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 هب پالزرین پرداخت درگاه افزودن بار با آموزشین ا ،ستیدهو امن  بسیار کارآمد رگاه پرداختدشما هم نیازمند یک  حتما   سالم،
توانند بعد بتا کاربران  اردد ترنتینیا نیاز به یک درگاه پرداختهر فروشگاه اینترنتی ر خدمت شما هستیم، د وردپرس در ووکامرس

نند، تکمیل ک آنالین متصل شوند و خرید خود راپرداخت درگاه ای به قسمت دون هیچ وقفهب، به سبد خرید محصوالت فزودنااز 
 .مفروش خود را آغاز کنی و جهزمها برای این کار نیاز است در کمترین زمان فروشگاه خود را به یکی از این درگاه

  

 وردپرس در ووکامرس به پالزرین پرداخت درگاه زودنافداستان 
وانید در ت، این امکانات خوب را میاست پرسرعتل به یک درگاه امن و اینترنتی اتصا فروشگاه کی نیازهای ترینیتپراهماز یکی 

 سازگاریسایت خود را مجهز به یک درگاه مستقل و دارای توانید می پال پیدا کنید که بدون هیچ دردسریدرگاه پرداخت زرین
ن و در کمترین زمان ممک رطرفبرا توانسته نیاز خیلی از کاربران  با امکانات خوبی که داردافزونه این  .ماییدنکامل با ووکامرس 

 شوید.میآشنا بیشتر این افزونه یژه وامکانات  ابادامه . در کندسیار کارآمد مجهز ب ک درگاه پرداختیبه  شماراسایت 

 

 عبارت است از: Woocommerce Zarinpal Gatewayافزونه امکانات ویژه 

 قابلیت استفاده برای وب گیت 
 زرین گیترای باستفاده قابلیت  
 متن پیام موفق برای کاربران ،قابلیت تغییردارای  
 متن پیام ناموفق برای کاربران ،قابلیت تغییردارای  
 نمایش کد رهگیری بعد از ارسال پیامبرای  شورت کددارای  
 نمایش کد خطا بعد از ارسال پیام برای شورت کددارای  
 کاربری بسیار آسانرابط  

 

اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  Woocommerce Zarinpal Gateway افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس در ووکامرس به پالزرین پرداخت درگاه افزودن رایب ین افزونها
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 Woocommerce Zarinpal Gatewayافزونه نصب 

 افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:برای نصب این 

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.

 Woocommerce Zarinpalافزونه را تایپ کنید و  Woocommerce Zarinpal Gatewayیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
Gateway  کنید. فعالنصب و از مخزن وردپرس پیدا کنید و سپس را 

 
 

 

 را مشاهده کنید. نصب افزونهآموزش توانید 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/
https://wordpress.org/plugins/zarinpal-woocommerce-payment-gateway/
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ز زیر دسته ا (یدبارسا) یکنار نوار  ازباشید سپس  کردهنصبپال باید فروشگاه ساز ووکامرس را استفاده از درگاه پرداخت زرینبرای 
 فروشگاه روی گزینه پیکربندی کلیک کنید.

 را مشاهده کنید. ووکامرس آموزش یددار مشکلووکامرس  یانداز راهو با نصب  کهیدرصورت

 
 

مانند تصویر زیر به این قسمت هدایت شوید، سپس به پایین تنظیمات این قسمت خت کلیک کنید تا هسربرگ پرداروی پس س
 کلیک کنید. الپبروید و روی پرداخت امن زرین

 
  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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 پردازیم:ها میبررسی هر یک از آن کنید که بهپال را مشاهده میی زریناتنظیمات پایه بازشدهبرگه در 

 ا بزنیدر، تیک این گزینه پالدرگاه پرداخت زرین یساز فعالبرای  :یساز  یرفعالغ/یساز فعال .1
 برای درگاه پرداخت خود عنوانی را مشخص کنید :درگاه عنوان .2
 توانید توضیحات بیشتری را به معرفی این درگاه اضافه کنیددر این فیلد می :درگاه توضیحات .3
ال پکد به سایت زرین مرچنت رای گرفتنبرسیم به قسمت مهم و اساسی این آموزش که نیاز است می :کد مرچنت .4

مرچنت کد خود را  شدهخواستهو تکمیل مراحل  نامثبتو بعد از مراحل  (https://www.zarinpal.com) بروید
 دریافت کنید

 کهیدرصورت، شوداین فیلد هم حاوی پیام پرداخت موفق است که برای کاربر ارسال می :موفق پرداخت پیام .5
 را اضافه کنید ({transaction_id}) کد:شورت خواهید کد رهگیری برای کاربران ارسال شود در انتهای متن این می

خواهید می کهیدرصورتتوانید پیام پرداخت ناموفق را برای کاربران ارسال کنید و در این فیلد می :ناموفق پرداخت پیام .6
را اضافه  ({fault}: )در همین فیلد شورت کدخت را بدانند در انتهای متن خود برای کاربرانتان علت ناموفق بودن پردا

 کنید
 کلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره شود تغییراتذخیره آخر روی گزینه در  .7
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 :یبندجمع

 
 

رس توانید تنها با نصب ووکامپال به فروشگاه ووکامرس نیاز به گذراندن مراحل سختی نیست و میاضافه کردن درگاه زرینرای ب
 است یکاف، فقط کنید صلمته یک درگاه امن و سریع فروشگاه خود را ب Woocommerce Zarinpal Gateway افزونهو نصب 
 پال وارد کنید.افزونه زرینو در  کنید مرچنت کد خود را دریافتبروید و  https://www.zarinpal.comبه سایت 

 

 

 

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%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85/

