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 راهنمای ساخت اکانت فرمال وب مانی

 

در ابتدا باید سطح کاربری فرمال انی با برای ساخت اکانت وب م

.اکانت وب مانی استاندارد ساخته شود   

دالر  022بیش از *حساب استاندارد که همان حساب مینی است 

 در هفته نمی توان با ان تبادالت مالی انجام داد

 و این نوع حساب فقط تحت وب میباشد .

دالر 020222بیش از *حساب فرمال که این نوع حساب   

 بدون محدویت زمانی در هر تراکنش تبادالت مالی انجام

 می گردد در این نوع حساب از نرم افزار کیپرکالسیک

انالین اینترنتی و خرید یا فروش وب مانیجهت خرید   

استفاده می شود .   

دالر وب مانی از اکانت فرمال  022*** برای تبادالت بیش از 

 باید استفاده شود ***
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ادرس اینترنتی این برای ساخت اکانت استاندارد ابتدا به  

 /http://www.wmtransfer.com/eng  وارد میشویم  

 

 

 

si روی بر نام ثبت برای gn up نموده کلیک در باال 

 

http://www.wmtransfer.com/eng/
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 و سپس به صفحه زیر وارد می شویم  

 

 
  

 در صفحه باال شماره خود را با فرمت نشان داده شده وارد نموده

کد ایران به اول شماره اضافه گردیده  . 89که در ان   

 

 

   وارد میشویم  بعدکلیک کرده و به صفحه   Proceed دکمه
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 در این قسمت مشخصات شخصی خود را وارد میکنیم

Date Of Birth    تاریخ تولد به میالدی 

Country of residence کشور محل اقامت 

E-mail   ایمیل 

Control question  انتخاب شودسوال امنیتی که باید یکی از انها 

Control answer زمانی که بخواهیم اکانت  برای امنیتی پاسخ سوال

را ریکاوری کنیم از این پاسخ استفاده شود . حتما پاسخ امنیتی خود را 

 یاداشت نمایید
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 همانطور که مشاهده میکنید موارد خواسته شده در صفحه

 زیر تکمیل گردیده است

  

 

 موارد وارد شده را تایید نموده   proceedبر روی دکمه 
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و برای تایید نهایی سپس به صفحه زیر وارد میشویم 

 می نماییم. اطالعات داده شده را بر رسی

 

 ایمیل ما کدی ارسال می شود  به Proceed  با فشردن دکمه 
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 کد مورد نیاز ما طبق ایمیلی که ارسال شده قابل مشاهده میباشد

 

Your registration code: 

A0E6B271EF844DD6A0189860B17FA3D8 
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کدی که به ایمیل ما ارسال شده است در قسمت در این صفحه 

 خواسته شده وارد می نماییم

 

 
 

 به شماره موبایل ما کدی ارسال می شود  Proceed  با فشردن دکمه 

 که باید کد ارسال شده را در قسمت

Specify the code received on a mobile phone  

 وارد نماییم.
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 نموده مطابق شکل زیر کد را وارد 

 

 
 

 

شماره , به وسیله کد دریافت شده  Proceed  با فشردن دکمه  

 موبایل خود را رجیستر می نماییم .
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 خود را در قسمت رمز حساب استاندارد در این صفحه باید 

  Password   وارد نموده 

 Password confirmationو مجددا در بخش 

 رمز خود را تایید مینماییم

 در نهایت شماره داده شده در عکس را وارد نموده 

Enter the characters 

 from the image 

 را کلیک نموده  okدکمه 
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 به حساب استاندارد وب مانی خود وارد میشویم

 جهت داشتن شماره حساب دالری Currencyو از قسمت 

 را انتخاب نموده و wmz-equivalent usdگزینه 

I accept the terms of the agreement 

 را کیلک    Createرا تیک نموده و دکمه 

 می نماییم 
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 همانطور که مشاهده مینمایید شماره حساب دالری ما که با

 شروع می شود ایجاد گردید .  Zحرف 
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 قابل سمطابق عک  Settingبا ورود به بخش  wmid جهت مشاهده 

 مشاهده میباشد .
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 تا این مرحله ما یک اکانت وب مانی استاندارد با سطح کاربری

 را افتتاح نموده ایم .الیاس پاسپورت 

 تبدیل اکانت وب مانی استاندارد به فرمال پاسپورت

 برای داشتن یک اکانت وب مانی با سطح کاربری فرمال پاسپورت

 https://mini.wmtransfer.com/menu.aspxابتدا به این لینک 

 enableبر روی  winproوارد شوید و مانند شکل زیر در قسمت 

 کلیک نمایید

 

https://mini.wmtransfer.com/menu.aspx
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 به صفحه زیر وارد می شویم   enableپس از کلیک بر روی دکمه 

 را کلیک مینماییم  Enterو با وارد کردن مشخصات لوگین دکمه
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 سپس به صفحه زیر وارد میشویم

 

 

 

 گزینه

the Verification Center. 

Obtain a Formal Passport >> 

 نمایید کلیک
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 پس از ورود به صفحه زیر جهت ارتقا به سطح کاربری

Formal WM-Passport 

 

 

 

 

 کلیک نموده Continueبر دکمه 
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 می نماییم زیر درجمشخصات شخصی خود را مطابق شکل 
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 کلیک نموده  Setبر روی گزینه 

 مطابق شکل زیر موارد را به ترتیب انجام دهید

 

 

 

 را کیلک نمایید   okدکمه 

www.casinoyab.com


24PayOnline 

www.24PayOnline.ir  مرجع پولهای الکترونیکاولین اکانت وب مانی ساخت آموزش   

 

 در این قسمت تاریخ انقضا پاسپورت را درچ می کنیم

 

 

 

 

 را کلیک نمایید   Saveدکمه 
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 وارد صفحه زیر می شویم 

 

 

 

 می کنیم  اسکن پاسپورت را اپلود
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 صفحه اسکن پاسپورت نمایش داده میشود ندر ای

 step 2و در  

 گزینه اول

 passport ,main pages photo+signature 

 نماییم. میرا کلیک   Finish uploudرا انتخاب نموده و 
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در اخر این صفحه نمایش داده میشود مبنی بر اینکه بین یک تا دو روز 

اسکن پاسپورت به همراه یک لینک برای ادامه  کاری ایمیل تاییدیه

 روند ثبت نام ارسال میشود
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پس از دریافت ایمیل مطابق شکل زیر بر لینک نشان داده شده در 

 شکل کلیک می نماییم .

 

 

در صفحه بعد نشان داده میشود که حساب ما از سطح کاربری الیاس 

 شده استبه سطح کاربری فرمال پاسپورت ارتقا 
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Formal passport 

 

 

 

***توجه شود از این قسمت به بعد با دقت کامل ادامه روند را تا 

 فعال نمودن نرم افزار کیپر کالسیک طبق اموزش پیگیری نمایید.

 

www.casinoyab.com


24PayOnline 

www.24PayOnline.ir  مرجع پولهای الکترونیکاولین اکانت وب مانی ساخت آموزش   

 برای انجام مرحله پایانی ابتدا به لینک زیر وارد شوید

https://mini.wmtransfer.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fd

ashboard.aspx 

 مجددا به حساب تحت وب خود لوگین مینماییم

 

مطابق شکل باال به ترتیب شماره ابتدا در شماره یک به بخش 

setting    بر روی گزینه  2وارد شده سپس در شمارهenable 

 کلیک می نماییم.

https://mini.wmtransfer.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fdashboard.aspx
https://mini.wmtransfer.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fdashboard.aspx
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مبنی بر اکتیو نمودن مدیریت اکانت با روش  okپس از تایید گزینه 

 موارد خواسته شده را وارد نموده و کالسیک به صفحه زیر وارد میشویم

Enter   . را کلیک می نماییم 
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 Changing the Operation Modeبه صورت خودکار به صفحه 

 مطابق شکل زیر وارد میشویم.

 

 

  Englishتوجه گردد همانطور که در شکل مشاهده میکنید زبان 

 انتخاب شود .
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 به صفحه بعد وارد میشویم مطابق شکل زیر 
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 کد دریافتی را در قسمت خواسته شده وارد می نماییم 
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پسورد قبلی ما متفاوت در این صفحه باید پسورد جدیدی که باید با 

باشد وارد نماییم این پسورد جهت ورود به اکانت وب مانی تحت نرم 

 افزار بوده و پسورد دوم ما از این پس تلقی میشود

  پسورد اولیه جهت ورود به اکانت وب مانی تحت وب -1

 استفاده میشود

  پسورد دوم برای ورود به اکانت وب مانی با متد کالسیک -2

 ستفاده میشودتحت نرم افزار ا

 حتما پسوردهای خود را در جایی یاداشت نمایید
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 Change Operation Modeبا فشردن دکمه 

 در باال به صفحه ای وارد میشویم که در انجا فایلی برای

ما تولید گردیده که باید ان را دانلود نماییم و جهت فعال  

 نمودن نرم افزار کیپرکالسیک خود از ان استفاده نماییم
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 ابتدا برای دانلود نرم افزار کیپرکالسیک به لینک زیر وارد میشویم

http://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/W

M_Keeper_WinPro 

 

 

 

پس از دانلود نرم افزار که به صورت فایل زیپ شده میباشد ان را 

 خارچ نموده و بر روی سیستم نصب مینماییم و بر روی دسکتاپ ما

 ایکون زرد رنگ وب مانی اضافه میگردد .

  

http://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/WM_Keeper_WinPro
http://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/WM_Keeper_WinPro
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بر روی ایکون  برای فعال نمودن نرم افزار به روش زیر عمل مینماییم

تیب شماره عمل مکنیمپس از باز شدن برنامه بترکلیک نموده   

 

  recovery پس از کلیک بر روی 

 

 پسورد دوم همان پسورد ورود تحت نرم افزار که در باال درچ نمودیم
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به نرم افزار مطابق شکل  ok پس از انجام مراحل باال با کلیک بر روی

 زیر وارد میشویم

 

 

 

را کلیک نمایید سپس به برنامه وارد میشویم و منتظر مانده  کنسل

 تا یک لینک ظاهر شود و بر روی ان کلیک میکنیم
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جهت اکتیو نمودن برنامه در کامپیوتر یک ایمیل حاوی اکتیو کد برای 

 ما ارسال میشود
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 ایمیل را چک میکنیم 

 

 کد را کپی نموده و در قسمت خواسته شده وارد می نماییم
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به صفحه زیر وارد میشویم مبنی بر تایید   Activeبا کلیک بر روی 

 کلیک می نماییمرا Yes دکمه و در زیر  اکانت بر روی کامپیوتر
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 برنامه را بسته و مجدد باز نموده و مطابق شکل زیر منتظر

 گردد  Onlineمیمانیم تا برنامه کیپرکالسیک ما  
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