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 مقدمه -1

ی هاب فناوران مالی شاپرک، مجموعه ای از تعاریف، قراردادها، مفاهیم و ساختار اطالعات تبادلی بین شرکت مستند فنی سامانه

های نشها و تراکل پیامباشد. لذا به منظور یکپارچگی و امنیت تبادهای صادر کننده کارت میشبکه پرداخت کارتی)شاپرک( و  بانک

 های عضو شتاب قرار گرفته است.مالی مستند حاضر تهیه و در اختیار صادرکنندگان کارت

 اهداف  -2

سازی پروتکل ارتباطی بین شبکه الکترونیکی پرداخت هدف از تدوین این مستند، ارائه روشی یکپارچه و امن به منظور پیاده

تقال های انتراکنش آغازباشد. بانک های صادرکننده کارت عضو شتاب به منظور شتاب میهای صادرکننده کارت عضو کارتی و بانک

 دهند.را در اختیار شرکت شاپرک قرار میسازی نموده و آنوجه کارتی و فرآیندهای مربوط به آن، پروتکل مذکور را توسعه و پیاده

 کاربران -3

 باشند.می شتاب صادر کننده کارت عضو شبکههای کاربران این سند، بانک

 تعاریف -4

 شرکت شاپرک -4-1

 خصوص به کشور در پرداخت نظام ساماندهی منظور به که است ایشبکه ،«شاپرک» کارت پرداخت کییالکترون شبکه

 نظارت هشبک این توسط «پذیرش ابزارهای» از حاصل هایتراکنش هیکل و شده ایجاد بانکی نظام در کییالکترون فروش هایپایانه

 .دارد برعهده را تسویه اتیعمل انجام و اجرایی و فنی عملکرد بر نظارت کلی طور به و شودمی کنترل و

 سازپرداخت -4-2

 موافقتنامهو براساس  این سنداست که در چارچوب  ی ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایرانشخص حقوق

 .نمایدیم تیفعالشرکت شاپرک، منعقده با 

 کارت عضو شبکه شتابهای صادرکننده بانک -4-3

ها و موسسات مالی و اعتباری صادرکننده کارت که از طرف شبکه شتاب به رسمیت شناخته شده و امکان تمامی بانک

 اتصال، ایجاد و دریافت تراکنش بر بستر این شبکه را دارند.
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 شرح -5

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

 )استعالم نام دارنده کارت مقصد(کارتیدرخواست تاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی  -

 (وجهی بدون حضور کارتانتقال وجه کارت به کارت سهدرخواست انجام حواله الکترونیکی بین بانکی ) -

 درخواست اصالحیه عملیات )برگشت عملیات( -

 تراکنشاستعالم وضعیت  -

 هاساختار کلی سرویس -5-1

 های درخواستمحتوا نیباشد. همچن POSTآنها به صورت  یو فراخوان دهیارائه گرد RESTFULبه صورت  هاسیسرو هیلکالزم است 

 Response Bodyدر  JSONبا فرمت  زین هاسیسرو یو خروج گرددیارسال م Request Body و در قالب  JSONبا فرمت 

ارائه  هیآدرس پا یاارتباط شبکه یباشند و با برقراری( مRelative) یارائه شده به صورت نسبی هاآدرس نیهمچنبازخواهد گشت. 

 گردد.یداده شده اضافه منسبی  یهاآدرس یبه ابتدا های صادر کننده کارتبانکشده توسط 

 ها قابل ذکر است:عالوه بر موارد اصلی باال، نکات ذیل پیرو پیاده سازی کلی فنی وب سرویس

 باشد. UTF-8های ارسالی از سمت کالینت و سرور  Stringالزم است در تمامی موارد قالب  -

به مرجع  میالدی 01/01/1970( های سپری شده از تاریخ مبدا Millisecondتعداد هزارم ثانیه ) Timestamp منظور از -

UTC پیش از مبدا یاد شده به صورت منفی  گردد. این عدد برای تاریخ هایمی باشد که همواره به صورت عددی ارائه می

 گردد.ارائه می

 های ارائه شده صرفا جنبه اطالعات تکمیلی دارند.  JSONسازی، جداول بوده و نمونه در این مستند مرجع اصلی پیاده -

مقادیر داده شده یا ، کردن نباشند( Deserializeمعتبر نباشند )قابل  JSONهای ارائه شده از نظر قالب چنانچه ورودی -

مقدار داده شده برای فیلدی خارج از قالب یا ، خارج از مقادیر معتبر ارائه شده در مستند باشند Enumبرای فیلد های 

و یا فیلدی ارائه گردد(  Numberمقداری از نوع  Stringاعالم شده در مستند باشد )به عنوان مثال برای فیلدی از جنس 

           دازش منطقی درخواست، کد پاسخدهنده بدون پرسرویسالزم است فراخوانی ارائه گردد،  ناشناخته به هنگام نام با

400 HTTP  (Bad Requestباز )  گرداند و در بدنه پاسخ نیز حتی االمکان داده دارای خطا را مشخص نماید. در این

 plain textخطا به صورت منشا اطالعات کافی درمورد الزم است  حالت خاص، قالبی برای پاسخ وجود نداشته و صرفا 

 ردد.به سرویس گیرنده ارسال گ
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 HTTP 500 کد پاسخمی تواند  گردد،نشده مواجه می Handle غیر منطقیدر حالتی که سرویس دهنده با خطای داخلی  -

 باشند،صورت منطقی قابل اعتبار سنجی  ی که بهتمامی خطاهایبرای در حد امکان الزم است  با این حال گرداند. باز

  شوند. قالب داده شده در مستند بازگردانده سیستمی متناسب باخطاهای منطقی قابل تفسیر 

 شود،بازگردانده می HTTPمطابق استاندارد  500 و 401 ،400حالت مطرح شده در مستند که کد های پاسخ  سهبه جز  -

الزم به ذکراست در  د.ارائه شده در مستند بازگردانده خواهد شبه همراه پاسخی در قالب  200در تمامی حاالت کد پاسخ 

، 400، با این حال در حالت وجود نداردشود قالب خاصی جهت خروجی بازگردانده می 200حاالتی که کد پاسخ غیر از 

 کند. کفایت میهای ارائه شده در بدنه پاسخ جهت تشخیص کلی خطا به صورت غیرسیستمی )انسانی( داده

 کوته واژه های مورد استفاده در مستند -5-1-1

ی ابینی شده، صرفا شش نوع کلی داده وجود خواهد داشت، در جداول زیر اقالم اطالعاتی رشتهبا توجه به اینکه در ساختار پیش

 Timestamp، اقالم اطالعاتی 3B، اقالم اطالعاتی دو انتخابی )بولی( به اختصار 2N، اقالم اطالعاتی عددی به اختصار 1Sبه اختصار 

باشند به ، اشیاء که خود شامل تعدادی فیلدهای اطالعاتی میTباشد به اختصار )شامل تاریخ و زمان( که دقت آن تا هزارم ثانیه می

در جداول نمایش داده شده  5Aباشند، به اختصار که شامل مجموعه ای از سایر اقالم اطالعاتی می ایو فیلدهای آرایه 4Oاختصار 

 است. 

 عنوان اختصار ردیف 

1 S رشته 

2 N عدد 

3 B )دو انتخابی )بولی 

4 T تاریخ و زمان 

5 O شیء 

6 A آرایه 

 ای: انواع اقالم داده1جدول 

                                                           

1  Sting 

2 Number 

3  Boolean 

4  Object 

5 Array 
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قابل قبول فیلدهای اطالعاتی نیز  طولای یا عددی در داخل پرانتز حداقل و حداکثر برای اقالم اطالعاتی رشتهالزم به ذکر است 

 64آن طول و حداکثر کاراکتر  8آن  طولای که حداقل یک فیلد رشته یریشماره رهگذکر گردیده است. به عنوان مثال اگر فیلد 

 شود.درجدول نمایش داده می  S(8,64)به اختصار  ،باشدکاراکتر 

 سازانهای پرداختهای درخواستساختار کلی پیام -5-1-2

ستفاده در پیام سخ مورد ا ست و پا های های حوالهدر این بخش به معرفی فیلدهای اطالعاتی در دو بخش اقالم اطالعاتی درخوا

سهالکترونیکی  ضور کارت بین بانکی انتقال وجه کارت به کارت  ست و شده ا پرداخته)انتقال وجه کارتی با رمز دوم( وجهی بدون ح

 با جزئیات ساختار و نمونه پیام توضیح داده خواهد شد. در ادامه این مستند هر یک از انواع پیام

 باشد:به شرح ذیل می)ورودی وب سرویس ها(  های درخواستاقالم اطالعاتی در پیامکلی ساختار 

فیلدنام  ردیف  توضیحات نوع فیلد نام فارسی 

1 acceptorCode رندهیشماره پذ S(15,15) گردد.پذیرنده در این فیلد درج می شماره 

2 amount مبلغ N(1,12)  گردد.میمبلغ تراکنش در این فیلد درج 

3 approvalCode کد تاییدیه S(8,64) 
اخذ شده از بانک صادر کننده در این فیلد کد تاییدیه 

 گردد.میدرج 

4 cvv2 
 ریپرداخت غ یتیاطالعات امن

 یحضور
S(3,4) 

اطالعات امنیتی پرداخت غیر حضوری در این بخش 

 گردد.میدرج  "YYMM"در قالب 

5 destinationPAN مقصد شماره کارت S(16,19) گردد.می مقصد در این فیلد درج کارت شماره 

6 expiryDate کارت یانقضا خیتار S(4,4)  گردد.میسال و ماه انقضای کارت در این فیلد درج 

7 localization کد زبان ورودی N(1,1) 
درج  1المللی با مقدار  و کد زبان بین 0کد زبان محلی 

 گردد.می

8 pin  کارتدوم رمز S(5,12)  گردد.میرمزد دوم کارت در این فیلد درج 

9 referenceNumber شناسه انتقال S(1,30)  گردد.میشناسه انتقال وجه در این فیلد درج 

10 registrationDate ثبت درخواست خیتار T  گردد.میتاریخ ثبت درخواست در این فیلد درج 

11 securityControl 
روش تبادل اطالعات حساس 

 کارت
N(1,2) 

و  pinمورد استفاده جهت تبادل امنیتی قالب 

cvv2   باشد.می 17جدول شماره که مطابق با 

12 sourceAddress ییکاربر نها ینترنتیآدرس ا S(5,64) 
آدرس اینترنتی کاربر نهایی سرویس در این فیلد درج 

 گردد.می

13 sourcePAN مبدا شماره کارت S(16,19) گردد.میمبدا تراکنش در این فیلد درج  شماره کارت 

14 terminalNumber  پایانهشماره S(8,8)  گردد.میشماره ترمینال پذیرنده در این فیلد درج 

15 terminalType نالینوع ترم N(1,1) 
       تکمیل 14جدول شماره نوع ترمینال مطابق با 

 گردد.می

16 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ S(8,64)  گردد.میشماره رهگیری تراکنش در این فیلد درج 
 های درخواست: ساختار کلی پیام2جدول 



حواله الکترونیکی های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 بین بانکی کارتی )غیر حضوری(

 

 22از 11 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 پاسخ هایکلی پیامساختار  -5-1-3

شود. یکی از اقالم بخش توضیح داده میدر این  گردند،ها ارسال می درخواست جواب های پاسخی که دربه طور کلی ساختار پیام

ات است که جزئیاشیاء خطا ای از آرایه گردد لیست خطاها می باشد. با توجه به اینکه این فیلداطالعاتی که در پیام پاسخ ارایه می

 گردد.ارایه می در بخش بعدی ه آن به صورت مجزااقالم اطالعاتی مربوط ب ،کندرا مشخص می هاخطا

 باشد:های پاسخ به شرح ذیل میپیامکلی فیلدهای موجود در ساختار 

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف

1 additionalResponseData 
 یاضاف یهاداده

 یبازگشت
S(1,99) 

در این فیلد درج  های اضافی بازگشتی از بانکداده

 گردد.می

2 amount مبلغ N(1,12)  دد.گرمیمبلغ تراکنش انتقال وجه در این فیلد در ج. 

3 approvalCode هیدییکد تا S(8,64) 
استعالم شده از بانک در این فیلد درج  کد تاییدیه

 گردد.می

4 cardHolderName نام دارنده کارت S(1,50) 
نام و نام خانوادگی دارنده کارت مقصد در این فیلد 

 گردد.میدرج 

5 errors خطاها ستیل A 
( errorای از اشیاء خطا )شامل مجموعه لیست خطاها

 گردد.میتکمیل  4جدول مطابق با 

6 registrationDate ثبت درخواست خیتار T  گردد.میتاریخ ثبت درخواست در این فیلد درج 

7 rrn 
 یابیشماره مرجع باز

 تراکنش
S(1,12) 

      شماره مرجع بازیابی تراکنش در این فیلد درج 

 گردد.می

8 stan تراکنش یریگیشماره پ N(1,6)  گرددمیشماره پیگیری تراکنش در این فیلد درج. 

9 status تراکنش تیوضع N(1,2) 
تکمیل  13جدول شماره وضعیت تراکنش مطابق با 

 گردد.می

10 trackingNumber 
 یریشماره رهگ

 درخواست
S(8,64)  گردد.میشماره رهیگیری پیام در این فیلد درج 

11 transactionDate تراکنش خیتار T  گردد.میتاریخ تراکنش در این فیلد درج 

21  transactionType نوع تراکنش N(1,1) 
       تکمیل  15جدول شماره نوع تراکنش مطابق با 

 گردد.می
 : ساختار کلی پیام پاسخ عملیات مالی3جدول 

  



حواله الکترونیکی های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 بین بانکی کارتی )غیر حضوری(

 

 22از 12 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 

 شیء خطا ساختار -5-1-4

مربوط  اطالعاتیبخش جزئیات فیلدهای باشد در این ها یکسان میتمامی سرویسپاسخ با توجه به اینکه ساختار لیست خطا در 

 گردد.امتناع می این بخشو در ادامه مستند از تکرار  گرددارایه می ذیل در جدول( error)خطا ( objectبه شیء )

 توضیحات نوع فیلد نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 errorCode کد خطا N(1,3)  گردد.تکمیل می 16جدول شماره مطابق با M 
2 errorDescription شرح خطا S(1,256) شرح خطا M 
3 referenceName نام فیلد/ هویت S(1,256) باشد.نام فیلد/ هویتی است که خطا ناشی از آن می O 

4 originalValue 
مقدار منجر به 

 خطا
S(1,256) است ردیدهمنجر به ایجاد خطا گی است که ارسال مقدار. O 

5 extraData اطالعات اضافی S(1,256) 
     در این فیلد ذکر اضافی مرتبط با خطا  سایر اطالعات

 .گرددمی
O 

 : ساختار لیست خطا4جدول 

 : در پیام های پاسخها لیست خطا JSONنمونه 

{ 

  "errors": [ 

    { 

      "errorCode": 7, 

      "errorDescription": "Not enough resources", 

      "referenceName": "balance", 

      "originalValue": "30000000", 

      "extraData": "" 

    } 

  ] 

} 

 لیست خطا JSON نمونه: 1 امیپ

 

 درخواست تاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی بین بانکیسرویس  -5-2

 مسیر دسترسی: 

/cardHolderInquiry 
)استعالم مشخصات دارنده کارت مقصد( درخواست تاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی بین بانکی هدف از این سرویس امکان 

  می باشد.



حواله الکترونیکی های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 بین بانکی کارتی )غیر حضوری(

 

 22از 13 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

( cardHolderInquiry) تاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی بین بانکیدرخواست  object جنس از ورودی این سرویس

  باشد.میتاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی بین بانکی  پاسخ به درخواست objectز به صورت بوده و خروجی آن نی

 باشد: مطابق جدول زیر می کارتیتاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی رخواست د objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber باشد.شناسه یکتای تراکنش می درخواست یریشماره رهگ M 
2 sourcePAN باشد.مبدا یا محل برداشت انتقال وجه می شماره کارت مبدا شماره کارت M 
3 destinationPAN باشد.مقصد یا محل واریز انتقال وجه می شماره کارت مقصد شماره کارت M 

4 amount گردد.ال وجه در این فیلد درج میمبلغ انتق مبلغ M 
5 referenceNumber گردد.شناسه انتقال در این فیلد درج می شناسه انتقال O 

6 sourceAddress ییکاربر نها ینترنتیآدرس ا ( آدرس اینترنتی کاربر نهاییend user) سرویس M 

7 localization المللیزبان بین 1زبان محلی و کد  0کد  زبان ورودی M 
8 acceptorCode گردد.شماره پذیرنده در این فیلد درج می رندهیپذ شماره M 
9 terminalNumber  گردد.شماره ترمینال پذیرنده در این فیلد درج می پایانهشماره M 
10 terminalType توضیح داده شده است. 14جدول شماره انوع ترمینال در  نالینوع ترم M 

 : ساختار پیام درخواست تاییدیه و بررسی دارنده کارت مقصد5جدول 

 :درخواست تاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی کارتیورودی سرویس  JSONنمونه 

{ 
  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 

  "sourcePAN": "XXXXXXXXXXXXXXXX", 

  "destinationPAN": "XXXXXXXXXXXXXXXX", 

  "amount": 10000.0, 

  "referenceNumber": "321FDDFS4564565", 

  "sourceAddress": "192.168.0.1", 

  "localization": 0, 

  "acceptorCode": "123456789012345", 

  "terminalNumber": "12345678", 

  "terminalType": 1 

} 

 درخواست تاییدیه و بررسی کارت مقصد JSONنمونه   :2 امیپ

 

 

 

 



حواله الکترونیکی های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 بین بانکی کارتی )غیر حضوری(

 

 22از 14 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 باشد:رخواست انتقال مطابق جدول زیر میپاسخ به د objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ   M 
2 registrationDate ثبت درخواست خیتار   M 

3 transactionDate تراکنش خیتار   O 
4 stan شماره مرجع  O 

5 rrn تراکنش یابیشماره مرجع باز   O 

6 additionalResponseData یبازگشت یاضاف یهاداده   O 

7 cardHolderName نام دارنده کارت  O 

8 approvalCode هیدییکد تا   O 

9 amount مبلغ  M 

10 status تراکنش تیوضع   M 

11  errors لیست خطاها  O 

 :ساختار درخواست تاییدیه و بررسی انتقال وجه6جدول 

 :تاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی خروجی سرویس  JSONنمونه 

{ 
  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 

  "registrationDate": 2314567465, 

  "transactionDate": 453454354, 

  "stan": 12345678910, 

  "rrn": "1234567890", 
  "additionalResponseData": "Happy Birthday!", 
  "cardHolderName": "Card Holder Name", 

  "approvalCode": "6789797979", 
  "amount": 10000.0, 

  "status": 1, 

  "errors": [] 

} 

 پاسخ سرویس تاییدیه و بررسی دانده کارت مقصد JSONنمونه  :3 امیپ

 انجام حواله الکترونیکی بین بانکی سرویس -5-3

 آدرس دسترسی:

/cardTransfer 

 باشد.هدف از این سرویس انجام عملیات حواله الکترونیکی بین بانکی می

( بوده و خروجی آن نیز به صورت cardTransfer) بانکی انجام حواله الکترونیکی بیندرخواست  objectورودی این سرویس 

object باشدمیانجام حواله الکترونیکی بین بانکی  پاسخ به درخواست.  

 باشد:مطابق جدول زیر می انجام حواله الکترونیکی بین بانکی objectساختار 



حواله الکترونیکی های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 بین بانکی کارتی )غیر حضوری(

 

 22از 15 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری
1 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ   M 

2 sourcePAN مبدا شماره کارت   M 

3 destinationPAN مقصد شماره کارت   M 
4 amount مبلغ  M 

5 pin  کارتدوم رمز   M 

6 cvv2 یحضور ریپرداخت غ یتیاطالعات امن   M 

7 expiryDate کارت یانقضا خیتار   M 

8 securityControl  کارتروش تبادل اطالعات حساس   M 

9 referenceNumber شناسه انتقال  O 

10 approvalCode هیدییکد تا   M 

11 sourceAddress ییکاربر نها ینترنتیآدرس ا   M 

12 localization زبان ورودی  M 

13 acceptorCode رندهیشماره پذ   M 

14 terminalNumber  پایانهشماره   M 

15 terminalType نالینوع ترم   M 

 : ساختار درخواست انجام عملیات انتقال وجه کارتی غیر حضوری7جدول 

 :درخواست انتقال تیاستعالم وضعورودی سرویس  JSONنمونه 

 
{ 
  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 

  "sourcePAN": "XXXXXXXXXXXXXXXX", 

  "destinationPAN": "XXXXXXXXXXXXXXXX", 

  "amount": 10000.0, 

  "pin": "00000", 

  "cvv2": "571", 

  "expiryDate": "9809", 

  "securityControl": 0, 

  "referenceNumber": "321FDDFS4564565", 

  "approvalCode": "6789797979", 

  "sourceAddress": "192.168.0.1", 

  "localization": 0, 

  "acceptorCode": "123456789012345", 

  "terminalNumber": "12345678", 

  "terminalType": 1 

} 

 عملیات انتقال وجه کارتی غیر حضوری ورودی سرویس انجام JSONنمونه : 4 امیپ

 

 

 

 

 



حواله الکترونیکی های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 بین بانکی کارتی )غیر حضوری(

 

 22از 16 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 

 

 باشد:جدول زیر می مطابق انجام حواله الکترونیکی بین بانکیپاسخ به درخواست  objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ   M 

2 registrationDate ثبت درخواست خیتار   M 

3 transactionDate تراکنش خیتار   O 

4 stan تراکنش یریگیشماره پ   O 

5 rrn تراکنش یابیشماره مرجع باز   O 

6 additionalResponseData یبازگشت یاضاف یهاداده   O 

7 amount مبلغ  M 

8 status تراکنش تیوضع   M 

9 errors خطاها ستیل   O 
 یحضور ریغ یانتقال وجه کارت اتیانجام عمل پاسخ درخواستساختار :8جدول 

 :الکترونیکی بین بانکیانجام حواله خروجی سرویس  JSONنمونه 

 
{ 
  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 

  "registrationDate": 2314567465, 

  "transactionDate": 453454354, 

  "stan": 123456, 

  "rrn": "123456789012", 

  "additionalResponseData": "Happy Birthday!", 

  "amount": 10000.0, 

  "status": 2, 

  "errors": [] 

} 

 پاسخ سرویس انجام عملیات انتقال وجه کارتی JSONنمونه : 5 امیپ

 اصالحیه عملیات حواله الکترونیکی بین بانکیسرویس  -5-4

 آدرس دسترسی:

/transactionReversal 

 باشد.می بین بانکی امکان اصالحیه/بازگشت عملیات حواله الکترونیکیهدف از این سرویس 

لکترونیکی بین بررانکی درخواسررررت object جنس ای ازورودی این سررررویس آرایرره  اصرررالحیرره عملیررات حوالرره ا

(transactionReversalصورت آرایه ست objectای از ( بوده و خروجی آن نیز به  سخ به درخوا صالحیه عملیات حواله  پا ا

 باشد.الکترونیکی بین بانکی می



حواله الکترونیکی های درخواستپروتکل وب سرویس_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 بین بانکی کارتی )غیر حضوری(

 

 22از 17 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 باشد:مطابق جدول زیر می اصالحیه عملیات objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ  M 

2 registrationDate ثبت درخواست خیتار  M 

3 amount مبلغ  M 
 ساختار درخواست برگشت عملیات انتقال وجه :9جدول 

 :اصالحیه عملیاتورودی  JSONنمونه 

{ 

  "trackingNumber": "dfg5645trdghui56-dfg", 

  "registrationDate": 2314567465, 

  "amount": 10000,0 

} 

 درخواست برگشت عملیات انتقال وجه JSONنمونه  :6 امیپ

 

 باشد:مطابق جدول زیر می پاسخ اصالحیه عملیات objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ  M 
2 amount مبلغ  M 

3 status تراکنش تیوضع  M 

4 errors لیست خطا  O 

 سرویس برگشت عملیات انتقال وجهساختار :10جدول 

 

 
 :برگشت عملیاتسرویس  پاسخ JSONنمونه 

{ 

  "trackingNumber": "dfg5645trdghui56-dfg", 

  "amount": 10000.0, 

  "status": 1, 

  "errors": [] 
} 

 انتقال وجه اتیبرگشت عمل سیپاسخ سرو JSONنمونه : 7 امیپ

 استعالم وضعیت عملیات حواله الکترونیکی بین بانکیسرویس  -5-5

 آدرس دسترسی:

/transactionInquiry 
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 22از 18 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 باشد.می انتقال وجهاستعالم وضعیت عملیات هدف از این سرویس 

 اسرررتعالم وضرررعیررت عملیررات حوالرره الکترونیکی بین بررانکی درخواسررررت object ای ازورودی این سررررویس آرایرره

(transactionInquiryبوده و خروجی آن نیز به صورت آرایه ) ای ازobject وضعیت عملیات استعالم  پاسخ به درخواست

 باشد.میحواله الکترونیکی بین بانکی 

 باشد:مطابق جدول زیر می استعالم وضعیت عملیات objectساختار 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ  M 

2 registrationDate ثبت درخواست خیتار  M 

 ساختار سرویس استعالم وضعیت عملیات انتقال وجه:11جدول 

 :استعالم وضعیت عملیات انتقال وجهورودی سرویس  JSONنمونه 

{ 

  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 

  "registrationDate": 2314567465 

} 

 سرویس استعالم وضعیت عملیات انتقال وجه JSONنمونه  :8 امیپ

 

 باشد:مطابق جدول زیر میپاسخ استعالم وضعیت عملیات انتقال وجه  objectساختار 

 

 توضیحات نام فارسی نام فیلد ردیف
 اجباری/

 اختیاری

1 trackingNumber درخواست یریشماره رهگ  M 
2 registrationDate ثبت درخواست خیتار  M 

3 transactionDate تراکنش خیتار  O 

4 stan تراکنش یریگیشماره پ  O 

5 rrn تراکنش یابیشماره مرجع باز  O 

6 amount مبلغ  O 

7 additionalResponseData های اضافی بازگشتیداده  O 

8 status تراکنش تیوضع  M 

9 transactionType نوع تراکنش  O 

10 errors لیست خطاها  O 

 ساختار پاسخ سرویس استعالم وضعیت عملیات انتقال وجه:12جدول 
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 22از 19 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 :استعالم وضعیت عملیات انتقال وجهسرویس  پاسخ JSONنمونه 

{ 

  "trackingNumber": "45ggfhfgh54tfg45-dfsdf", 

  "registrationDate": 2314567465, 

  "transactionDate": 453454354, 

  "stan": 12345678910, 

  "rrn": "1234567890", 

  "amount": 10000.0, 

  "transactionType": 1, 

  "additionalResponseData": "Happy Birthday!", 

  "status": 1, 

  "errors": [] 

} 

 پاسخ سرویس وضعیت عملیات انتقال وجه JSONنمونه : 9 امیپ

 سیوب سرو تیامن -5-6

 SSL Encryption ، IP لیکانال از قب تیدر کنار موارد مربوط به امن س،یسرواستفاده از وب تیاز امن نانیاطم جهت

Restriction  وVPN Tunnel ، است  ازیگردند، نیاعمال م رک()شرکت شاپ دهندهسرویساز سمت بنابر توافق و نیازمندی که

لمه و ک یاعم از نام کاربر -تیهو قیاطالعات مربوط به تصد ،سیسرو یدر هنگام فراخوان زین گیرنده )فن آوران مالی(سرویستا 

 .ندیدرخواست ارسال نما Header را در -عبور

 :خواهد بود ریو به شرح ز Basic Access Authentication (BA) مطابق استاندارد تیهو قیارسال اطالعات تصد قالب

 .گرددیم جادیاند اکه با دو نقطه ):( از هم جدا شدهو کلمه عبور  یاز نام کاربر یارشته .1

<user_name>:<password> 

 :گردد بعنوان نمونهیم لیتبد Base64 شده در بند قبل به قالب دیرشته تول .2

PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

گردد بعنوان یدرخواست ارسال م Header در Basic یدیفاصله پس از کلمه کل کیو با  Authorization دیبا کل جهینت .3

 :نمونه

Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg== 

به  401، کد پاسخ Authenticationدر وضعیت خطای  ،BAالزم به ذکر است سرویس دهنده نیز موظف است مطابق استاندارد 

 های مناسب را برگرداند. Headerهمراه 
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 22از 20 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 جداول پایه -5-7

 جدول وضعیت درخواست -5-7-1

 توضیحات عنوان مقدار ردیف

1 0 
در حال 

 پردازش

)نتیجه نهایی هنوز مشخص  باشد.دریافت شده و در حال پردازش می دهندهسرویسدرخواست توسط 

 نیست(

 پایان موفق عملیات درخواستی موفق 1 2

 پایان عملیات درخواستی همراه با خطا نا موفق 2 3

 ( با کلید داده شده یافت نگردید.تراکنشی )عملیات یا درخواستی یافت نشد 3 4

 وضعیت درخواست :13جدول 

 ترمینالانواع جدول  -5-7-2

 توضیحات عنوان مقدار ردیف

1 1 Internet Payment Gateway/Web App ینترنتیا انهیپا 

2 5 Mobile App  موبایلیاپلیکیشن 

3 6 Mobile SDK افزار موبایلیکتابخانه توسعه نرم 

4 7 Exposed API سپاری شدهسرویس برون 

 انواع ترمینال :14جدول 

 ع تراکنش انواجدول  -5-7-3

 عنوان مقدار ردیف

 درخواست تاییدیه و بررسی حواله الکترونیکی کارتی) استعالم نام دارنده کارت بانک مقصد( 0 1

 )درخواست انجام حواله الکترونیکی بین بانکی )انتقال وجه کارتی 1 2

 انواع تراکنش :15جدول 

 خطا هایجدول کد -5-7-4

 عنوان مقدار ردیف

 گردد.(ذکر می extraData و referenceName در خطای عمومی )جزئیات مرتبط 0 1

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در  /هویت مربوطهعدم ارسال مقدار برای فیلد اجباری )نام فیلد 1 2
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 22از 21 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 عنوان مقدار ردیف

3 2 
ذکر  referenceName)نام فیلد/هویت مربوطه عینا در نادرست داده ارسالی  check digitیا منطقی قالب 

 گردد.(می

 گردند.(ذکر می referenceNameهای تکراری عینا در دادهعنوان فیلد/هویت محتوی ارسال داده تکراری ) 3 4

5 4 
از هم  ":"و با  گردندذکر می referenceNameهای ارائه شده )نام فیلدهای مغایر عینا در عدم همخوانی بین داده

 .(شوندجدا می

6 5 
ذکر  referenceName)نام فیلد/هویت مربوطه عینا در عدم همخوانی داده ارائه شده با قراردادهای سرویس 

 گردد.(می

 گردد.(ذکر می referenceName)نام فیلد/هویت مربوطه عینا در عدم وجود داده مورد اشاره  6 7

8 7 
ذکر  referenceNameدر  – balanceبرای مثال  –عدم وجود منابع کافی جهت تکمیل درخواست )نام منبع 

 گردد.(می

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در مربوطه  /هویتگیرنده به داده مورد ارجاع )نام فیلدعدم دسترسی سرویس 8 9

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در  مربوطه /هویتعدم امکان برداشت/واریز )نام فیلد 9 10

 امکان فراخوانی سرویس به صورت موقت وجود ندارد 10 11

 دهندهخطای داخلی سیستم سرویس 11 12

 عدم دسترسی موقتی به سرویس بیرونی 12 13

 عدم دریافت پاسخ از سرویس بیرونی 13 14

 باشدنیاز به ارسال مجدد درخواست می 14 15

 عدم امکان ارائه سرویس درخواستی 15 16

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در مربوطه محتوی داده  /هویتامنیتی )نام فیلدخطای  16 17

 گردد.(ذکر می referenceNameعینا در  مربوطهمحتوی داده  /هویت)نام فیلدداده خارج از محدوده مورد قبول  17 18

 (گردد.ذکر می referenceNameنام فیلد/هویت محتوی داده مربوطه عینا در )مرجع غیر فعال  18 19

 (گردد.ذکر می referenceNameنام فیلد/هویت محتوی داده مربوطه عینا در )انقضاء/ابطال مرجع مورد اشاره  19 20

 خطا هایکد :16جدول 
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 22از 22 یصفحه SHP_INS_PISPBANKSYSWBSPROTOCOL 02/08/1398 00-01ویرایش: 

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

 تبادل اطالعات حساس کارتهای روشجدول  -5-7-5

 عنوان مقدار ردیف

 بدون رمزنگاری CVV2و  PINارسال  0 1

 بدون رمزنگاری CVV2و   به صورت رمزنگاری شده PIN ارسال 1 2

 به صورت رمزنگاری شده CVV2و  PINارسال  2 3
 تبادل اطالعات حساس کارت یهاروش: 17جدول 

 


