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 مقدمه -1

بتین شتاپرک و   اعال  پروتکتل ارتبتا ی   سامانه عامي پدیرندگان، و نیاز به  برداری از پروژه پرداخت یار بر بستربهره در راستای 

 .مستند حایر تدوین شده است ،از  ریق سامانه ان،متااییهای  ثبت درخواست پرداخت یار، عهت هایشرکت

 اهداف -2

 ستامانه عتامي پدیرنتدگان   هتای متورد نیتاز در    سازی وب سرویس هدف از تدوین این سند ارائه روشی یکپارچه به منظور پیاده

 باشد.می

 کاربران -3

 باشند. می پرداخت یارهای  کاربران این سند، شرکت

 تعاریف -4

 تقاضیم -4-1

 باشد. میهای پرداخت یا سایر سرویسحایای یا حاوقی که متاایی دریافت ابزار پدیرش  تشخصی

 پذیرنده -4-2

 ابزار پدیرش. دارایحایای یا حاوقی  تشخصی

 مشتری -4-3

   شود.مشتری ا الق می ،به هر پدیرنده یا متاایی
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 سامانه جامع پذیرندگان -4-4

 ارائته دهنتده ختدمات    هتای  هتا بته شترکت    درخواستت و ارسال یان و یا پدیرندگان امکان ثبت ق آن متااییای که از  ر سامانه

 پرداخت را دارند.

 لیست سیاه -4-5

 .گان پر خطر را برعهده دارددمدیریت و کنترل پدیرنهای شاپرک که وظیفه  بخشی از سامانه

 شرح -5

 باشد: سناریوی زیر امکان پدیر میعامي پدیرندگان با  استفاده از  امکانات سامانه
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 پرداخت یارهای  ان توسط شرکتا  متاایین ثبت 

 

 

 

 

 

 1شکل 

 

( ایجتاد گردیتده استت. بتدیهی     یمتاایت )به نیابت از پرداخت یاربه شاپرک، توسط شرکت  امکان ارسال درخواست  )1شکل ( مطابق

 باید فراخوانی گردد. پرداخت یاراست در این قبیل موارد، وب سرویس ثبت درخواست توسط شرکت 
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 د.نباشمی آتیهای نظور پوشش نیازمندیبه مای درنظر گرفته شده در وب سرویس، برخی فیلدهای داده: 1توییح 

 .  باشندمیاصلی نوع  بر دو در سیستمبینی شده  پیش هایوب سرویسبا توعه به توییحات فوق، 

 

  های ثبت شدهپیگیری وضعیت درخواست-اولوب سرویس نوع 

 مسیر دسترسی:

 //webService/readRequestCartableWithFilter 

 باشد:مورد استفاده از این وب سرویس به شرح زیر می

 .در سامانه ثبت شده استیار هایی که توسط شرکت پرداخت  پیگیری درخواست -

  یارپرداختثبت درخواست توسط شرکت -دوموب سرویس نوع 

 مسیر دسترسی:

 //webService/writeExternalRequest 

 .گیرد مورد استفاده قرار مییار  پرداخت مشتریان از  ریق شرکت ین نوع وب سرویس به منظور ثبت درخواستا -

و محتوا با فرمت  بوده POSTبه صورت  اند، فراخوانی آنهاارائه گردیده RESTFULها به صورت الز  به ذکر است کلیه سرویس

JSON  و در قالبRequest Body  ها نیتز بتا فرمتت     گردد. همچنین خروعی سرویس ارسال میJSON   .همچنتین   خواهتد بتود

آدرس پایته مختتص هتر شترکت کته بته        ،ایباشند و با برقراری ارتباط شبکه( میRelativeهای ارائه شده به صورت نسبی )آدرس

 گردد، ارائه خواهد شد.های داده شده ایافه میابتدای آدرس

 های متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان  درخواست پیگیری ثبت وروال اجرایی  -5-1

 پدیرندگی از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداختکد  دریافت کد ترمینال و -5-1-1

منظور ثبت پدیرنده پشتیبانی شده از  ریق وب سترویس شتاپرک، ابتتدا بته ازای هتر یتذ از پدیرنتدگان         بهیار  شرکت پرداخت

نمایتد. بته    ترمینال و یذ کد پدیرندگی از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربو ه دریافت متی پشتیبانی شده خود، یذ کد 

یار ا العات زیر را به ازای هریذ از پدیرندگان پشتیبانی شده خود به شرکت ارائه دهنده خدمات  همین منظور، شرکت پرداخت

 نماید. مربو ه اعال  می
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 1کد صنف پدیرنده پشتیبانی شده   

  2پدیرنده پشتیبانی شدهصنف  یلیتکمکد   

  (18-5  عدول)براساس  پدیرنده پشتیبانی شده ترمینالنوع 

 یار  شبای پرداخت 

سپس شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت، با دریافت ا العات فوق، کد ترمینال و کد پدیرندگی اختصاص داده شده بته هریتذ   

 نماید. یار اعال  می از پدیرندگان پشتیبانی را به شرکت پرداخت

 ییان در سامانه عامي پدیرندگاناهای متا ثبت و پیگیری درخواست مربوط به تستانجا   -5-1-2

پدیرنده پشتیبانی شده از  ریق وب سرویس در محیط عملیاتی شرکت شاپرک، عملیتات   اولین یار پیش از ثبتشرکت پرداخت

 د.ده ثبت و پیگیری درخواست را از  ریق مراحل زیر، در محیط تستی شرکت شاپرک انجا  می

یتار،   توستط شترکت پرداختت    3مربو ته  سترور  IPشتاپرک بتا اعتال     دریافت دسترسی به محیط تست شاپرک: شرکت  -5-1-2-1

 نماید.یار در محیط تستی شاپرک را ایجاد می ها توسط پرداخت سرویس  های الز  عهت فراخوانی وب دسترسی

ک، کد کاربری و رمز عبور عهتت فراختوانی   دریافت کد کاربری و رمز عبور: پس از برقراری ارتباط با محیط تست شاپر -5-1-2-2

 گردد. یار اعال  می وب سرویس توسط شرکت شاپرک به شرکت پرداخت

های مربوط به ثبت پدیرنده پشتیبانی شده و همچنتین پیگیتری درخواستت در ستامانه عتامي       انجا  تست: انجا  تست -5-1-2-3

های مربو ه، برای کد ترمینال و کد پدیرندگی که قبال از شرکت ارائه دهنده ختدمات   پدیرندگان از  ریق فراخوانی وب سرویس

 پدیرد.   پرداخت دریافت شده است، صورت می

تواند با  ی کردن مراحتل فتوق در محتیط عملیتاتی، نستبت بته ثبتت         یار می تایید موفق بودن تست، شرکت پرداختدرصورت 

ها با ذکر نمونه  در ادامه انواع وب سرویسهای مربو ه اقدا  نماید.  پدیرندگان پشتیبانی شده خود و همچنین پیگیری درخواست

 شود.   شرح داده می

                                                           

 «کشور پرداخت الکترونیکی شبکه پدیرندگان به صنف کد تخصیص عامي دستورالعمل»براساس مستند  1

 «کارت پرداخت الکترونیکی شبکه پدیرندگان به صنف تکمیلی کد تخصیص دستورالعمل»براساس مستند  2

3 Endpoint Server (Test) 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 11 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 (اول)وب سرویس نوع  ثبت شده یهاستدرخوا تیوضع یریگیپوب سرویس  -5-2

را دریافتت نمایتد. بته      ، رکوردهای درخواستای مربو هه آیتمتواند با توعه به  مییار  شرکت پرداختبا فراخوانی این سرویس، 

 استفاده نمود. های ثبت شده ا الع از نتیجه تعیین ویعیت درخواستمنظور توان به عبارت دیگر از این سرویس می

 :4درخواست -5-2-1

های مترتبط بتا ختود را بته ستامانه عتامي        درخواست آخرین ویعیت در قالب زیر می تواند تاایای دریافتیار شرکت پرداخت 

 ارسال نماید.

 توییحات نوع فیلد نا  فیلد
 اعباری/

 اختیاری

requestDate List<Timestamp> 
که عضو اول تاریخ ابتدای بازه  Timestampآرایه دو عضوی از نوع 

 خ انتهای بازه را نشان می دهدیو عضو دو  تار
O 

requestTypes List<Enum> ( 17-5  عدولآرایه ای از نوع درخواست) O 

statuses List<Enum> ( 16-5 عدول آرایه ای از ویعیت درخواست) O 

trackingNumbers List<String> آرایه ای از شماره پیگیری درخواست های ثبت شده O 

trackingNumberPsps List<String> شرکت پرداخت آرایه ای از شماره پیگیری درخواست های ثبت شده O 

 1-5 جدول 

باید دارای  trackingNumbersPspsو   requestDate  ، trackingNumbersفیلد سهتوعه شود که حداقل یکی از 

  100 شتماره پیگیتری و یتا    100استاس  بر  عستجو امکان ،یذ روز و حداکثرمادار باشد و همچنین حداکثر بازه زمانی مورد قبول، 

ای بته عنتوان خروعتی    هتی  داده در صورت رعایت نکتردن هرکتدا  از شترایط فتوق،     . دارد وعودیار شرکت پرداختشماره پیگیری 

  شود.بازگردانده نمی

 دهد. اند را مورد عستجو قرار میگردیده یار ثبتشرکت پرداختوسط تهایی که  این وب سرویس تما  درخواست

                                                           

4 Request 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 12 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 5پاسخ -5-2-2

زیتر بته   هتا بتا ستاختار    ای از درخواستآرایههای ثبت شده در سامانه عامي پدیرندگان در قالب  نتیجه عستجو برای درخواست

 ارسال خواهد شد.یار شرکت پرداخت

 توییحات نوع فیلد نا  فیلد

trackingNumber String )شماره پیگیری )به عنوان شناسه درخواست 

trackingNumberPsp String 

ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکت  شماره پیگیری

های ثبت شده توسط شرکت ارائه برای درخواست)

 (پرداختدهنده خدمات 

Status Enum ( 16-5 عدول ویعیت درخواست) 

requestDate Timestamp تاریخ ثبت درخواست 

description String 

 توییحات )از  رف ثبت کننده درخواست(

ماادیر سایر فیلدهای این مستند نباید در این فیلد  *

ارسال شوند. همچنین ا العات ارسالی در این فیلد به 

 باشد. رسانی رسمی به شرکت شاپرک نمی منزله ا الع

requestType Enum (17-5  عدولنوع درخواست) 

merchant Merchant  (4-5 عدول ) متااییا العات 

relatedMerchants List<RelatedMerchant>  (7-5 عدول ) متااییا العات شرکای 

requestRejectionReasons List<ErrorObject> ( 15-5 عدول دالیل رد/عد  پردازش درخواست) 

requestDetails Null این فیلد عهت کاربردهای آتی در نظر گرفته شده 

 2-5 جدول 

  

                                                           

5 Response 

 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 13 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

  یار )وب سرویس نوع دوم(پرداخت وب سرویس ثبت درخواست توسط شرکت -5-3

 .نماید، از این وب سرویس استفاده مییار عهت ثبت درخواست شرکت پرداخت

درنظرگرفتته شتده و عتایگزین اقتال      ، مرعتي هتای  دادهگردند بعنوان تی که از مراعي ذیربط استعال  میحالت کلی، اقال  ا العادر 

هتای ستامانه عتامي رعایتت     . این مویوع بعنوان یذ اصل در تمتامی سترویس  خواهد شدیار پرداختشرکت متناظر ارسالی از سوی 

هتای  به سامانه عامي نبوده و در ممیتزی ا العات ارسالی  در قبال اعتبار یارشرکت پرداختگردیده است. این مویوع نافی مسوولیت 

 شاپرک لحاظ خواهد گردید.

 درخواست ساختار  -5-3-1

 توییح فیلدها:

 توییحات نوع فیلد نا  فیلد
 اعباری/

 اختیاری

trackingNumberPsp String 

 شماره پیگیری 

ای این فیلد، شمارهاز  منظور *

 سیستم پدیرندگیاست که در 

به یار پرداختشرکت 

 شاپرکهای ارسالی به درخواست

ایی آن در یکتو یابد اختصاص می

 .  شودسامانه عامي کنترل نمی

M 

requestType Enum (17-5  عدولنوع درخواست) M 

merchant Merchant  (4-5 عدول ) متااییا العات M 

relatedMerchants 
List 

<MerchantRelated> 

عدول ) متااییا العات شرکای 

 5-7) 

ت نیاز به تخصیص *در صور

که متعلق به  شبایی به پدیرندگی،

به عز مشتری شخص دیگری 

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 14 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 توییحات نوع فیلد نا  فیلد
 اعباری/

 اختیاری

باشد، این شخص در میاصلی 

مرتبط با سیستم بعنوان مشتری 

 تعریف شده ومشتری اصلی 

رسال در این بخش ا ویا العات 

 گردد.می

نیز،  متااییتمامی شرکای *

حتی در صورت نداشتن ابزار 

پرداخت، به  ور خودکار در 

تعریف  مشتریسامانه به صورت 

 گردندمی

Contract Contract 

و یا الحاقیه  ا العات قرارداد

 مرتبط با درخواست

هایی که درخواستتمامی  در*

های اصلی منجر به تغییر در داده

 اعباری است.گردد پدیرندگی می

O 

pspRequestShopAcceptors 
List<ShopAcceptor

> 

 متااییهای ا العات فروشگاه

 (9-5 عدول )

هایی که  ی این *فاط فروشگاه

گردند آورده درخواست متأثر می

 شوندمی

اصالح ا العات *برای درخواست 

در صورت عد  نیاز به تغییر، این 

 ارسال می گردد. nullمورد 

O 

Description String 

ارائه دهنده توییحات شرکت 

 پرداختخدمات 

ماادیر سایر فیلدهای این  *

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 15 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 توییحات نوع فیلد نا  فیلد
 اعباری/

 اختیاری

مستند نباید در این فیلد ارسال 

شوند. همچنین ا العات ارسالی 

رسانی  در این فیلد به منزله ا الع

رسمی به شرکت شاپرک 

 باشد. نمی

 3-5 جدول 

 )مشتری( اقال  ا العاتی متاایی -5-3-2

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

firstNameFa String 1 50 

 نا 

 حایای متااییان*این مورد برای 

 .غیر ایرانی اعباری است

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

lastNameFa String 1 50 

 خانوادگی نا 

 حایای متااییان*این مورد برای 

 .غیر ایرانی اعباری است

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 16 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

fatherNameFa String 1 50 

 نا  پدر

متااییان حایای  *این مورد برای

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

firstNameEn String 1 50 

 نا  به انگلیسی

 حایای متااییان*این مورد برای 

و در سایر موارد مادار  اعباری است

null می گیرد. 

O 

lastNameEn String 1 50 

 انگلیسیخانوادگی به  نا 

 حایای متااییان*این مورد برای 

و در سایر موارد مادار  اعباری است

null گیردمی. 

O 

fatherNameEn String 1 50 

 نا  پدر به انگلیسی

 حایای متااییان*این مورد برای 

 .اعباری استایرانی 

O 

gender Enum - - 

 (28-5 عدول عنسیت )

حایای  متااییان*این مورد برای 

 .اعباری است غیر ایرانی

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthDate Timestamp - - تاریخ تولد 
O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 17 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

ای ای*این فیلد برای متاایی ح

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی. 

registerDate Timestamp - - 

 تاریخ ثبت متاایی حاوقی

*این فیلد برای متاایی حاوقی 

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی 

O 

nationalCode String 10 10 

 کد ملی

ای ایفیلد برای متاایی ح*این 

اعباری است و در سایر موارد ایرانی 

 .گیردمی nullمادار 

O 

registerNumber String 1 50 شماره ثبت شرکت O 

comNameFa String 1 50 

 نا  شرکت

*این فیلد برای متاایی حاوقی 

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی 

O 

comNameEn String 1 50 

 نا  شرکت به انگلیسی

*این فیلد برای متاایی حاوقی 

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی 

O 

merchantType Enum - - ( 24-5 عدول نوع متاایی) M 

residencyType Enum - - ( 25-5 عدول ملیت متاایی) M 

vitalStatus Enum - - 

 (26-5 عدول ویعیت حیات )

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 18 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

birthCrtfctNumber Number 1 10 

 شماره شناسنامه

مورد برای متااییان حایای  *این

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSerial Number 6 6 

 سریال شناسنامه

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesLe

tter 
Enum - - 

عدول بخش حرفی سری شناسنامه)

 5-29) 

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesNu

mber 
Number 2 2 

 بخش عددی سری شناسنامه

ن حایای *این مورد برای متااییا

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

nationalLegalCode String 11 11 شناسه ملی اشخاص حاوقی 
O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 19 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

*این فیلد برای متاایی حاوقی 

) اعتبارسنجی آن در اعباری است

و در  سامانه عامي انجا  می شود(

 می گیرد nullسایر موارد مادار 

commercialCode String 1 50 کد اقتصادی O 

countryCode String 2 2 

 کد کشور 

غیر  متااییان*این مورد برای 

 .ایرانی اعباری است

O 

foreignPervasiveCo

de 
String 1 50 

 شناسه فراگیر اتباع خارعی

غیر  متااییان*این مورد برای 

)اعتبارسنجی آن ایرانی اعباری است

و در  سامانه عامي انجا  می شود(در 

 می گیرد nullسایر موارد مادار 

O 

passportNumber String 1 50 

 شماره گدرنامه

 غیر متااییان*این مورد برای 

ایرانی اعباری است و در سایر موارد 

 می گیرد nullمادار 

O 

passportExpireDat

e 
Timestamp - - 

 تاریخ اتما  اعتبار گدرنامه

غیر  متااییان*این مورد برای 

ایرانی اعباری است و در سایر موارد 

 می گیرد nullمادار 

O 

Description String 1 255 

 توییحات

ماادیر سایر فیلدهای این مستند  *

نباید در این فیلد ارسال شوند. 

همچنین ا العات ارسالی در این 

رسانی رسمی به  فیلد به منزله ا الع

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 20 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

 باشد. شرکت شاپرک نمی

telephoneNumber String 9 12 تلفن ثابت M 

cellPhoneNumber String 11 11 تلفن همراه M 

emailAddress String 3 100 آدرس پست الکترونیکی O 

webSite String 3 100 آدرس وب سایت O 

fax String 9 12 شماره نمابر O 

merchantIbans 

 

List<MerchantIb

an> 

- - 

     شباهای متاایی ا العات

  (5-5 عدول )

*براساس قانون شاپرک، هر شبای 

هر سوئی  پرداخت تعریف شده در 

الزاما متعلق به یذ و فاط یذ 

 مشتری می باشد 

M 

merchantOfficers List<MerchantOff

icer> 
- - 

 (6-5 عدول ا العات امضاداران )

حاوقی  متااییان*این فیلد برای 

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null می گیرد 

O 

 4-5 جدول 

 توییح:

به  در این هویت*ماادیر پنج فیلد نوع متاایی،  ملیت متاایی، کد ملی، شناسه ملی اشخاص حاوقی، شناسه فراگیر اتباع خارعی 

 گردد.عنوان کلید تلای می

لی اشخاص حاوقی و شناسه فراگیر *بسته به ماادیر دو فیلد نوع متاایی و ملیت متاایی، فاط یکی از سه فیلد کد ملی، شناسه م

 باشد.می  nullگیرند و مادار دو فیلد دیگر اتباع خارعی، برای هر متاایی،مادار می

 اقال  ا العاتی شبای متاایی -5-3-3

 اعباری/اختیاری توییحاتحداکثر حداقل  نوع فیلد نا  فیلد



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 21 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

  ول  ول

merchantIban String 26 34 شماره شبا M 

Description String 1 255 عنوان شبا M 

 5-5 جدول 

 توییح:

 گردد.به عنوان کلید تلای می هویتدر این  به همراه مشتری دارنده حساب *شماره شبا

 

 ها برای سازمان صاحبان امضاءا العات  -5-3-4

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

firstNameFa String 1 50 

 نا 

*این مورد برای 

غیر  صاحبان امضاء

 .ایرانی اعباری است

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

lastNameFa String 1 50 

 

 خانوادگی نا 

*این مورد برای 

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 22 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

غیر  صاحبان امضاء

 .ایرانی اعباری است

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

fatherNameFa String 1 50 

 نا  پدر

*این مورد برای 

غیر  صاحبان امضاء

 .ایرانی اعباری است

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

firstNameEn String 1 50 نا  به انگلیسی M 

lastNameEn String 1 50 
خانوادگی به  نا 

 انگلیسی
M 

fatherNameEn String 1 50 

 نا  پدر به انگلیسی

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 23 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

اعباری ایرانی، 

 است.

gender Enum - - 

عدول عنسیت )

 5-28) 

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthdate Timestamp - - تاریخ تولد M 

nationalCode String 10 10 

 کد ملی

برای *این فیلد 

ایرانی  متااییان

اعباری است و در 

سایر موارد مادار 

null می گیرد 

O 

residencyType Enum - - 
ملیت متاایی 

 (25-5 عدول )
M 

vitalStatus Enum - - 

ویعیت حیات 

 (26-5 عدول )

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 24 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

birthCrtfctNumber Number 1 10 

 شماره شناسنامه

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSerial Number 6 6 

 سریال شناسنامه

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesLetter Enum - - 

بخش حرفی سری 

عدول ) شناسنامه

 5-29) 

*این مورد برای 

 صاحبان امضاء

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 25 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

birthCrtfctSeriesNumber Number 2 2 

بخش عددی سری 

 شناسنامه

*این مورد برای 

 امضاءصاحبان 

ایرانی، با توعه به 

های بازگشتی داده

از استعال  اداره 

ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

countryCode String 2 2 

 کد کشور

*این مورد برای 

غیر  متااییان

 ایرانی اعباری است

O 

foreignPervasiveCode String 1 50 

شناسه فراگیر اتباع 

 خارعی

*این مورد برای 

غیر  متااییان

ایرانی اعباری است 

و در سایر موارد 

 nullمادار 

 گیردمی

O 

passportNumber String 1 50 

 شماره گدرنامه

*این مورد برای 

غیر  متااییان

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 26 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

ایرانی اعباری است 

و در سایر موارد 

 nullمادار 

 گیردمی

passportExpireDate Timestamp - - 

تاریخ اتما  اعتبار 

 گدرنامه

*این مورد برای 

غیر  متااییان

ایرانی اعباری است 

و در سایر موارد 

 nullمادار 

 گیردمی

O 

Description String 1 255 

 توییحات 

ماادیر سایر  *

فیلدهای این 

مستند نباید در این 

فیلد ارسال شوند. 

همچنین ا العات 

ارسالی در این فیلد 

به منزله 

رسانی رسمی  ا الع

به شرکت شاپرک 

 باشد. نمی

O 

 6-5 جدول 

 توییح:

 گردد.کد ملی و شناسه فراگیر اتباع خارعی در این هویت به عنوان کلید تلای می*ماادیر چهار فیلد نوع متاایی،  ملیت متاایی، 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 27 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

*بسته به ماادیر دو فیلد نوع متاایی و ملیت متاایی، فاط یکی از دو فیلد کد ملی و شناسه فراگیر اتباع خارعی، برای هر 

 باشد.می  nullگیرند و مادار فیلد دیگر متاایی،مادار می

 شرکای متااییاقال  ا العاتی  -5-3-5

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

firstNameFa String 1 50 

 نا 

غیر  متااییان*این مورد برای 

 .ایرانی اعباری است

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

lastNameFa String 1 50 

 خانوادگی نا 

غیر  متااییان*این مورد برای 

 .ایرانی اعباری است

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

fatherNameFa String 1 50 

 نا  پدر

متااییان حایای *این مورد برای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 28 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

firstNameEn String 1 50 

 نا  به انگلیسی

 حایای متااییان*این مورد برای 

و در سایر موارد مادار  اعباری است

null گیردمی. 

O 

lastNameEn String 1 50 

 انگلیسیخانوادگی به  نا 

 حایای متااییان*این مورد برای 

و در سایر موارد مادار  اعباری است

null گیردمی. 

O 

fatherNameEn String 1 50 

 نا  پدر به انگلیسی

 حایای متااییان*این مورد برای 

 .اعباری استایرانی 

O 

gender Enum - - 

 (28-5 عدول عنسیت )

غیر  متااییان*این مورد برای 

 .اعباری است ایرانی

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthDate Timestamp - - 

 تولدتاریخ 

ای ای*این فیلد برای متاایی ح

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی. 

O 

registerDate Timestamp - - 
 تاریخ ثبت متاایی حاوقی

*این فیلد برای متاایی حاوقی 
O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 29 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی 

nationalCode String 10 10 

 کد ملی

ای ایبرای متاایی ح*این فیلد 

اعباری است و در سایر موارد ایرانی 

 گیردمی nullمادار 

O 

registerNumber String 1 50 شماره ثبت شرکت O 

comNameFa String 1 50 

 نا  شرکت

*این فیلد برای متاایی حاوقی 

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی 

O 

comNameEn String 1 50 

 شرکت به انگلیسینا  

*این فیلد برای متاایی حاوقی 

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی 

O 

merchantType Enum - - ( 24-5 عدول نوع متاایی) M 

residencyType Enum - - ( 25-5 عدول ملیت متاایی) M 

vitalStatus Enum - - 

 (26-5 عدول ویعیت حیات )

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی هایرانی، با توعه به داد

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctNumber Number 1 10 
 شماره شناسنامه

*این مورد برای متااییان حایای 
O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 30 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

birthCrtfctSerial Number 6 6 

 شناسنامهسریال 

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesLe

tter 
Enum - - 

عدول بخش حرفی سری شناسنامه)

 5-29) 

*این مورد برای متااییان حایای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

birthCrtfctSeriesNu

mber 
Number 2 2 

 بخش عددی سری شناسنامه

متااییان حایای *این مورد برای 

های بازگشتی ایرانی، با توعه به داده

از استعال  اداره ثبت احوال تکمیل 

 گردد.می

O 

nationalLegalCode String 11 11 

 شناسه ملی اشخاص حاوقی

*این فیلد برای متاایی حاوقی 

) اعتبارسنجی آن در اعباری است

و در  سامانه عامي انجا  می شود(

 گیردمی nullسایر موارد مادار 

O 

commercialCode String 1 50 کد اقتصادی O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 31 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

countryCode String 2 2 

 کد کشور 

غیر  متااییان*این مورد برای 

 .ایرانی اعباری است

O 

foreignPervasiveCo

de 
String 1 50 

 شناسه فراگیر اتباع خارعی

غیر  متااییان*این مورد برای 

)اعتبارسنجی آن ایرانی اعباری است

و در  در سامانه عامي انجا  می شود(

 گیردمی nullسایر موارد مادار 

O 

passportNumber String 1 50 

 شماره گدرنامه

 غیر متااییان*این مورد برای 

ایرانی اعباری است و در سایر موارد 

 گیردمی nullمادار 

O 

passportExpireDat

e 
Timestamp - - 

 تاریخ اتما  اعتبار گدرنامه

غیر  متااییان*این مورد برای 

ایرانی اعباری است و در سایر موارد 

 گیردمی nullمادار 

O 

Description String 1 255 

 کند توییحات مشخص می

ماادیر سایر فیلدهای این مستند  *

نباید در این فیلد ارسال شوند. 

همچنین ا العات ارسالی در این 

رسانی رسمی به  فیلد به منزله ا الع

 باشد. شرکت شاپرک نمی

O 

telephoneNumber String 9 12 تلفن ثابت M 

cellPhoneNumber String 11 11 تلفن همراه M 

emailAddress String 3 100 آدرس پست الکترونیکی O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 32 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 توییحات

 اختیاری/

 اعباری

webSite String 3 100 آدرس وب سایت O 

fax String 9 12 شماره نمابر O 

merchantIbans 

 

List<MerchantIb

an> 

- - 

      ا العات شباهای متاایی

  (5-5 عدول )

*براساس قانون شاپرک، هر شبای 

تعریف شده در سیستم الزاما متعلق 

 به یذ و فاط یذ مشتری می باشد 

M 

merchantOfficers List<MerchantOff

icer> 
- - 

 (6-5 عدول ا العات امضاداران )

حاوقی  متااییان*این فیلد برای 

اعباری است و در سایر موارد مادار 

null گیردمی 

O 

relationType Enum - - (6-5 عدول ) نوع رابطه مشتریان M 

 7-5 جدول 

 توییح:

*ماادیر پنج فیلد نوع متاایی،  ملیت متاایی، کد ملی، شناسه ملی اشخاص حاوقی، شناسه فراگیر اتباع خارعی در این هویت به 

 گردد.تلای می عنوان کلید

*بسته به ماادیر دو فیلد نوع متاایی و ملیت متاایی، فاط یکی از سه فیلد کد ملی، شناسه ملی اشخاص حاوقی و شناسه فراگیر 

 باشد.می  nullگیرند و مادار دو فیلد دیگر اتباع خارعی، برای هر متاایی،مادار می

 ا العات قرارداد -5-3-6

تغییری در ویتعیت پدیرنتدگی مشتتری ره دهتد )ماننتد و نته محتدود بته قترارداد تعریتف           هرگونه مستندی که براساس آن 

سامانه عامي به عنوان قترارداد محستوب شتده و ارائته ا العتات آن در قالتب        پدیرندگی، الحاقیه تغییر شبا، خاتمه قرارداد و  ....( در

 عدول زیر به شاپرک الزامی است.

 اعباری/اختیاری توییحات حداکثر  ولحداقل  نوع فیلد نا  فیلد



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 33 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

  ول

contractDate Timestamp - -  قراردادعاد تاریخ M 

expiryDate Timestamp - -  قرارداد اتما تاریخ O 

serviceStartDate Timestamp - - 
یس تاریخ فعال سازی سرو

 براساس قرارداد
M 

contractNumber String 1 50 شماره قرارداد M 

Description String 1 255 

 توییحات

ماادیر سایر فیلدهای این  *

مستند نباید در این فیلد ارسال 

شوند. همچنین ا العات 

ارسالی در این فیلد به منزله 

رسانی رسمی به شرکت  ا الع

 باشد. شاپرک نمی

O 

 8-5 جدول 

 پدیرندها العات فروشگاه و  -5-3-7

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

shop Shop - - 
           ا العات فروشگاه

 (10-5 عدول )
M 

acceptors List<Acceptor> - - 

پدیرندگی و ا العات 

عدول های فروشگاه )پایانه

 5-11) 

ایتتتتن متتتتورد، بتتتترای   *

هتتای ترمینتتال   درخواستتت

عدیتتتتد، تغییتتتتر شتتتتبا،  

تغییر آوری ترمینتتال،عمتتي

یرنتدگی،  آدرس فروشگاه پد

فعال سازی مجدد ترمینتال  

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 34 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اختیاری/اعباری توییحات

 باشد. میاعباری 

  9-5 جدول 

 اقال  ا العاتی فروشگاه -5-3-8

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

farsiName String 1 50   فروشگاهفارسی نا M 

englishName String 1 50  فروشگاهنا  انگلیسی M 

telephoneNumber String 9 12 شماره تلفن ثابت M 

postalCode String 10 10 کدپستی M 

businessCertificateNumber String 1 50 شماره عواز کسب O 

certificateIssueDate Timestamp - - 
تاریخ صدور عواز 

 کسب
O 

certificateExpiryDate Timestamp - - 
تاریخ اعتبار عواز 

 کسب
O 

Description String 0 255 

 توییحات

ماادیر سایر  *

فیلدهای این مستند 

نباید در این فیلد 

ارسال شوند. همچنین 

ا العات ارسالی در این 

فیلد به منزله 

رسانی رسمی به  ا الع

شرکت شاپرک 

 باشد. نمی

O 

businessCategoryCode String 4 4 
)رعوع به  کد صنف

دستورالعمل »مستند 

عامي تخصیص کد 

M 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 35 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

صنف به پدیرندگان 

الکترونیکی شبکه 

 « (پرداخت کارت

businessSubCategoryCode String 1 4 

 صنف تکمیلیکد 

)رعوع به مستند 

 صیدستورالعمل تخص»

صنف به  یلیکد تکم

شبکه  رندگانیپد

پرداخت  یکیالکترون

 «(کارت

M 

ownershipType Enum - - 
عدول نوع مالکیت )

 5-21) 
O 

rentalContractNumber String 1 50 

 شماره قرارداد اعاره

هایی * برای فروشگاه

که نوع مالکیت 

استیجاری دارند، این 

مورد اعباری است و 

در سایر موارد مادار 

null گیرد.می 

O 

rentalExpiryDate Timestamp - - 

تاریخ اتما  قرارداد 

 اعاره

هایی * برای فروشگاه

که نوع مالکیت 

استیجاری دارند، این 

مورد اعباری است و 

در سایر موارد مادار 

null گیرد.می 

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 36 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

Address String 1 255 

 آدرس

براساس کدپستی، *

استعال  آدرس از اداره 

 گیردپست صورت می

O 

countryCode String 2 2 

)در حال  کد کشور

حایر صرفا کد کشور 

 ایران(
M 

provinceCode String 3 3 

 کد استان

براساس کدپستی، *

استعال  کد استان از 

اداره پست صورت 

 گیردمی

O 

cityCode String 6 6 

 کد شهر

براساس کدپستی، *

استعال  کد شهر از 

اداره پست صورت 

 گیردمی

O 

businessType Enum - - 
فعالیت فروشگاه نوع 

 (22-5 عدول )
M 

etrustCertificateType Enum - - 

نوع نماد اعتماد 

عدول الکترونیکی )

 5-23) 

براساس آدرس وب  *

عال  نوع سایت، است

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 37 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

نماد اعتماد الکترونیکی 

از مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی، صورت 

 گیرد.می

etrustCertificateIssueDate Timestamp - - 

تاریخ صدور نماد 

 اعتماد الکترونیکی

براساس آدرس وب  *

تاریخ سایت، استعال  

صدور نماد اعتماد 

از مرکز  الکترونیکی

توسعه تجارت 

الکترونیکی، صورت 

 گیرد.می

O 

etrustCertificateExpiryDate Timestamp - - 

تاریخ اتما  اعتبار نماد 

 اعتماد الکترونیکی

براساس آدرس وب  *

تاریخ سایت، استعال  

اتما  اعتبار نماد اعتماد 

از مرکز  الکترونیکی

توسعه تجارت 

الکترونیکی، صورت 

 گیرد.می

O 

emailAddress String 6 255 

آدرس پست 

 الکترونیکی

*این مورد برای 

فروشگاه هایی که 

دارای فعالیت مجازی 

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 38 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

و در  می باشند اعباری

 سایر موارد اختیاری

 .است

websiteAddress String 6 255 

*این مورد برای 

هایی که دارای فروشگاه

فعالیت مجازی 

در   و باشند اعباریمی

 سایر موارد اختیاری

 .است

O 

 10-5 جدول 

 توییح مهم:

 .در موعودیت فروشگاه بعنوان کلید می باشند )ترکیب کد صنف و معین صنف( * سه قلم ا العاتی مشتری، کدپستی و صنف

هتای  داختت متی باشتد ایتن مویتوع در ممیتزی      برعهده شترکت پر  ارسالی،*تعلق آدرس وب سایت اعالمی به فروشگاه در ا العات 

 شاپرک نیز لحاظ خواهد گردید.

 ا العاتی پدیرندگی اقال  -5-3-9

 حداقل  ول نوع فیلد نا  فیلد
حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

iin String 6 9 
ارائه کد سوئی  

 دهنده سرویس
M 

acceptorCode String 15 15 کد پدیرنده M 

acceptorType Enum - - 

 نوع پدیرندگی

*این فیلد برای 

یرندگان پد

پشتیبانی شده 

 گیرد.می 2مادار 

M 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 39 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 حداقل  ول نوع فیلد نا  فیلد
حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

facilitatorAcceptorCode String 15 15 

کد پدیرنده 

 یارپرداخت

ه این مورد ئ*ارا

در کلیه 

های درخواست

مربوط به 

رندگان پدی

پشتیبانی شده 

توسط 

یاران پرداخت

اعباری بوده و در 

سایر موارد مادار 

null گیرد.می 

O 

cancelable Boolean - - 
امکان لغو 

 تراکنش
M 

refundable Boolean - - 

برگشت امکان 

وعه به دارنده 

 کارت

M 

blockable Boolean - - 

امکان مسدود 

کردن حساب )به 

میزان مبلغ 

 تراکنش(

M 

chargeBackable Boolean - - 
امکان عملیات 

Chargeback 
M 

settledSeparately Boolean - - 

امکان واریز 

تفکیکی وعوه 

 )استفاده آتی(

M 

allowScatteredSettlement Enum - - 

امکان تاسیم 

عدول وعوه )

)استفاده  5-31 

 آتی(

M 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 40 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 حداقل  ول نوع فیلد نا  فیلد
حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

acceptCreditCardTransaction Boolean - - 

امکان پدیرش 

کارت اعتباری 

 )استفاده آتی(

M 

allowIranianProductsTrx Boolean - - 

امکان ارسال 

تراکنش خرید 

 کاالی ایرانی

M 

allowKaraCardTrx Boolean - - 

امکان ارسال 

تراکنش کارا 

 کارت

M 

allowGoodsBasketTrx Boolean - - 

امکان ارسال 

تراکنش سبد 

 کاال

M 

allowFoodSecurityTrx Boolean - - 

امکان ارسال 

تراکنش امنیت 

 غدایی

M 

allowJcbCardTrx Boolean - - 
امکان پدیرش 

 JCBهای کارت
M 

allowUpiCardTrx Boolean - - 
امکان پدیرش 

 UPIهای کارت
M 

allowVisaCardTrx Boolean - - 
امکان پدیرش 

 Visaهای کارت
M 

allowMasterCardTrx Boolean - - 

امکان پدیرش 

های کارت

MasterCard 

M 

allowAmericanExpressTrx Boolean - - 

امکان پدیرش 

های کارت

American 

Express 

M 

allowOtherInternationaCardsTrx Boolean - - 

امکان پدیرش 

های سایر کارت

موسسات 

 المللیبین

M 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 41 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 حداقل  ول نوع فیلد نا  فیلد
حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

terminals 
List<Terminal

> 
- - 

های مربوط پایانه

به پدیرندگی 

 (12-5 عدول )

M 

shaparakSettlementIbans List<String> - - 

شباهای متصل 

 به پدیرندگی

عهت فرایند 

تسویه داخلی 

 شاپرک

* این نوع شبا 

صرفا در 

های درخواست

تعریف "

و   "ترمینال

 "تغییر شبا"

اعباری است و 

در سایر موارد 

 nullادار م

 گیرد. می

O 

Description String 1 255 

 توییحات

ماادیر سایر  *

فیلدهای این 

مستند نباید در 

این فیلد ارسال 

شوند. همچنین 

ا العات ارسالی 

در این فیلد به 

منزله 

رسانی  ا الع

رسمی به شرکت 

 باشد. شاپرک نمی

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 42 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 11-5 جدول 

 توییح:

 گردد.*ماادیر کد سوئی  ارائه دهنده سرویس و همچنین شماره پدیرندگی در این هویت به عنوان کلید تلای می

 اقال  ا العاتی ترمینال -5-3-10

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

sequence Number 1 20 
شماره یکتای عزئیات 

 درخواست
M 

terminalNumber String 8 8 شماره پایانه M 

terminalType Enum - - ( 18-5  عدولنوع  پایانه) M 

serialNumber String 1 50  سریال سخت افزار پایانه O 

setupDate Timestamp - - تاریخ فعال سازی M 

hardwareBrand String 1 50 برند سخت افزار پایانه O 

hardwareModel String 1 50  پایانهمدل سخت افزار O 

accessAddress String 7 100 

ادرس پایگاه اینترنتی 

استفاده کننده از درگاه 

 اینترنتی

*این فیلد برای درگاه 

اینترنتی اعباری است و در 

 nullسایر موارد مادار 

 گیردمی

O 

accessPort Number 4 5 

پورت پایگاه اینترنتی 

کننده از درگاه استفاده

 اینترنتی

*این فیلد برای درگاه 

اینترنتی اعباری است و در 

 nullسایر موارد مادار 

O 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 43 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 نوع فیلد نا  فیلد
حداقل 

  ول

حداکثر 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات

 گیردمی

callbackAddress String 7 100 

درگاه  CallBackآدرس 

 اینترنتی

*این فیلد برای درگاه 

اینترنتی اعباری است و در 

 nullسایر موارد مادار 

 گیردمی

O 

callbackPort Number 4 5 

درگاه  CallBackپورت 

 اینترنتی

*این فیلد برای درگاه 

اینترنتی اعباری است و در 

 nullسایر موارد مادار 

 گیردمی

O 

Description String 1 255 

 توییحات

ماادیر سایر فیلدهای  *

این مستند نباید در این 

فیلد ارسال شوند. همچنین 

ا العات ارسالی در این 

رسانی  فیلد به منزله ا الع

ت شاپرک رسمی به شرک

 باشد. نمی

O 

 12-5 جدول 

 توییح:

 پدیرندگی مرتبط به همراه شماره ترمینال برای این هویت کلید تلای می گردند.* 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 44 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 درخواست اصالح ا العات -5-3-11

مشتری و همچنین پدیرندگی های مرتبط با هدف از ثبت درخواست اصالح ا العات، به روز رسانی بخشی از ا العات مرتبط با 

 و ای وعود دارد )ماننتد تغییتر شتباهای پدیرنتدگی    مشتری است، با این حال تغییر در مواردی که برای آنها انواع درخواست عداگانه

 باشد.  ال( از  ریق این نوع درخواست امکان پدیر نمیترمین تغییر در ویعیت

 باشند:ا العات حایز اهمیت مینکات کلی زیر پیرو درخواست اصالح 

اند و یا به عنوان کلید اشیا در نظر گرفته ای که از  ریق استعال  تایید شده در این نوع درخواست امکان اصالح اقال  داده -

 اند وعود ندارد. شده

تفاوت که هنگا  تعریف پایانه دارد، با این   عات شباهت زیادی به درخواستای درخواست اصالح ا ال ساختار داده -

  .گردد ها شبایی ارسال نمیراخوانی این درخواست برای پایانهف

، Merchant ،MerchantOfficerای هتتتای دادهدرخواستتتت اصتتتالح ا العتتتات بتتته هریتتتذ از کتتتالس هنگتتتا  ثبتتتت 

RelatedMerchant ،Shop ،Acceptor  وTerminal گردندمیایافه  ای به شرح عدول زیرفیلد داده: 

 نوع فیلد فیلدمادار 
حداقل 

  ول
 اعباری/اختیاری توییحات حداکثر  ول

updateAction Enum - - ( 30-5 عدول )  نوع اصالح M 

 13-5 جدول 

 پاسخ سرویس ثبت درخواست -5-3-12

 14-5 جدول 

 رد درخواستدلیل  -5-3-13

 اعباری/اختیاری توییحات حداکثر  ولحداقل  نوع فیلد نا  فیلد

 توییحات نوع فیلد نا  فیلد

trackingNumber String )شماره پیگیری )به عنوان شناسه درخواست 

success Boolean  اعرای درخواستنتیجه 

requestRejectionReason List<ErrorObject> (15-5 عدول ) سامانه  دلیل رد درخواست در 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 45 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

  ول

codeExceptionValue Number - - (32-5 عدول )کد خطا M 

fieldName String 2 50 

 فیلد دارای خطا

*این بخش صرفا در مواردی که 

خطا مربوط به فیلد خاصی باشد پر 

 می شود

O 

 15-5 جدول 

 اطالعات پایه -5-4

 های درخواستانواع ویعیت -5-4-1

 توییحات مادار فیلد

 رد نهایی 5

 در انتظار ارائه سرویس درخواستی 8

12 

 تأخیر در پردازش

 های استعال  ا العات هویتی و آدرس پستی و ...دسترس نبودن سرویس درمواردی از قبیل در *

 خواهد افتاد به تاخیر آمده زمان رفي مشکل بوعودپردازش رکوردها تا 

 نهاییتایید  14

 16-5 جدول 

 هاانواع درخواست -5-4-2

 توییحات مادار فیلد

 پرداختارائه دهنده خدمات درخواست پایانه عدید از  رف شرکت  5

 پرداخت ارائه دهنده خدمات درخواست تغییر شباهای پایانه از  رف شرکت 6

 پرداختارائه دهنده خدمات  پایانه از  رف شرکت سازیغیرفعالدرخواست  7

13 
برای ا مینان از صحت ا العات استعالمی هویتی و فروشگاهی و ثبت مشتری و فروشگاه )

 همچنین نبودن در لیست سیاه مشتریان، عهت ادامه فرآیند تخصیص پدیرندگی(

 اصالح ا العات 14



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 46 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 توییحات مادار فیلد

 تغییر آدرس فروشگاه پدیرندگی 17

 سازی مجدد ترمینالفعال 18

 17-5  جدول

 انواع ترمینال -5-4-3

 توییحات مادار فیلد

 پایانه فروش رومیزی 0

 درگاه پرداخت اینترنتی 1

 درگاه پرداخت موبایلی 2

 پایانه فروش بی سیم 3

 18-5  جدول

 ویعیت ترمینال -5-4-4

 توییحات مادار فیلد

 سازیانتظار فعال در 0

 فعال 1

 متاایی غیر فعال موقت به درخواست 2

 دهندهسرویسغیر فعال موقت به درخواست  3

 با تصمیم شاپرکغیر فعال موقت  4

 متااییعمي آوری به درخواست  5

 دهندهسرویسسازی به درخواست غیرفعال 6

 سازی با تصمیم شاپرکغیر فعال 7

 19-5  جدول

 آوری پایانه علل عمي -5-4-5

 توییحات مادار فیلد

 اتما  فعالیت 0



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 47 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 توییحات مادار فیلد

 یعف خدمات ارائه دهنده سرویس 1

 عد  نیاز 2

 سایر دالیل 3

 20-5  جدول

 مالکیت محل کسبنوع  -5-4-6

 توییحات مادار فیلد

 مالذ 0

 مستأعر 1

 21-5 جدول 

 نوع فروشگاه -5-4-7

 توییحات مادار فیلد

 فروشگاه صرفا فیزیکی 0

 فروشگاه فیزیکی و مجازی 1

 فروشگاه صرفا مجازی 2

 22-5 جدول 

 نوع نماد الکترونیکی )براساس تعاریف سازمان توسعه تجارت( -5-4-8

 مادار فیلد توییحات

 0 یذ ستاره

 1 دو ستاره

 23-5 جدول 

 متاایینوع  -5-4-9

 توییحات مادار فیلد

 حایای 0



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 48 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 حاوقی 1

 24-5 جدول 

 ملیت نوع -5-4-10

 توییحات مادار فیلد

 ایرانی 0

 غیرایرانی 1

 25-5 جدول 

 ویعیت حیات -5-4-11

 توییحات مادار فیلد

 در قید حیات 0

 فوت شده 1

 26-5 جدول 

 متاایینوع ارتباط تجاری دو  -5-4-12

 توییحات مادار فیلد

 تاسیم وعوه 0

 رسمی نمایندگی 1

 27-5 جدول 

 عنسیت -5-4-13

 توییحات مادار فیلد

 زن 0

 مرد 1

 28-5 جدول 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 49 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 هسری حرفی شناسنام -5-4-14

 توییحات فیلدمادار 

 الف 0

 ب 1

 ل 2

 د 3

 ر 4

5 1 

6 2 

7 3 

8 4 

9 9 

10 10 

11 11 

 ش 12

 29-5 جدول 

 نوع اصالح -5-4-15

 توییحات مادار فیلد

 اصالح 0

1 
 (غیرفعال سازی) حدف

 دارد یآت کاربرد و نشده استفاده حایر حال در مورد نیا *

 بدون تغییر 2

 30-5 جدول 

 امکان تاسیم وعوه -5-4-16

 توییحات مادار فیلد

 عد  امکان تاسیم وعوه 0



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 50 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 در یذ بانذ امکان تاسیم وعوه 1

 های مختلفدر بانذ امکان تاسیم وعوه 2

 31-5 جدول 

 کدهای خطا -5-4-17

 عنوان خطا کد خطا ردیف

1 1-  UNDEFINED 

2 5 MANDATORY_FIELD 

3 6 FORMAT_FIELD 

4 11 DUPLICATE_RECORD 

5 12 INVALID_IDENTIFICATION_DATA 

6 13 SYSTEM_EXCEPTION 

7 15 NO_IBANS 

8 16 MASTER_DETAIL_RELATION 

9 17 BAD_DATA 

10 18 CHILD_RECORD_FOUND 

11 25 ERROR_APPLY_SWITCH_RESULT 

12 29 BAD _AGE_RANGE 

13 30 THE_PERSON_IS_DECEASED 

14 31 SEND_SMS_FAILURE 

15 35 INVALID_CERTIFICATE_ISSUE_DATE 

16 36 DUPLICATE_RECORD_NATIONAL_CODE 

17 37 LIMITATION_MERCHANT 

18 39 INVALID_POSTAL_CODE 

19 40 UNABLE_TO_ENQUIRE_IBAN_INFO 

20 41 INVALID_IBAN 

21 43 LENGTH_FIELD 

22 44 OLD_SYSTEM_DATA_EXISTS 

23 46 DUPLICATE_FIELD 

24 47 INVALID_TERMINAL_TYPE_FOR_BUSINESS_TYPE 

25 48 UNKNOWN_IBAN _BANK 

26 49 MERCHANT_NOT_EXISTS 

27 51 INVALID_IBAN_ACCEPTOR 



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 51 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 عنوان خطا کد خطا ردیف

28 52 DATA_NOT_EXISTS 

29 54 UNCHANGED_DATA 

30 55 DUPLICATE_OLD_ACCEPTOR 

31 56 INVALID_REQUEST 

32 57 DUPLICATE_REQUEST_FOR_ACCEPTOR 

33 58 BAD_DATA_RANGE 

34 59 INVALID_SHOP_FOR_ACCEPTOR 

35 60 INVALID_DATA_TYPE 

36 61 INCONSISTENT_DATA 

37 62 INVALID_PROVINCE_FOR_POSTAL_CODE 

38 63 INVALID_CITY_FOR_POSTAL_CODE 

39 64 PARTIAL_DATA 

40 65 UNCHANGED_IBAN 

41 66 SWITCH_CHANGE_ERROR 

42 67 SHAPARAK_ADMINISTRATION_REJECTION 

43 68 UNABLE_TO_ACTIVATE_PERMANENTLY_DEACTIVATED_TERM 

44 69 UNABLE_TO_MIGRATE_PERMANENTLY_DEACTIVATED_ACCEP 

45 70 ITEM_COUNT_LIMIT_REACHED 

46 1002 BLACKLISTED_MERCHANT 

47 10000 DUPLICATE_REQUEST_FOR_TERMINAL 

48 10001 REQUEST_INVALID_FOR_RESPONSE 

49 10002 REQUEST_NOTFOUND_FOR_RESPONSE 

50 10003 DUPLICATE_TERMINAL 

51 10004 NO_TERMINALS 

52 10008 ADMIN_REQUEST_REJECTION 

 32-5 جدول 

 امنیت وب سرویس -5-5

 IPو  SSL Encryptionعهت ا مینان از امنیت استفاده از وب سرویس، در کنار موارد مربوط بته امنیتت کانتال از قبیتل     

Restriction گردند، نیاز است تا شرکت ها نیز در هنگتا  فراختوانی سترویس ا العتات مربتوط بته       که از سمت شاپرک اعمال می

 درخواست ارسال نمایند. Headerرا در   (اعم از نا  کاربری و کلمه عبور)تصدیق هویت



های متقاضیان در  های ثبت و پیگیری درخواست پروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک 

 یار های پرداخت سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت

 

 52از 52 یصفحه SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL 10/07/1397 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 و به شرح زیر خواهد بود: Basic Access Authentication (BA)تصدیق هویت به روش  قالب ارسال ا العات

 گردداند ایجاد میدو ناطه ):( از هم عدا شدهای از نا  کاربری و کلمه عبور که با رشته .1

<user_name>:<password> 

 عنوان نمونه:ه ب گرددتبدیل می Base64رشته تولید شده در بند قبل به قالب  .2

PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

ه بت  گتردد می درخواست ارسال Headerدر  Basicو با یذ فاصله پس از کلمه کلیدی  Authorizationنتیجه با کلید  .3

 عنوان نمونه:

Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 
ها، در پروسه آزمون با همتاهنگی شتاپرک   سازی صورت گرفته توسط شرکتبا توعه به اولویت تست عملکرد صحیح پیاده -

 مکان غیر فعال کردن موارد امنیتی مدکور وعود دارد.ا

 


