
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 توسعه نرم افزارهای وب و موبایلاداره 

 مستندات

 (IPG) درگاه پرداخت اینترنتی پارسیان

 تراکنش برگشتسرویس راهنمای 

 

 

 

  



 10012101شماره سند  -(IPGدرگاه پرداخت اینترنتی پارسیان ) - اداره توسعه نرم افزارهای وب و موبایل - شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(

 

 7 از 1 صفحه

 

 

 

 

 

 10012101شماره سند 

 

 1.0.0:  مستند نسخه

 عادیطبقه بندی : 

تاریخ  نام و نام خانوادگی ردیف

 ویرایش

 نسخه  تأیید کننده شرح ویرایش

 1.0.0 حامد صمدی نسخه اولیه 12/06/1397 فاطمه عصار 1
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 7 از 2 صفحه

 فهرست
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 7 از 3 صفحه

قبلی نسخهتغییرات نسبت به   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییرشرح  فهرستمراجعه به  عنوان

 نسخه اولیه ندارد نسخه اولیه
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 7 از 4 صفحه

 مقدمه

 دهد. توسط درگاه پرداخت اینترنتي پارسیان را شرح مي درخواست برگشت وجه این مستند چگونگي

 

 اطالعات فنی سیستم 

 ( شناسه پذیرندهpin ) : 

های شود . تمامي فراخواني وب سرویسبه پذیرنده داده مياز جانب این شرکت  است کهپذیرنده  پایانهپین، شناسه یکتا برای هر 

پذیرنده که باید به شرکت تجارت  IPآدرس  کنترلهمراه با  از طریق این مشخصه و تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(سامانه پرداخت 

 گردد .ارسیان اعالم گردد احراز هویت ميالکترونیک پ

  ( شماره سفارشOrder Id : ) 

 گردد.شود و یکتایي آن از جانب بانک نیز کنترل ميها ارسال ميتراکنش هرشماره یکتایي که از جانب پذیرنده برای  

  ( شماره درخواستToken : ) 

 نماید. خرید به پذیرنده ارسال مي تراکنشدرخواست هر شماره یکتایي که بانک به ازای  

  ( شماره مرجعRRN : ) 

های مالي دهد. این شماره جهت پیگیریبه پذیرنده ميهمراه با شماره درخواست  ،شماره یکتایي که بانک بعد از اتمام موفق تراکنش 

 گردد. استفاده مي

 

 مالحظات 

 پذیرنده موظف است یک حساب معتبر داشته باشد . .1

. چرا که تمامي اطالعات رد و بدل شده نجام دهدا httpsپروتکل امن  است تمامي فرایند یک تراکنش را از طریق پذیرنده موظف .2

 .به حداقل ممکن برسدعات انتقال یابند و امکان سوء استفاده از این اطال باید با باالترین سطح ایمني

، چرا که عدم توجه به این موضوع دگردند را به شکل کامل انجام دهپذیرنده موظف است فرایندهایي که ذیل این سند مطرح مي  .3

 پذیرد .ئولیتي در قبال این موضوع را نميهای مالي را محتمل کرده و شرکت تجارت الکترونیک هیچگونه مسبروز مغایرت

که  اطالع دهد. چراسریعا مراتب را ، تغییر آنهاپیش از های سرور های خود را به این شرکت اعالم دارد و  IPفروشنده موظف است  .4

IP گیرند و عدم تطابق آنها باعث عدم قبولي کلیه ها به همراه شناسه پذیرنده جهت احراز هویت پذیرنده مورد استفاده قرار مي

 گردد .تراکنشهای پذیرنده مي
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 7 از 5 صفحه

 تراکنش برگشت وجه فرآیند 

 شود:مرحله انجام مي چهارطي  تراکنش برگشت وجه فرآیند 

به آن تراکنش پرداخت توکن )شماره درخواست( با ارسال به کارت شتابي کاربر برگشت وجه فراخواني سرویس درخواست  -1

 درگاه پرداخت

  بر اساس آن برگشت وجه و انجام اقدام مناسب بررسي نتیجه از متد سرویس  -2

 گردد:از ابتدا تا انتها بصورت خالصه مشاهده ميرگشت وجه، بتراکنش در شکل زیر، فرآیند 

 توجه به نکات زیر ضروری است:

هر ، اما پذیرنده به فراخواني سرویس تراکنش برگشت فقط و فقط درصورتي باید انجام شود که تراکنش اصلي موفق باشد -1

برگشتي از سرویس حتماً باید کنترل کد وضعیت . دهددلیلي خدمت/کاال را برای پرداخت انجام شده به مشتری خود ارائه نمي

 . شود

و در هر رنت درصورتي که عملیات فراخواني سرویس به علت مشکالت ناشي از ارتباطات شبکه ای )مانند اختالل در شبکه اینت -2

، الزم است پذیرنده با اشکال مواجه شود پارسیان( اینترنتي ذیرنده و سرویس درگاه پرداختبین سرور پصورت قطع ارتباط 

درصورتي که مجدداً با خطا در ارتباط مواجه شد، پذیرنده موظف است به نماید. فراخواني سرویس دیگر اقدام به حداقل یکبار 

منظور اطمینان از برگشت وجه به کارت مشتری خود، وضعیت تراکنش اصلي را با استفاده از سرویس استعالم تراکنش های 

احتمالي ذخیره نماید تا در پایگاه داده خود، به عنوان مغایرت مغایرت، مشاهده بررسي و در صورت موفق )گزارش فروش( 

 ید. نمااستعالم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مراتب را از ، و در صورت لزوم بتواند متعاقب آن

 . پذیرنده موظف است موفق و یا ناموفق بودن تراکنش برگشت وجه را به کاربر اعالم نماید -3
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 7 از 6 صفحه

Merchant Server TOP IPG Server

1. Calls ReversalRequest

2.Response of ReversalRequest

3.Check reversal call status

Is webservice call 
Timeout or connection 

exception?

 

 مشخصات سرویس   - 1

 ReversalService.asmx نام

 باشد.تراکنش موفق خرید مي وجه برگشتاین سرویس شامل متد درخواست  شرح

 https://pec.shaparak.ir/NewIPGServices/Reverse/ReversalService.asmx مسیر فراخوانی
 WSDL https://pec.shaparak.ir/NewIPGServices/Reverse/ReversalService.asmx?wsdlمسیر دریافت 

 XML SOAP Web Service نوع

 HTTPS پروتکل
 مشخصات سرویس تأیید تراکنش موفق    -1جدول 

 مشخصات متد  - 1 - 1

 ReversalRequest نام متد

، به حساب پذیرنده پرداخت طي فرآیند درخواست پرداخت ي کهوجهبرگشت درخواست  شرح

 شده است. 

 POST متد فراخوانی

 requestData نام پارامتر ورودی اصلی
 مراجعه شود.  3برای اطالع از فیلدهای آن به جدول 

  ReversalRequestمشخصات متد  -2جدول 
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 7 از 7 صفحه

 

   requestDataفیلدهای شیء  - 1 - 1 - 1

 باشد : به شرح مندرج در جدول زیر مي یک شیء حاوی چند خصوصیتبصورت 

 شرح پارامتر الزامی دادهنوع  نام پارامتر
LoginAccount string   ،رمز پذیرنده به منظور احراز هویت در درگاه پرداخت اینترنتي پارسیان . درصورت عدم صحت

 شود. ( در پاسخ داده مي126-کد وضعیت )

Token long  ( شناسه درخواستToken( تراکنش اولیه، درصورت عدم وجود، کد وضعیت )-در پاسخ 1528 )

  شود.داده مي
  requestDataفیلدهای شيء  -3جدول

 

 خروجی   - 2 - 1 - 1

 باشد :شامل فیلدهای زیر مي شیءیک 

 شرح  نوع  فیلدنام 
Status short  کد وضعیت عملیات درخواست پرداخت وجه خرید 

Message string شرح کد وضعیت عملیات 
Token long ها تمامي اعتبارسنجي شود کهشماره درخواست پرداخت در درگاه پرداخت. این مقدار در صورتي تولید مي

روی مقادیر فیلدهای پارامتر ورودی موفق باشد. مقدار معتبر آن همواره عددی مثبت و بزرگتر از صفر باید 

 باشد. 
   ReversalRequestفیلدهای خروجي متد  - 4جدول

 جهت فراخوانی متد Net.نمونه کد   - 2

 ASP.Net Web Formsدر آدرس زیر، پروژه ایجاد شده با دات نت و نمونه کد پیاده سازی یک وب سایت با هر دو تکنولوژی 

 توانید آن را دانلود نمایید:قرار داده شده است که مي ASP.Net MVCو 

https://pgw.pec.ir/ipg/PecPGW.Samples.zip 

 

 جدول کدهای وضعیت   - 3

 مراجعه شود. 10018( به مستند شماره statusبرای اطالع از کدهای وضعیت )مقادیر ممکن برای 

 

https://pgw.pec.ir/ipg/PecPGW.Samples.zip

