
 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 bitpayپرداخت  دريازٌ راَىماي

،  ًىات خَاًدى با ًَیس بسًاهِ یه بطَزیىِ .است ضدُ زیصي پایِ اهٌیت ٍ سادگی اصل دٍ بس bitpay پسداخت دزگاُ ولی هىاًیصم

 bitpay دلیمِ لادز خَاّد بَد سیستن ضوا زا بِ دزگاُ پسداخت 10دزن هفاّین ٍ هطاّدُ ًوًَِ ودّاي هَجَد بساحتی ٍ دز ووتس اش 

 .هتصل ًواید

 

 :سادگی
 دز سوت سسٍز SOAP واز هی وٌد ٍ بس خالف دیگس دزگاُ ّا وِ ًیاش بِ فؼال ساشي POST بس اساس هىاًیصم bitpayدزگاُ پسداخت 

 .داضتِ ٍ ودًَیسی ووی پیچیدُ تسي ًیاشهٌدًد، بِ سادگی صَزت هی پریسد

 

 :امىیت
 . اش هىاًیصم ّاي اهٌیتی استفادُ هی وٌد تا تساوٌص ّا دز اهٌیت واهل اًجام ضًَدbitpayدز ػیي سادگی 

 

 :ویازمىدي َا
 بَدُ وِ دز اوثس ٍب سسٍزّا بصَزت پیص CURL تٌْا فؼال بَدى تابغ bitpayًیاشهٌدي سایت ضوا بساي اتصال بِ سیستن پسداخت 

 .فسض فؼال هی باضد

 

 :دادٌ َاي ارسالی 
ضیَُ  بِ ٍ http://bitpay.ir/payment/gateway-send آدزس بِ زا شیس هَازد باید تساوٌص اًجام بساي هبدا سایت ولی بطَز

POST ًواید ازسال ( دز صَزت توایل هی تَاًید اشhttpsًیص استفادُ وٌید ): 

 

api:ضاهل هتغیس  ایي api سایت  طسیك اش وِ باضد هی ضوا سایتbitpay ضوا بساي هَزد ایي هدازن تىویل با)است دستسس دز 

 .)ضد ازسال خَاّد

 

amount:باضد هی زیال 1000 ازسالی هبلغ هیصاى ووتسیي(ضد خَاّد ازسال تساوٌص بساي وِ  هبلغی.) 

 

redirect:تساوٌص ػولیات اًجام اش بؼد وِ باشگطتی  آدزس ،bitpayآدزس زا باید بصَزت )وسد خَاّد ازسال آًجا بِ زا  اطالػات

encode ضدُ ازسال وٌید، دز شباى PHP هی تَاًید اش تابغ urlencodeاستفادُ وٌید ). 

 

name : ُدز صَزت ازسال ایي پازاهتس همداز آى دز سوت پایگاbitpayپس اش پسٍسِ ) ذخیسُ ضدُ ٍ دز پٌل وازبسي لابل ًوایص است

 .( ضدنخواهذخسید ایي همداز بِ سایت ضوا بسگطت دادُ 

 

email : ُدز صَزت ازسال ایي پازاهتس همداز آى دز سوت پایگاbitpayپس اش پسٍسِ ) ذخیسُ ضدُ ٍ دز پٌل وازبسي لابل ًوایص است

 .( ضدنخواهذخسید ایي همداز بِ سایت ضوا بسگطت دادُ 

 

description : ُدز صَزت ازسال ایي پازاهتس همداز آى دز سوت پایگاbitpayپس اش ) ذخیسُ ضدُ ٍ دز پٌل وازبسي لابل ًوایص است

 .( ضدنخواهذپسٍسِ خسید ایي همداز بِ سایت ضوا بسگطت دادُ 

 

factorId : ُضدخواهذدز صَزت ازسال ایي پازاهتس پس اش طی پسٍسِ خسید ٍ ٌّگام بسگطت ایي همداز بِ سایت ضوا بسگطت داد . 

http://bitpay.ir/payment/gateway-send
http://bitpay.ir/payment/gateway-send


 : زمان ارسال دادٌ َاbitpayلیست دادٌ َاي برگشتی 
1-  :api ازسالی با ًَع api تؼسیف ضدُ دز bitpayساشگاز ًیست . 

 .زیال است1000 دادُ ػددي ًوی باضد ٍ یا ووتس اش amountهمداز :  -2

 . استnull زضتِ redirectهمداز :  -3

 .دزگاّی با اطالػات ازسالی ضوا ٍجَد ًدازد ٍ یا دز حالت اًتظاز هی باضد:  -4

 خطا دز اتصال بِ دزگاُ، لطفا هجددا تالش وٌید:  -5

 

بس هی گسداًد ٍ سایت پریسًدُ  ( استid_getوِ ّواى ) یه دادُ صحیح ٍ بصزگتس اش صفسbitpayدز صَزت صحت دادُ ّاي ازسالی 

 : ٍ بِ ضىل شیس ّدایت وٌدbitpayپس اش دزیافت ایي دادُ، هی تَاًد هطتسي زا بِ سوت 

http://bitpay.ir/payment/gateway-< هسبَطِ ػدد  > 

 :بساي هثال

http://bitpay.ir/payment/gateway-1200 
 

 

 :دادٌ َاي دریافتی
 ّدایت هی POST هتغیس اش ًَع 2 ازسال ضدُ است، ّوساُ با redirect هطتسي زا بِ آدزسی وِ دز همداز bitpayبؼد اش اًجام پسداخت، 

 پسس ٍ جَ وسدُ، ٍ اش صحت تساوٌص اًجام ضدُ bitpay هتغیس اش 2سایت پریسًدُ بساي اطویٌاى، یىباز دیگس ٍ بس اساس ایي . وٌد

 .اطویٌاى حاصل هی ًواید

 

 : زمان دریافت دادٌ َاbitpayلیست دادٌ َاي برگشتی 
 : بِ سایت پریسًدُ ازسال هی ًوایدPOST  هتغیس بصَزتbitpay 2پس اش اًجام تساوٌص 

trans_id :  هی باضد0ضوازُ تساوٌص بَدُ ٍ ضاهل یه ػدد صحیح ٍ بصزگتس اش . 

id_get : وِ دز هسحلِ اٍل ازسال دادُ ّا ایجاد ضد. 

 

 :  ازسال ًوایید POST زا بِ آدزس شیس بِ ضیَُ trans_id ،id_get ٍ apiبساي پسس ٍ جَ اش صحت اًجام تساوٌص هتغیسّاي 
 
http://bitpay.ir/payment/gateway-result-second 

 

  دز پاسخ یىی اش اػداد شیس زا بسگطت خَاّد دادbitpayپس اش ازسال دزخَاست فَق 

1-  :api ازسالی با ًَع api تؼسیف ضدُ دز bitpayساشگاز ًیست . 

2-  :trans_idازسال ضدُ دادُ ػددي ًوی باضد . 

3- id_get :ازسال ضدُ دادُ ػددي ًوی باضد . 

 .  استموفقیت آمیز نبودهچٌیي تساوٌطی دز پایگاُ ٍجَد ًدازد ٍ یا :  -4

 . استموفقیت آمیز بودهتساوٌص :  1

 

 :وکتٍ
 . زا دز پایگاُ خَد ذخیسُ ًوایید trans_id ٍ id_getپس اش اًجام تساوٌص ٍ بساي جلَگیسي اش سَء استفادُ ّاي بؼدي 

 

 

 :ومًوٍ کدَا

 www.bitpay.ir/plugins یا هساجؼِ هستمین بِ لیٌه پالگین ها«ابزارها«صفحه اصلیضوا هی تَاًید ًوًَِ ودّاي هسبَطِ زا اش 

 .دزیافت وٌید

http://bitpay.ir/payment/gateway-%3c
http://bitpay.ir/payment/gateway-1200
http://www.bitpay.ir/plugins
http://www.bitpay.ir/plugins

