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 1399 ماهبهمن 
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 بایست به نام یکی از افراد صاحب حساب بانکی مجتمع باشد.می  نامثبت:  1نکته 

 محاسبه خواهد شد. هر تراکنش یتومان به ازا  500کارمزد :  2نکته 

 پذیرد.صورت میروز پرداخت  یفرداو  خودکار بصورت  تسویه حساب:  3نکته 

 

 

 مراحل ثبت نام: 

 

 

 به آدرس زیر مراجعه نمایید: آی دی پی سایت ابتدا به وب -1

https://idpay.ir 

 

 کلیک نمایید: "ثبت نام" بر روی لینک -2

 

 

 

 

https://idpay.ir/
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 : شود، شماره موبایل را وارد نماییدکه باز میدر فرمی  -3

 

 

 "ادامه "خواند، وارد نمایید و بر روی دکمه  سیستم در تماس تلفنی برای شما می   کهعددی    سپس -4

 کلیک کنید: 
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در فرم بعد، اطالعات درخواست شده   -5

 و رمز عبور و تکرار آن را وارد نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این فرم، نام بانک را انتخاب کنید   -6

است  قرار  که  حسابی  شبا  شماره  و 

مبالغ به آن واریز شود، وارد نمایید.  

 "عنوان درگاه"نام مجتمع را در فیلد  

وارد نمایید و نام کاربری سرویس وب 

تهیه   هنگام  که  )کدی  خود  مجتمع 

اعالم نرم  شما  به  کاشانه  افزار 

وارد   "آدرس درگاه"در  را است(شده

 را کلیک نمایید.  "ذخیره"و دکمه    کنید
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کند. بر روی لینک مشخص شده کلیک کنید و اطالعات  هدایت میشما را به داشبورد  ،  سیستمسپس   -7

کارت ملی خود را آپلود نمایید تا از امکانات کامل اکانت خود    تصویر شخصی خود را کامل نمایید و  

 بهره ببرید. 
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بر روی لینک زیر کلیک نمایید و یک وب سرویس "،  های منوب سرویس"در منوی  در این مرحله،   -8

 کنید. جدید، ایجاد 

 

در حالت انتخاب شده   "نوع وب سرویس".  وارد نمایید  "عنوان "نام مجتمع را در  در بخش بعدی،   -9

حتما در ابتدای    را مانند نمونه پر کنید.  "آدرس وب سایت".  کنیدحساب بانکی خود را انتخاب  باشد.  

جای خالی را با نام کاربری سرویس وب مجتمع خود پر   سپس  استفاده نمایید.   //:httpsآدرس از 

کارمزد"  نمایید. کننده"را    "نوع  پرداخت  نمایید.  "از  پرداخت"انتخاب  از  پس  بازگشت  ،  "روش 

  سایر موارد باقی مانده را تغییر ندهید.  انتخاب شود. "POSTاستفاده از متد "



 IDPayنام و ایجاد درگاه پرداخت راهنمای ثبت 

 

 کاشانه مجتمعافزار مدیریت  نرم

 نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه

قابل مشاهده    "های منوب سرویس"، سطر مربوطه در  IDPayپس از تایید وب سرویس توسط    -10

و طبق درخواست شما از پرداخت کننده و یا دریافت    "ریال  5،000" بایستاست و مبلغ کارمزد می

ک کنید و در فرم باز شده، ـــسپس روی آیکون مشاهده مشخصات کلی  کننده تنظیم شده باشد.

API KEY  کاشانه تنظیمات وب  بخش  و در  نموده  کپی  برای درگاه  (mych.ir)  را   ،IDPay.ir    تنظیم

 نمایید.

 


