
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 اپلیکیشن های موبایل و وبو توسعه طراحی اداره 

 مستندات

 اطالعات پرداخت با شماره سفارشدریافت سرویس 

 

 

 

  



 -سرویس دریافت اطالعات پرداخت با شماره سفارش - اداره طراحی و توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 8001301شماره سند: 

 

 6 از 1 صفحه

 

 

 

 8001301 :شماره سند

 

 1.0.0:  مستند نسخه

 محرمانهطبقه بندی : 

تاریخ  نام و نام خانوادگی ردیف

 ویرایش

 نسخه  تأیید کننده شرح ویرایش

 1.0.0 حامد صمدی ستند اولیهم 28/06/1398 فاطمه عصار 1

 

 

  



 -سرویس دریافت اطالعات پرداخت با شماره سفارش - اداره طراحی و توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 8001301شماره سند: 

 

 6 از 2 صفحه

 فهرست

 

 

 4 ........................................................................................................ س اطالعات پرداخت با شماره سفارشیسرو   :سینام سرو

 4 ............................................................................................................................................................ مقدمه - 1 - 1

 GetPaymentInfoByOrderID .................................................................................................................. 4نام متد : 

 4 ...................................................................................................................................... :یورود یپارامتر ها  2-1-

 Header .......................................................................................................................................................... 4 یها لدیف

 4 ............................................................................................................................................... :یورود یپارامتر ها

 4 ...................................................................................................................................... :یخروج یر هاپارامت- 3-1

 5 ......................................................................................................................................................... نمونه کد: - 1-2

 5 ........................................................................................................................................................ :یورود -1-1-2

 5 ......................................................................................................................................... ----موفق: یخروج -2-1-2-

 6 .............................................................................................................................................. موفق:نا یخروج -3-1-2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -سرویس دریافت اطالعات پرداخت با شماره سفارش - اداره طراحی و توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 8001301شماره سند: 

 

 6 از 3 صفحه

 

قبلی نسخهتغییرات نسبت به   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییرشرح  فهرستمراجعه به  عنوان
   



 -سرویس دریافت اطالعات پرداخت با شماره سفارش - اداره طراحی و توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 8001301شماره سند: 

 

 6 از 4 صفحه

 اطالعات پرداخت با شماره سفارش سیسرو   :نام سرویس

 مقدمه - 1 - 1

 کارت های ذخیره شده مرتبط را برمی گرداند. Tspمشخصات پذیرنده را به همراه این سرویس 

 GetPaymentInfoByOrderID متد : نام

 

 PGWReport/GetPaymentInfoByOrderIDsp/T/api/Merchantgwservices.pec.irhttps://p سرویس مسیر

 TSP و پذیرنده اطالعات دریافت متد شرح

 HTTPPost پروتکل نوع

 Rest متد نوع

 GetPaymentInfoByOrderIDمتد  ویژگی های -1جدول 

 پارامتر های ورودی:  2-1- 

 Headerفیلد های            

Request  بایستی دارایHeader .های زیر باشد 

 Headerفیلدهای  -2جدول

 Base64 فرمت در عبور کلمه و : عالمت و کاربری نام کنار در فاصله یک همراه به Basic کلمه Authorization فیلد در : توجه

 نشان را Authorization جهت مجاز عبارت از ای نمونه زیر عبارت میگیرد. قرار استفاده مورد هویت تصدیق فرایند و ورود جهت

 دهد. می

Basic VGVzdFRva2VufDFxYXoyd3N4IVFBWkBXU1g= 

 

 :ورودیپارامتر های  

 نوع پارامتر نام

 پارامتر

 پارامتر شرح اختیاری

LoginAccount string   loginAccount پذیرنده 

OrderId long  سفارش شناسه 

Token long  رداختپ توکن 

  GetPaymentInfoByOrderID متد ورودیهای امترپار -3جدول 

    

 :خروجیپارامتر های -  1-3

 پارامتر شرح پارامتر نوع پارامتر نام

Value Name Header 
application/json Type-Content 

”Password):Encode(Username ”+”Base64 Basic“ Authorization 



 -سرویس دریافت اطالعات پرداخت با شماره سفارش - اداره طراحی و توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 8001301شماره سند: 

 

 6 از 5 صفحه

Status Int  عملیات فراخوانی وضعیت 

Message string   عملیات فراخوانی وضعیت پیام 

Data object شود مراجعه 5 جدول به 

  GetPaymentInfoByOrderID های خروجی متدمتراپار -4جدول 

Data :شامل مقادیر زیر می باشد 

 پارامتر شرح پارامتر نوع پارامتر نام

LoginAccount string  LoginAccountپذیرنده 

WebSiteAddress string پذیرنده سایت وب 

OrderId long سفارش شناسه 

Amount long مبلغ 

Token Int توکن 

CardNumber string کارت شماره 

PGWStatusId Int پرداخت وضعیت 

RequestDateTime string پرداخت زمان 

RRN long تراکنش مرجع شماره 

PTraceNo long تراکنش پیگیری شماره 

ClientIPAddress string  Ip تراکنش ارسال 

 Dataشی ء   هایامترپار -5جدول 

 

 کد: نمونه - 2-1

 ورودی: -1-1-2
 

{ 

"LoginAccount" : "abcdefghijklmnopa" , 

"OrderId" : "58137" , 

"Token" :"" 

} 

 فق:مو خروجی -2-1-2 -

{ 

  "Data": [ 

    { 



 -سرویس دریافت اطالعات پرداخت با شماره سفارش - اداره طراحی و توسعه اپلیکیشن های موبایل و وب - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 8001301شماره سند: 

 

 6 از 6 صفحه

      "LoginAccount": "abcdefghijklmnopa", 

      "WebSiteAddress": "http://samadi.ir", 

      "OrderId": 58137, 

      "Amount": 7500000, 

      "Token": 352630162, 

      "CardNumber": "622106******9626", 

      "PGWStatusId": 0, 

      "RequestDateTime": "2019-09-02T16:05:01.94", 

      "RRN": 712393060956, 

      "PTraceNo": 43040, 

      "ClientIPAddress": "5.114.254.63" 

    } 

  ], 

  "Status": 0, 

  "Message": "موفق عملیات" 

} 

 

 فق:موان خروجی -3-1-2

 

} 

"Data": null, 

"Status": -32760, 

"Message " : "نامعتبر ورودی( های)پارامتر"   

{ 

 

 


