
 

 

  

 

  

 وردپرس به ملت بانک پرداخت درگاه افزودن
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 Bank ها، افزونهافزونهاین ز ایکی  بانکی وجود دارد که هایبا درگاهشما  EDDروشگاه فهای زیادی برای ارتباط افزونه سالم،
gatewaymellat EDD  .رای ارتباط با این بانک بولی  است وردپرس به ملت بانک پرداخت درگاه افزودناین افزونه کاربرد  هست

 :یاز است الزاماتی را رعایت کنیدن

 کاال یا خدمات فروش منظوربه فعال و رسمی اینترنتی یتساوب بودن دارا .1
 (www.enamad.ir) آدرس طریق از اینترنتی یوکارهاکسب الکترونیکی اعتماد نماد نشان اخذ .2
 دیگر هایبانک یا و ملت بانک شعب نزد بانکی حساب بودن دارا .3
 حقوقی و حقیقی متقاضیان جهت موردنظر هویتی مدارک بودن دارا .4

 

 را نیز بدانید: اینترنتی پرداخت درگاه دریافت مراحلباید لزامات بانک ملت ابعد از دیدن خب 

 سایت شرکت به پرداخت ملت یبر رواولیه  نامثبت دریافت کد رهگیری توسط متقاضی بعد از .1
 شودبرای شما ایمیل مینهایی  نامثبت، توسط کارشناسان شرکت به پرداخت ، فرم نامثبتیک روز کاری پس از  .2
 تکمیل و ارسال فرم نهایی به همراه مدارک موردنیاز به آدرس ایمیل دریافتی .3
 های ارسالی بعد از گذشت یک روز کاریاعالم نتیجه بررسی مدارک و فرم .4

 .جعه کنیدمرا (behpardakht.com)ملت بانک به سایت  اطالعات بیشترهت ج

  

 Bank mellat EDD gateway افزونه با وردپرس به ملت بانک پرداخت درگاه افزودن داستان
ی کردن الکترونیکی و سپر  کنند که نیاز به نماد اعتمادهایی استفاده میاز درگاه ،اندکرده کار خود را شروع یتازگبهیی که هاسایت

 های بانکی متصل کنند که اینهای خود را به درگاهولی بعد از گذشت زمانی کوتاه نیاز است تراکنش دناشبنمیمراحل بانکی 
فروشگاه یم کناد میامکانات بیشتری هستید پیشنهشما هم نیازمند باشد. اگر آن می تنتغییرات نشان از رشد سایت و رسمیت داش

 Bankات افزونه دیدن امکاناستفاده کنید. برای  ین بانکا مختلف های بانکی متصل کنید تا شما هم از امکاناتدرگاهخود به 
mellat EDD gateway ادامه مطلب را مشاهده کنید. 
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 عبارت است از: Bank mellat EDD gatewayافزونه امکانات ویژه 

 در انجام تراکنش باالسرعتدارای  
 وکارکسبداشتن این بانک برای ایجاد رسمیت  
 کاربری بسیار آسانرابط  
 مستقیم به بانک ملتدرگاه  
 در بانک ملت شماریب امکاناتارای د 

 

 

 درگاه افزودن برای این افزونهاندازی نصب و راهبریم سراغ  Bank mellat EDD gateway افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
... وردپرس به ملت بانک پرداخت
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 Bank mellat EDD gatewayافزونه نصب 
 نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید: برای

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 را  Bank mellat EDD gatewayافزونه را تایپ کنید و  Bank mellat EDD gatewayیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالوردپرس پیدا کنید و سپس 

 
 

 

 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/bank-mellat-edd-gateway/
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اندازی این افزونه آشنایی با نصب و راه کهیدرصورتاست.  Easy Digital Downloadsافزونه  یانداز راهاین افزونه نیازمند نصب و 
 را مشاهده کنید. (اندازی راه و نصب) اول قسمت Easy Digital Downloads آموزشندارید 

 کنید.پیکربندی کلیک روی گزینه  Downloads( بروید و از قسمت یدبار سانوار کناری )  به

 
  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-easy-digital-downloads/
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در  و را انتخاب کنید (ملتدرگاه پرداخت )های پرداخت قسمت درگاهاز قسمت پیکربندی به سربرگ درگاه پرداخت بروید و در 
  را انتخاب کنید. (تدرگاه بانک مل)گزینه  فرضدرگاه پرداخت پیشاز قسمت  تریینپا
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رگاه کنید که برای ارتباط با دمشاهده می نام کاربری و رمز عبور ،شماره ترمینال: یهابانام ییفیلدها، ادامه به پایین برگه برویددر 
خود را  کنید و شماره ترمینال، نام کاربری و رمز عبور نامثبت( behpardakht.comبانک ملت نیاز است در سایت بانک ملت)

  ییرات کلیک کنید.دریافت کنید و در این فیلدها وارد کنید و در آخر روی گزینه ذخیره تغ

 
 

 بندی:جمع

توانید کند و از این پس میملت مجهز میبانک که از امکانات این افزونه پیداست، سایت شما را به درگاه بانکی  طورهمان
نام ، شماره ترمینال و دریافت Bank mellat EDD gateway، تنها با نصب افزونه انک متصل کنیدهای خود را به این بتراکنش
 این کار را انجام دهید.از سایت بانک ملت و کلمه عبور  کاربری

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

