارمزد برای وبل گ 

برای فعالسازی حساب کاربری شما در سایت نیاز به اطلعات حقیقی شما می باشد که در صورت عدم ارسال نمیتوانید از
سیستم درگاه پرداخت اینترنتی بهره مند شوید.

هر کد پذیرنده برای یک وبل گ قابل استفاده می باشد و قابل استفاده برای وبلگهای دیگر نخواهد بود.

آدرس وبل گ باید بطور کامل و دقیق وارد گردد.

از سرویس دهی برای وبلگهای با محتوای مجرمانه معذوریم.

تسویه حساب فقط با خود شخص صاحب وبل گ انجام خواهد شد.

 ساعته پشتیبانی میشود۲۴ بصورت ePayBank.ir درگاه پرداخت اینترنتی 

 همواره بعد از فعالسازی قرار خواهد گرفت.ePayBank.ir وبل گ پذیرنده مورد نظارت کارشناسان 

با سپاس از توجه شما
ePayBank.irمدیریت سایت  


