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 (WebService - API)معرفی وب سرویس  – 1

 ام وب سرویو رن بارما شایده نند.نآشاایی  نرند حبیا تاکات  IT کسانی ک  با صاعت 

نست تبا التی بین نین نرم نفزنرما ننجام اد نیاز برن  سهتلت و تسریع  ر فرنیاد تتسع  نرم نفزنر و میچاین نرتباط بین نرم نفزنرمایی ک  یکپارچ  نیسب

 شت  ک  نین نرتباطام نز طریق وب سرویو ننجام هیشت  

 ب  عاتن  هثال :

 نالین وی  رن نرنئ  هی  مد .آیو پر نخت وبانک ما وب سر *

 .  مد ئ  هینوب سرویو نرسال آنالین پیاهک رن نر نین شرکت نیز*

 یکدیرر نسب ا ه کااد . و خدهام کز باید با یکدیرر نرتباط  نشب  باشاد تا ببتنناد نز سرویو ماباابرنین برناه  ما  غیر هبیر

 چرخه کار وب سرویس: -

سا ه : برناه  ن   ر یک کاهپیتتر  ر حال نیر ست یتنب ن ب  طتر  سبد و نز آ   رختن سرویو هی فر ست، نطالعاتی رن ب  کاهپیتتر  یرر  نز طریق وب  ن

هی در نند. نز ر   ن  ک   ر کاهپیتتر  وم نسررت کارما  ختنسررب  شررده رن ننجام هی  مد و نبیج  رن نز طریق وب سرررویو ب  برناه  نول بهی کاد ، برناه

 طرف  یرر ب ش نصلی پر نزش تتسط سرورما  نرنئ   ماده وب سرویو ننجام هی شت  و پر نزش کیبر  سیت دیرنده خدهام الزم نست .

 ته ن  برن  نرتباط با تتنبع ن  نست ک  سرویو  ماده نرنئ  هی  مد . ر حقیقت وب سرویو شی

 انوع وب سرویس –2

 :نز طرف شرکت نرنئ  هی در  APIنتع  س 

1 –SOAP  2 – HTTP   3 - Restful 

SOAP یاSimpleObjectAccessProtocol: 

نیجا  روشی برن  نرتباط  یبا بین سیسبم مایی  SOAPیکی نز عیتهی ترین نسباندنر  مایی نست ک   ر وب سرویو ما نسب ا ه هی شت . مدف نصلی 

وسیل  ن  برن  نرتباط و ننبقال  SOAPنست ک  بر رو  یک شبک   ر  سبرس نند. وقبی یک برناه  شروع ب  نرتباط با وب سرویو هی کاد، پیغام ما  

تین رن  ر آ  ب  نیرن  ر هی آور  ب  نین هعای ک  نین ب  وب سرویو فرسبا ه هی شت  و یک تابع یا ساب رو SOAP یبا بین آ   و مسباد. یک پیغام 

نبایج  نسب ا ه کر ه و عیلیام خت  رن آغاز هی کاد .  ر ننبها SOAPپیغام نز وب سرویو تقاضا  ننجام کار  هی کاد. وب سرویو نیز نز هحبتن  پیغام 

  یرر ب  برناه  نصلی هی فرسبد. SOAPرن با یک پیغام 

شکل درفب   XMLتکاتلتژ  نست ک  هببای بر  SimpleObjectAccessProtocolیا SOAPباا نها ه شده نند.  XMLر پای  وب سرویو ما عیتها ب

نیایاد، حبی ندر آ  برناه  ما با زبا  ما  ه بلف نتشب  شده  ر  نرتباط برقرنآنست.وب سرویو نین نهکا  رن هی  مد ک   یرر برناه  ما ببتنناد نز طریق 

 .هل ما  ه بل ی  ر حال نیرن باشادبم عاو بر رو  سیس

WSDL یا WebServicesDescriptionLanguage: 

نست. ب  نین هعای ک  وب سرویو  نرن  نطالعاتی نست ک  نحته  WSDLنسباندنر   یرر  ک  نقش نساسی  ر هعرفی وب سرویو رن باز  هی کاد 

ک  ب  برناه  ما هی دتید نین وب سرویو چ  نطالعاتی  XMLب  هی شت ، هبای ب  زبا  نتش WSDLنسب ا ه نز آ  رن تتضیح هی  مد . نین تتضیحام  ر 

برناه  ما  خت  رن ب  عاتن    الزم  نر  و چ  نطالعاتی رن بر هی در نند. وقبی نیاها با مم  ر یک یا ییع هی شتند، ب  برناه  نتیو ما نیازه هی  مد ک 

 سرویو  ماده وصل نیاید .

 //:Api/SendSMS.asmxsms.parsgreen.irhttp/ نیتن  :

 

http://login.parsgreen.com/Api/SendSMS.asmx
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HTTP 
Http  شکل سا ه ن  نز یک نرتباط نست ک  بر رو  پروتکلhttp  یاhttps .قابل نرنئ  نست 

 ننبقال  ن ه بین ص حام ه بلف  ر برناه  خت  رن  ر نظر بریرید.

   رن نیز ب تننید.آشرکت نرسال نیایید و نبیج   http رس آیا هی تتننید یکسر  هبغیر رن بر رو  ش

 نسب ا ه کاد ک  نسب ا ه نز نین روش کاربر   نست.SOAP داه ب   الیل ه بلف هیکن نست ک  برناه  نتیو نبتنند نز 

 نز نین روش نسب ا ه هی کااد . ت نرسال پیاهک  نشب  باشاد،هثال عیتها هاژول ما و برناه  ما  بین نلیللی  ر صترتی ک  قابلی

 نیاز ب  کد نتیسی ندنر  و با تاظیم و نام د نر  پارنهبر ما نین قابلیت نیجا  و رنه نندنز  هی در  . زیرن عیتهاً

  ر هجیتع سا ه ترین روش نرسال پیاهک هی باشد.

 برخت نر نست. SOAPنز کارنیی کیبر  نسبت ب  

 ربر  و کارنیی خت  رن  نر .نها کا

  ر  سبرس نیسباد .http تیاهی هبد ما بر رو   httpتتی  : میچاین ب   لیل هامیت 

 زبان های برنامه نویسی –3

 هد  وب سرویو نین نست ک  می  ببتنناد با یک زبا  ونحد با مم نرتباط  نشب  باشاد.آمیانطتر ک  هبتی  شدید، فلس   پدید 

 ببتنند تبا ل  ن ه  نشب  باشد. Asp.netبا وب سایت  PHPت با زبا  عای یک وب سای9 

 ل ن با مر زبانی ک  برناه  نتیسی هی کاید، هی تتننید نز وب سرویو نسب ا ه کاید.

 C# , VB, PHP , JAVA ,Prel , Python, Delphiب  طتر هثال :

 معرفی توابع وب سرویس  - 4

 . ر  سبرس مسباد SOAPک  می  آنها نز طریق  باشاد ر  سبرس هی API تتنبع زیر نز طریق 

 رسال پیاهک ) تکی و درومی (ن .1

 نرسال کد پیاهکی .2

  ریافت  لیتر  نرسال .3

  ریافت هانده نعببار .4

 پیاهک ما  صادوق نرسالی و  ریافبی .5

 تغییر وضعیت پیاهک ما  صادوق نرسالی و  ریافبی .6

 نرسال زهاندنر ح ف و ثبت .7

 ثبت نرسال زهاندنر روزنن  .8

 ثبت نرسال زهاندنر ساالن  .9

 ه اطب و ویرنیش ح ف ، ثبت .10

 دروه ه اطب و ویرنیش ح ف ،ثبت  .11

  ریافت لیست دروه ه اطبین .12

 نیجا  و ح ف کاربر یدید .13

 ننبقال شارژ نز نیایاده ب  کار .14
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  SOAPآدرس های– 5

/Api/SendSMS.asmxsms.parsgreen.irhttp:// 

/Api/ProfileService.asmxsms.parsgreen.irhttp:// 

/MsgService.asmx/Apisms.parsgreen.irhttp:// 

/Api/ScheduleService.asmxsms.parsgreen.irhttp:// 

/Api/ContactService.asmxsms.parsgreen.irhttp:// 

 

 رس سرویو ما  آ http: 

 ( ب  صترم یدندان   ر ب ش هربتط  هتیت  نست. httpرنمایا  سرویو ) 

 

/UrlService/SendSMS.ashxsms.parsgreen.irhttp:// 

/UrlService/GetDelivery.ashxsms.parsgreen.irhttp:// 

 

 

 امضاء دیجیتال - 6

  ر بالیجی  نهضا ا یدز باال  هات نز و کر ه ننب اب رن ویسرو وب ا یدز رنست سیت  هات نز خت  یاهکیپ پال ب  شد  ونر   با : دیتول نحوه-

 . نست  سبرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sms.parsgreen.ir/Api/SendSMS.asmx
http://sms.parsgreen.ir/Api/ProfileService.asmx
http://sms.parsgreen.ir/Api/MsgService.asmx
http://sms.parsgreen.ir/Api/ScheduleService.asmx
http://sms.parsgreen.ir/Api/ContactService.asmx
http://sms.parsgreen.ir/UrlService/SendSMS.ashx
http://sms.parsgreen.ir/UrlService/GetDelivery.ashx
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 فهرست

 متد التیننام  تد هالیست م دسته بندی

SendSMS 

 GetDelivery دریافت وضعیت پیامک ارسالی

 GetSMSNumbers دریافت لیست شماره پیامک 

 MessageInfo دریافت مشخصات یک پیامک

 Send ارسال تکی

 SendgroupSMS ارسال تکی و گروهی

 SendGroupSmsSimple ارسال تکی و گروهی به صورت ساده تر

 SendSMS_P2P ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر

 SendOTP ارسال کد پیامکی

 SendToGroup ارسال پیامک به یک گروه مخاطب

Schedule 
 

 DeleteSchedule حذف ارسال زمان دار

 RegSchdeule ثبت ارسال زمان دار

 RegSchdeule_Extend ثبت ارسال زمان دار دوره ای

 RegSchdeuleDaily ثبت ارسال زمان دار روزانه

 RegSchdeuleMonthly ثبت ارسال زمان دار ماهانه

 RegSchdeuleYearly ثبت ارسال زمان دار ساالنه

Message 
 

 DeleteMsg حذف پیامک ارسالی یا دریافتی و ...

دریافت پیام های ارسالی و دریافتی و حذف 

 شده

GetMessage 
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دریافت پیام های ارسالی دریافتی و حذف شده 

 به صورت صفحه به صفحه

GetMessagePageing 

 GetMsgCount شمارش تعداد پیامک ها

 MsgChangeIsRead تغییر وضعیت پیامک ها

 MsgDelete پیامک حذف

 MsgDeleteAll حذف پیامک ها به صورت کلی

Profile 

 GetCityList نظر جهت دریافت لیست شهرهای استان مورد

 GetCredit جهت دریافت مانده اعتبار

 GetProvinceList جهت دریافت لیست استانهای کشور ایران

 RegUser جهت ثبت نام کاربر

 RegUserQuickly به صورت سریع تر کاربر نام جهت ثبت

رژ از حساب نماینده به حساب کاربر انتقال شا

 زیر مجموعه

TransferCredit 

Contact 

 AddGroupContact ثبت گروه دفتر تلفن

 ContactCount دریافت تعداد مخاطب گروه

 DeleteContact حذف مخاطب 

 EditGroupContact گروه مخاطبین ویرایش

 GetGroups دریافت کل گروه های مخاطبین

 RegContact  ثبت یک مخاطب در دفتر تلفن

ثبت یک مخاطب در دفتر تلفن به صورت ساده 

 تر

RegContactSimple 

 RemoveGroupContact حذف مخاطبین گروه

 UpdateContact وز رسانی اطالعات مخاطببه ر
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 SendSMS 

 

 :GetDelivery متد

 ینرسال اهکیپ تیوضع  ریرمر کاربر  :

 .هیشت نخ  بعد نز نرسال  ساعت 12  قیق  و حد نکثر تا 10هعیتال  لیتر  پو نز 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسیتال امضاء دیج 

RecID string رایه آدلیوری که پس از ارسال در  شناسهRetStr  به شما داده میشود . 

Return Value int 1- تبر نیستع:  امضاء دیجیتال م 

 :  منتظر تحویل 40

 : تحویل شد 41

 : تحویل نشد 42

 : خطا در مخابرات 43

 : ارسال نشد 44

 : خطا 45

46   :RecID  .یافت نشد 

47  :RecID  .ارسالی معتبر نیست 

 : از زمان اخذ دلیوری گذشته است. 48

 دقیقه صبر کنید. 3: لطفا  50
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 :GetSMSNumbersمتد 
 ما  نرسال کااده پیاهکیهت  ریافت لیست شیاره کاربر : 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

NumberType int )نوع شماره) اختصاصی یا عمومی 

 : اختصاصی )شماره هایی که قابلیت ارسال و دریافت دارند (1

 : عمومی )شماره هایی که فقط قابلیت ارسال دارند(2

Numbers string[] ref از یه ای آرا string   که لیست شماره ها را  پس از ارسال پیامک پر خواهد شد واست

 برمیگرداند

Return Value int 1- امضا دیجیتال معتبر نیست : 

 : انجام شد. 140

 : خطا 141
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 :MessageInfoمتد 

 یهت  ریافت نطالعام نز هبن پیاهک نرسالیکاربر : 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

MsgBody string متن پیامک 

Part   ref int تعداد بخش متن ارسالی را برمیگرداند 

IsUniCode ref bool True  متن :UniCode هست 

False  متن :UniCode نیست 

Return Value int 1- ا دیجیتال معتبر نیست: امض 

 : انجام شد. 140

 : خطا 141
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 :Send متد

 یهت  ریافت نرسال پیاهک ب  صترم تکیکاربر : 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

ToMobile string کند یم افتیدر را شود یم ارسال آن به امکیپ که یمخاطب شماره 

MsgBody string متن پیامک 

retStr ref string ارسال تیوضع ، لیموبا شماره شامل خانه هر.  باشد یم یرفرنس صورت به ، 

 باشد یم یریگیره کد

 تیوضع:  لیموبا شماره  21654513;0;09122451000:  خانه هر نمونه

 یریگیره کد;  ارسال

 :ارسال تیوضع

  موفق:  0

  ناموفق:  1

  خطا:  2

 اپراتور نوع به بسته بعد به 25 ورژن 2013 نسخه در  ستیل بلک:  3

Return Value int 1-  :ستین معتبر امضاء  

 .نشد ارسال:  0

 . شد انجام تیموفق با ارسال:  1

 ستین معتبر امکیپ:  2

 (ستین موجود یلیموبا شماره چیه) درخواست اقل حد تیمحدود:  3

 .باشد یم لتریف:  4

 .است قطع اپراتور:  5

 .ستین مجاز ارسال:  6

 .ستین فعال شما یکاربر حساب:  7

 . ستین موجود یکاف اعتبار:  8

 درخواست تعداد در تیمحدود:  9

 روزانه ارسال تیمحدود:  10

 ستین معتبر امکیپ شماره:  11

 خطا:  12

 شده یمنقض یکاربر حساب:  13

 کرد نیالگ نلپ به دیبا:  14
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 : SMSGroupSend متد

 کاربر : یهت نرسال پیاهک تکی و درومی 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

From string شماره ای که با آن قصد ارسال پیامک را دارید 

To  string[] ی شامل یک الی چند شماره موبایلرایه اآ 

 شماره ( 2000) محدودیت فنی وجود ندارد اما ترجیحا کمتر از 

 مجوز محدودیت داشته باشد.سطح ن از جهت آممکن است نرم افزار شما بسته به نسخه 

Text string متن پیامک 

IsFlash bool  ش فرض آن را نه)پیتعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یاfalse 

 بگذارید(

UDH string 

 

 (سرآمد پیامک )مثال برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص

 قرار دهید. nullیاstring.Emptyبرای شرایط عادی 

Success ref int  به صورتی رفرنسی می باشد. موفقارسال شده به صورت تعداد  پیام های 

retStr ref string[] آرایه ای ازstring   است و پس از ارسال پیامک آرایه پر خواهد شد. 

 به صورت رفرنسی می باشد .

 هر خانه شامل شماره موبایل ، وضعیت ارسال ، کد رهیگیری می باشد .

 21654513;0;09122451000 :    نمونه هر خانه 

 ( موبایل شماره ;وضعیت ارسال ;) کد رهیگیری 

 وضعیت ارسال :

 : موفق 0

 :  ناموفق 1

 : خطا 2

 ( بسته به نوع اپراتور به بعد 25ورژن  2013:  بلک لیست ) در نسخه  3

Return Value int 1- امضاء معتبر نیست : 

 : ارسال نشد.0

 : ارسال با موفقیت انجام شد . 1

 : پیامک معتبر نیست 2

 )هیچ شماره موبایلی موجود نیست( : محدودیت حد اقل درخواست 3

 .: فیلتر می باشد 4

 : اپراتور قطع است. 5

 : ارسال مجاز نیست. 6

 .: حساب کاربری شما فعال نیست 7

 : اعتبار کافی موجود نیست . 8

 : محدودیت در تعداد درخواست 9
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 : محدودیت ارسال روزانه 10

 : شماره پیامک معتبر نیست 11

 : خطا 12

 : حساب کاربری منقضی شده13

 : باید به پنل الگین کرد 14
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 : P2SendGroupSMSPمتد 

 نظیر ب  نظیریهت نرسال پیاهک ب  صترم کاربر  :

 بار نین هبد رن صدن بزنید. nباید  ل ن ب رسبید SendGroupSMSبا نسب ا ه نز هبد  ن ر  ر یک لحظ  nپیام رن ب   n فرض کاید ب تنمید

 نرسال کاید.  ر آ  ونحد شیاره ب  صترم نظیر ب  نظیر nب   پیاهکn هی تتننید  SendGroupSMSP2Pبا نسب ا ه نز هبد 

 

 

 توجه :

 Text پیاهک نست هبن آرنی  ن  نز. 

 To   نظیر ب  نظیر آرنی ( آرنی  ن  نز شیاره نستText) 

  شت .ما برنبر نباشد نرسال ننجام نیی  ر صترتی ک  طتل آرنی 

  شد ک  ب  سرعت با 100بهبر نست تعدن  پیاهک  ر مر  رختنست کیبر نزResponse  آ  رن  ریافت نیایید ولی  ر کل میچ هحدو یبی نعیال

 نشده نست.

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

From string شماره ای که با آن قصد ارسال پیامک را دارید 

To  string[] رایه ای شامل یک الی چند شماره موبایلآ 

 باشند Textشماره ها باید نظیر آرایه 

Texts string[] آرایه به صورت نظیر به نظیر  متن پیامکTo 

IsFlash bool پیش فرض آن را تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه(false 

 بگذارید(

UDH string ( مثال برای ارسال پیامک روی یک پورت خاصسرآمد پیامک) 

 قرار دهید. nullیاstring.Emptyبرای شرایط عادی 

Status int[]  خروجی وضعیت هر یک از پیامهای ارسال شده در قالب یک آرایه نظیر به نظیر آرایه

Text  یا To :می باشد که مقدار هر خانه آن هر یک از اعداد زیر می تواند باشد 

 اء معتبر نیست: امض -1

 : ارسال نشد. 0

 : ارسال با موفقیت انجام شد . 1

 : پیامک معتبر نیست 2

 )هیچ شماره موبایلی موجود نیست( : محدودیت حد اقل درخواست 3

 .: فیلتر می باشد 4

 : اپراتور قطع است. 5

 : ارسال مجاز نیست. 6

 .: حساب کاربری شما فعال نیست 7
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 ت .: اعتبار کافی موجود نیس 8

 : محدودیت در تعداد درخواست 9

 : محدودیت ارسال روزانه 10

 : شماره پیامک معتبر نیست 11

 : خطا 12

 : حساب کاربری منقضی شده13

 : باید به پنل الگین کرد 14

Success ref int[] را برمیگرداند موفقارسال شده به صورت تعداد  پیام های و  رفرنسی می باشد. به صورت .

 (Textنظیر آرایه   )نظیر به

retStr 

 

ref string[] آرایه ای از string است و پس از ارسال پیامک آرایه پر خواهد شد. 

 به صورت رفرنسی می باشد .

 را نشان می دهد. Toهر خانه از این آرایه وضعیت پیامک و کد دلیوری نظیر به نظیر آرایه 

 21654513;0;09122451000 :    نمونه هر خانه 

 ( موبایل شماره ;وضعیت ارسال ;کد رهیگیری ) 

 وضعیت ارسال :

 : موفق 0

 :  ناموفق 1

 : خطا 2

 ( بسته به نوع اپراتور به بعد 25ورژن  2013:  بلک لیست ) در نسخه  3

ارایه نظیر آن در  ، خروجی در  دهیدقرار چند شماره Toنکته: اگر در هر خانه از ارایه 

retStr  شده است. جدا # با عالمت هر نتیجه 

 نمونه :

09122450000;0;6512812#09122460000;0;18766723 

Return Value int 2- خط : 

 : امضای دیجیتال نا معتبر است -2

 : ارسال موفق 1
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 :SendGroupSMSSimple متد

 ه ترب  صترم سا  یهت نرسال پیاهک تکی و درومیکاربر : 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

From string شماره ای که با آن قصد ارسال پیامک را دارید 

To String[] رایه ای شامل یک الی چند شماره موبایلآ 

Text string متن پیامک 

IsFlash bool لش ارسال شود یا نهتعیین می کند که آیا پیامک به صورت ف 

UDH string (سرآمد پیامک )مثال برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص 

Return Value int 1- امضاء معتبر نیست : 

 : ارسال نشد. 0

 : ارسال با موفقیت انجام شد . 1

 : پیامک معتبر نیست 2

 )هیچ شماره موبایلی موجود نیست( : محدودیت حد اقل درخواست 3

 .ر می باشد: فیلت 4

 : اپراتور قطع است. 5

 : ارسال مجاز نیست. 6

 .: حساب کاربری شما فعال نیست 7

 : اعتبار کافی موجود نیست . 8

 : محدودیت در تعداد درخواست 9

 : محدودیت ارسال روزانه 10

 : شماره پیامک معتبر نیست 11

 : خطا 12

 : حساب کاربری منقضی شده13

 د: باید به پنل الگین کر 14
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 :SendOTP متد

 کد پیاهکییهت نرسال کاربر : 

 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Mobile string شودیم ارسال آن به کد که یمخاطب شماره 

Lang string مثال:  زبان ارسال کد را مشخص( زبان فارسی میکندfa )قرار دهید 

OtpType int  کندیم مشخص را یخروج کدنوع 

 یعدد نوع از یخروج کد نوع:  1

 یا رشته نوع از یخروج کد نوع:  2

PatternID int کندیم مشخص را کد یابتدا شوندیپ عبارت 

 یساز فعال کد:  1

 ورود کد:  2

 دییتا کد:   3

 کد:  4

OtpCode out string شده به مخاطب را برمیگرداند کد ارسال 

Return Value int 1-  :ستین معتبر تالیجید امضاء  

  خطا:  12

 موفق ارسال:  1
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 :GroupSendTo متد

 ب  یک دروه هش ص. کیهت نرسال پیاهکاربر : 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  تفاده وب سرویسیا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای اسامضاء دیجیتال 

From string شماره ای که با آن قصد ارسال پیامک را دارید 

GroupIDEncrypt string  گروه به صورت رمز شدهشناسه 

Text string متن پیامک 

IsFlash bool تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه 

UDH string (مک روی یک پورت خاصسرآمد پیامک )مثال برای ارسال پیا 

Success  ref int  تعداد پیام های ارسال شده به صورت موفق 

RetStr ref string آرایه ای ازstring   است و پس از ارسال پیامک پر خواهد شد. 

Return Value int 1-  :ستین معتبر امضاء  

 .نشد ارسال:  0

 . شد انجام تیموفق با ارسال:  1

 ستین معتبر امکیپ:  2

 (ستین موجود یلیموبا شماره چیه) درخواست اقل حد تیمحدود:  3

 .باشد یم لتریف:  4

 .است قطع اپراتور:  5

 .ستین مجاز ارسال:  6

 .ستین فعال شما یکاربر حساب:  7

 . ستین موجود یکاف اعتبار:  8

 درخواست تعداد در تیمحدود:  9

 روزانه ارسال تیمحدود:  10

 ستین معتبر امکیپ شماره:  11

 خطا:  12

 شده یمنقض یکاربر حساب:  13

 کرد نیالگ پنل به دیبا:  14
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 Profile 

 

 : GetCityList متد

 لیست شهر ماکاربر  : یهت  ریافت 

 

 شرح نوع نام پارامتر

signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

ProvinceID int کندیم افتیدر را  استان آن یشهرها ستیل افتیدر جهت نظر مورد استان شناسه 

Return Value double  آرایه ای از نوعstring است که نام و شناسه شهرها را برمیگرداند 
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 : GetCredit متد

 نعببار حساب کاربر هانده کاربر  : یهت  ریافت 

 

 شرح نوع نام پارامتر

signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Return Value double 64 -  خطا : 

 در غیر این صورت میزان اعتبار به ریال را بر می گرداند.
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 :GetProvinceList متد

 لیست نسبا  ماکاربر  : یهت  ریافت 

 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Country string  نام کشور را جهت دریافت لیست استان  ها دریافت میکند )در حال حاضر فقط کشور ایران

 موجود است(

Return Value double  آرایه ای از نوعstring میگردانداست که نام و شناسه استان ها را بر 
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 : RegUser متد

 نیایاددا  و یا میکارن  تجار   ر قالب یدید کاربر نامکاربر   : ثبت 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسیا امضاء دیجیتال 

ProductID int قرار دهید ( 0ض ) برای ثبت نرم افزار پیش فر شناسه نوع پنل 

Username string اجباری (  نام کاربری ( 

FrstName string اجباری ( نام ( 

LastName string اجباری ( نام خانوادگی ( 

Company string ) اسم شرکت یا نام تجاری ) می تواند خالی باشد 

Email string ایمیل 

Mobile string اجباری ( موبایل ( 

PhoneNumbers string  : ( 02141757000تلفن ثابت ) نمونه 

FaxNumbers string شماره فکس 

Address string درسآ 

Descriptions string شرح 

NationalCode string   کد ملی 

GenderType int  آقا ( 2: خانم و  1جنسیت  )نوع : 

IsAdvanced bool  بهتر استTrue  ها جلوگیری می شود.باشد ، از رخ داد برخی از خطا 

مثال اگر نام کاربری تکراری باشد ، سعی می شود با تغییر در نام کاربری ثبت نام انجام 

 شود.

RetUserId ref string در صورت ثبت موفق به صورت رمز شده  شناسه کاربر 

Return Value int 1- امضاء معتبر نیست : 

 : موفق 120

 : کد ملی نا معتبر است 121

 کد ملی تکراری است : 122

 : نام کاربری معتبر نمی باشد 123

 : نام کاربری تکراری است 124

 : ایمیل معتبر نیست 125

 : ایمیل تکراری است 126

 : موبایل معتبر نیست 127

 : موبایل تکراری است 128

 : در نوع نرم افزار و ...130و  129

 : داده ها معتبر نیستند 131

 : کاربر ثبت نشد 132



 

22 
 

 وجه :ت

 و لیتکم ها لدیف یتمام شود یسع تابع نیا از استفاده صورت در لذا دارد، ینیسنگ بار... و تیامن و تیمسئول نظر از کوتاه امیپ خدمات ارائه که ییآنجا از

 شوند ارسال

 .شود یم داده شینما مجموعه ریز صورت به شما تیریمد پنل کنترل در کاربر نیا کاربر، موفق ثبت از پس

 . دینما ارسال را الزم مدارک شخصا خود کاربر است الزم نام ثبت از پس

 . شود یم امکیپ فرد لیموبا به نام ثبت از پس عبور رمز و یکاربر نام

 .کند آپلود را الزم مدارک و دینما مراجعه خود سامانه تیریمد بخش به خود حساب یساز فعال جهت شخصا خود شده نام ثبت کاربر است الزم
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 :RegUserQuicklyمتد

 ب  صترم سریع نیایاددا  و یا میکارن  تجار   ر قالب یدید کاربر نامثبت کاربر  :

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

HeaderData string برای همکاران و یا نمایندگان مخصوص ارسال دستورات مدیریتی خاص 

Username string نام کاربری کاربر 

 )  فقط کاراکتر انگلیسی و اعداد / بدون فاصله و نقطه و ... (

 در صورت نداشتن =  شماره موبایل کاربر

FrstName string نام 

 در صورت نداشتن =  شماره موبایل کاربر

LastName string نام خانوادگی 

 داشتن =  شماره موبایل کاربردر صورت ن

Company string ) اسم شرکت یا نام تجاری ) می تواند خالی باشد 

Email string ایمیل 

 در صورت نداشتن )ترکیبی از موبایل کاربر (

 yahoo.com@0912245<مانند نمونه =

Mobile string غیر تکراری در پایگاه داده 

PhoneNumbers string ( 02177746790همراه کد ) نمونه :  تلفن ثابت به 

FaxNumbers string شماره فکس 

Address string درسآ 

Descriptions string شرح 

NationalCode string کد ملی 

IsAdvanced bool  بهتر استTrue .باشد ، از رخ داد برخی از پیغام ها جلوگیری می شود 

 می شود با افزودن بخشی به نام کاربری ثبت نام تکمیل نماید.مثال اگر نام کاربری تکراری باشد ، سعی 

EncryptUserId 

 

ref string کاربر در صورت ثبت موفق به صورت رمز شده شناسه 

UserSignature 

 

ref string  در صورتی که بخواهید پس از ثبت کاربر ، امضاء کاربر را نیز داشته باشید ، باید در قسمت

headerdata  را ارسال کنید. ر الزمدستو 

کاربرد : مثال زمانی که بخواهید کاربرانی که ثبت می کنید ، هم از پنل شرکت پیامک ارسال کنند  و هم 

 از داخل سایت شما .

Return Value int 1- امضاء معتبر نیست : 

 : ثبت با موفقیت انجام شد. 120

 : کد ملی نا معتبر است 121

 : کد ملی تکراری است 122

 : نام کاربری معتبر نمی باشد 123

 : نام کاربری تکراری است 124
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 : ایمیل معتبر نیست 125

 : ایمیل تکراری است 126

 : موبایل معتبر نیست 127

 : موبایل تکراری است 128

 : خطا در در نوع نرم افزار و ... 129و  130

 : داده ها معتبر نیستند 131

 : کاربر ثبت نشد 132

 

 توجه :
 ها لدیف یتمام شود یسع تابع نیا از استفاده صورت در لذا دارد، ینیسنگ بار... و تیامن و تیمسئول نظر از کوتاه امیپ خدمات ارائه که یینجاآ از

 شوند ارسال و لیتکم

 .شود یم داده شینما مجموعه ریز صورت به شما تیریمد پنل کنترل در کاربر نیا کاربر، موفق ثبت از پس

 . دینما ارسال را الزم مدارک شخصا خود کاربر است الزم منا ثبت از پس

 . شود یم امکیپ فرد لیموبا به نام ثبت از پس عبور رمز و یکاربر نام

 .کند آپلود را الزم مدارک و دینما مراجعه خود سامانه تیریمد بخش به خود حساب یساز فعال جهت شخصا خود شده نام ثبت کاربر است الزم
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 :erCreditTransf متد

 .ب  حساب کاربر زیر هجیتع  نیایادهحساب نز  نعببارننبقال  کاربر  : یهت

 

 شرح نوع رامترانام پ

Signature string  شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسیا امضاء دیجیتال 

FromUsername string  ن می باشد (آنام کاربری حساب مقصد ) حسابی که امضاء مربوط به 

 .باشدو فعال حساب مبدا باید حتما از نوع حساب نمایندگی 

ToUsername string . نام کاربری حساب مقصد که حتما باید  زیر مجموعه شما باشد 

 حساب مقصد باید از نوع کاربری و فعال باشد .

کاربری که معتبر باشند ، حساب  دقت نمایید که در صورتی حساب کاربری مبدا یا مقصد نا

 از امضاء ان استفاده شده مسدود خواهد شد.

Amount double میزان تراکنش 

Return Value Double 1- . امضاء معتبر نیست  : 

 :  با موفقیت انجام شد. 71

 :  اعتبار شما کافی نیست . 72

 :  کاربر زیر مجموعه شما نیست . 73

 :  اطالعات ارسالی معتبر نیست . 74

 :  خطا 76
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 Message 
 

 : DeleteMsg متد

 نرسالی یا  ریافبی و ... کاربر  : یهت ح ف پیاهک

 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

MsgIdEncrypt string ه صورت رمز شدهشناسه پیامک ب 

Return Value bool True  : انجام شدحذف 

False  : انجام نشدحذف 
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 :GetMessage متد

 شده ح ف و یافبی ر و ینرسال  ما امیپ افتی ر یهتکاربر  : 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Location int موقعیت پیامک 

 :  صندوق دریافت 1

 :  صندوق ارسال 2

 :  صندوق حذفی 4

IsRead 

 

bool خوانده شده یا نشده( وضعیت پیامک( 

Null همه : 

true خوانده شده : 

False خوانده نشده : 

 در ابتدا وضعیت تمام پیامک ها به صورت خوانده نشده می باشد.

باید به خوانده شده  MsgChangeIsReadمتدهر پیامکی که فراخوانی شد با استفاده از 

 تبدیل شود

Return Value dataset  یکdataset  بر می گرداند که شامل یک datatable. است 

Columns : ها 

""MsgIdEncrypt :شناسه پیامک 

"Body"متن پیامک 

"Udh"مد ) کاربرد جهت ارسال بر روی پورت مانند بانک ها(آ: سر 

""SendDateتاریخ ارسال یا دریافت : 

"Sender" فرستنده : 

"Receiver" گیرنده : 

"Parts" تعداد بخش های پیامک : 

"IsFlash" ) نوع پیامک ) عادی ، فلش  : 

"IsRead" ) وضعیت پیامک ) خوانده شده ، خوانده نشده : 

"IsUnicode" پیامک فارسی یا انگلیسی  : 

"Credit"اعتبار واحد : 

"RecCount"تعداد درخواست : 

"RecFailed"تعداد ارسال ناموفق : 

"RecSuccess"تعداد ارسال موفق  : 
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 :GetMessagePagingمتد 

 ص ح  ب  ص ح  یا قابلیت آ رس  می وو ح ف شده  ما  نرسالی ،  ریافبییهت  ریافت پیام کاربر  :

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  ای استفاده وب سرویسیا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برامضاء دیجیتال 

Location int موقعیت پیامک 

 :  صندوق دریافت 1

 :  صندوق ارسال 2

 :  صندوق حذفی 4

IsRead 

 

bool Trueخوانده شده  : 

False خوانده نشده : 

RowInPage int (100تا  0پیام های درخواستی در هر صفحه )از  تعداد ردیف 

StartPage int شماره صفحه مورد نظر 

Return Value dataset  یکdataset  به نامMsg  بر می گرداند که شامل یکdatatable  به نام 

TBLMessages .است 

Columns: ها 

""MsgIdEncrypt :شناسه پیامک 

"Body"متن پیامک 

"Udh")سرامد ) کاربرد جهت ارسال بر روی پورت مانند بانک ها : 

""SendDateتاریخ ارسال یا دریافت : 

"Sender" فرستنده : 

"Receiver" گیرنده : 

"Parts" تعداد بخش های پیامک : 

"IsFlash" ) نوع پیامک ) عادی ، فلش  : 

"IsRead" ) وضعیت پیامک ) خوانده شده ، خوانده نشده : 

"IsUnicode" پیامک فارسی یا انگلیسی  : 

"Credit" اعتبار واحد : 

"RecCount" تعداد درخواست : 

"RecFailed" عداد ارسال ناموفق: ت 

"RecSuccess" تعداد ارسال موفق  : 
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 : CountGetMsg متد

 .صادوق  ر یک هتقعیت خاص  ر  : یهت  ریافت تعدن  پیاهک ماکارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Location int در صندوق دریافتی : قعیت پیامکمو 

 :  صندوق دریافت 1

 :  صندوق ارسال 2

 :  صندوق حذفی 4

IsRead 

 

bool true پیامک های خوانده شده :   ،false تعداد پیامک های جدید : 

Return Value int 1 - .امضاء دیجیتال معتبر نیست  : 

 : موقعیت درخواستی معتبر نیست .  -50

 : خطا - 51

 غیر این صورت تعداد پیامک های دریافتی را بر می گرداند.در 
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 : MsgChangeIsRead متد

 .نشده و بر عکو ختنندهتغییر وضعیت پیاهک ما  صادوق  ریافبی نز ختننده شده ب  کاربر  : 

 نکایدافت نیتن  کاربر  : برن  نیاک   ر مارام  ریافت پیاهک ما ، پیاهک ما  ختننده شده رن هجد   ری

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

MsgIdEncrypt string  به صورت رمز شدهشناسه پیامک 

IsRead 

 

bool True خوانده شده  : 

False خوانده نشده : 

Return Value bool  True انجام شد : 

False انجام نشد : 
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 :MsgDelete متد

 کاربر  : یهت ح ف پیاهک نرسالی یا  ریافبی و ...

 و نطالعام بیشبر  نرنئ  هی  مد . نست intت اوم نین هبد با هبد باال  ر نین نست ک  خرویی نین هبد 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  اربری برای استفاده وب سرویسیا شناسه منحصر به فرد حساب کامضاء دیجیتال 

MsgIdEncrypt string پیامک به صورت رمز شده شناسه 

Return Value int 1 - .امضاء دیجیتال معتبر نیست  : 

 ، انجام نشد . : خطا  - 51

 :  انجام شد. 52
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 : MsgDeleteAll متد

  ریافبی و ... ب  صترم کلی.، کاربر  : یهت ح ف پیاهک نرسالی

پارامترنام   شرح نوع 

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Location int در صندوق دریافتی : موقعیت پیامک 

 :  صندوق دریافت 1

 :  صندوق ارسال 2

 :  صندوق حذفی 4

IsRead bool True خوانده شده  : 

False خوانده نشده : 

Return Value int 51- خطا : 

 : امضا دیجیتال معتبر نیست. -1

 : انجام شد. 52
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 Schedule 

 

 : DeleteSchedule متد

 ح ف نرسال زهاندنرکاربر   : 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

ScheduleIdEncrypt string شده پیامک زماندار ثبت شده جهت حذف شناسه رمز 

Return Value int 1- .امضاء معتبر نیست  : 

 : خطا 60

 :  انجام شد 61
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 : uleedRegSch متد

 نرسال هی شت  ( تاظیم شده نست ک  کاربر   : ثبت نرسال زهاندنر ) نرسالی ک  یک بار  ر یک تاریخ و ساعت

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

DateTime datetime زمان ارسال پیامک در قالب انگلیسی 

Body string متن پیامک 

To string[] موبایل ها )  یک یا چند ( رایه ای از شمارهآ 

From string ه پیامکشماره ارسال کنند 

ScheduleIdEncrypt ref string ده )جهت حذف(رمز ش به صورت پیامک زماندار ثبت شده شناسه 

 می باشد که پس از  ثبت موفق مقدار می گیرد. referenceبه صورت 

Return Value int 1- .امضاء معتبر نیست  : 

 : خطا 60

 :  انجام شد 61

 



 

35 
 

 : RegSchdeuleDaily تدم

 ( نرسال هیشت  و  قیق  ک  تاظیم شده نستمر روز  ر ساعت ) نرسالی ک   روزنن  زهاندنر ت نرسالثبکاربر  :  

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Houre int  ( 23الی  0ساعت )  24به صورت 

Minute int  59الی  0بین دقیقه 

Body string متن پیامک 

To string[] رایه ای از شماره موبایل ها )  یک یا چند (آ 

From string شماره ارسال کننده پیامک 

ScheduleIdEncrypt ref string ده )جهت حذف(رمز ش به صورت پیامک زماندار ثبت شده شناسه 

 ق مقدار می گیرد.می باشد که پس از  ثبت موف referenceبه صورت 

Return Value int 1- .امضاء معتبر نیست  : 

 : خطا 60

 :  انجام شد 61
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 : RegScheduleMonthly متد 

 نرسال هی شت  ( و  قیق  ک  تاظیم شده نست مر هاه  ر روز و ساعت ) نرسالی ک   هامان  زهاندنرنرسال کاربر  : ثبت 
 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

DayOfMonthFa int  به فارسی 31تا  1روز از ماه بین 

Hour int  ( 23الی  0ساعت )  24به صورت 

Minute int  59الی  0دقیقه بین 

Body string متن پیامک 

To string[] یک یا چند (رایه ای از شماره موبایل ها آ  ( 

From string شماره ارسال کننده پیامک 

ScheduleIdEncrypt ref string ده )جهت حذف(رمز ش به صورت پیامک زماندار ثبت شده شناسه 

 می باشد که پس از  ثبت موفق مقدار می گیرد. referenceبه صورت 

Return Value int 1- .امضاء معتبر نیست  : 

 : خطا 60

 ام شد:  انج 61
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 : RegSchdeuleYearlyمتد

 نرسال هی شت  ( مر سال  ر یک هاه و روز و ساعت و  قیق  ک  تاظیم شده نست ) نرسالی ک   ساالن  زهاندنرنرسال کاربر  : ثبت 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  سیا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویامضاء دیجیتال 

MonthOfYearFa Int  ( 6) مثال شهریور برابر  به فارسی 12تا  1ماه بین 

DayOfMonthFa Int  به فارسی 31الی  1روز از ماه بین 

Houre Int  ساعت 24به صورت 

Minute Int  59الی  0دقیقه بین 

Body string متن پیامک 

To string[] (رایه ای از شماره موبایل ها )  یک یا چند آ 

From string شماره ارسال کننده پیامک 

ScheduleIdEncrypt ref string ده )جهت حذف(رمز ش به صورت پیامک زماندار ثبت شده شناسه 

 می باشد که پس از  ثبت موفق مقدار می گیرد. referenceبه صورت 

Return Value int 1- .امضاء معتبر نیست  : 

 : خطا 60

 :  انجام شد 61
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 : egScheduleExtendR متد

  وره ن   زهاندنر نرسالثبت کاربر  :

  ر نین نست ک   ر نین هبد تاریخ شیسی ب  عاتن  ورو   هی پ یر  RegSchedule اوم نین هبد با هبد ت

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Yearfa int  (96سال به فارسی )مثال 

MonthOfYearFa int  ( 6به فارسی ) مثال شهریور برابر  12تا  1ماه بین 

DayOfMonthFa int  به فارسی 31الی  1روز از ماه بین 

Houre int  ساعت 24به صورت 

Minute int  59الی  0دقیقه بین 

Body string متن پیامک 

To string[] ی از شماره موبایل ها )  یک یا چند (رایه اآ 

From string شماره ارسال کننده پیامک 

ScheduleIdEncrypt ref  string ده )جهت حذف(رمز ش به صورت پیامک زماندار ثبت شده شناسه 

 می باشد که پس از  ثبت موفق مقدار می گیرد. referenceبه صورت 

Return Value int 1- تبر نیست: امضا دیجیتال مع 

 : خطا 60

 : انجام شد. 61
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 Contact 

 :AddGroupContactمتد

 کاربر  : ثبت دروه  فبر تل ن

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

GroupName string نام گروه 

GroupDec string تیاری درباره ی گروهجزئیاتی اخ 

GroupIDEncrypt ref  string که به صورت رفرنسی پس از ثبت موفق مقدار می گیرد.  گروه به صورت رمز شده شناسه 

 ) جهت ثبت مخاطب در این گروه( 

Return Value int 1- .امضاء معتبر نیست  : 

 :  انجام شد 90

 :  انجام نشد ، خطا 91
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 : ContactCountمتد

  ریافت تعدن  ه اطبین  ر یک دروه ه اطب ننب اب شدهربر  : کا

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

GroupIDEncrypt string را جهت دریافت تعداد مخاطبین این گروه دریافت میکند گروه شناسه 

Child bool  در صورتTrue  بودن تعداد تمامی زیر گروه های این گروه را بر میگرداند و در صورت

False  بودن تنها تعداد زیر گروه سطح اول را بر میگرداند 

Count int  به صورت رفرنسی بوده و پس از اجرای موفق متد مقدار دهی میشود که تعداد مخاطبین را

 بر میگرداند

Return Value int 1-  :ستین معتبر امضاء . 

 شد انجام:  80

  خطا ، نشد انجام : 82
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 : DeleteContactمتد

 یهت ح ف ه اطبکاربر  : 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

ContactIDEncrypt string از ایجاد مخاطب در دسترس می باشد  مخاطب که پس شناسه 

Return Value int 1-  :ستین معتبر امضاء  

 شد انجام:  90

 خطا ، نشد انجام:  91
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 : EditGroupContactمتد

 کاربر  : یهت ویرنیش نطالعام ه اطبین

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  برای استفاده وب سرویس یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربریامضاء دیجیتال 

GroupIDEncrypt string گروه به صورت رمز شده شناسه 

GroupName string نام گروه 

GroupDec string جزئیاتی اختیاری درباره گروه 

GroupStatus byte (و ... غیرفعال، وضعیت گروه )فعال 

 فعال : 0

 : غیر فعال 1

Return Value int 1- تبر نیست.: امضا دیجیتال مع 

 : انجام شد. 90

 : خطا 91
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  :GetGroupsمتد

 کاربر  : ریافت کل دروه ما   فبر تل ن

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

Groups ref dataset  یک dataSet که شامل یک  بر می گرداندبه صورت رفرنسی dataTableاست 

Columns: ها 

""GroupIDEncrypt :شناسه گروه  َ 

"GroupName"نام گروه 

"GroupDescription" :شرح گروه 

""GroupStatus :)... وضعیت گروه )فعال ، غیر فعال و 

 

Return Value int 1- .امضاء معتبر نیست  : 

 :  انجام شد 80

 هیچ گروهی موجود نیست:   81

 انجام نشد ، خطا  : 82
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 :RegContactمتد

 کاربر   : ثبت یک ه اطب  ر  فبر تل ن سیسبم

 نیازهاد  : ثبت یک دروه  فبر تل ن

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

FirstName string نام 

LastName string نام خانوادگی 

Corporation string شرکت 

MobileNumbers string اجباری ( موبایل ( 

PhoneNumbers string شماره تلفن 

FaxNumbers string فکس 

BirthDay datetime تاریخ تولد کاربر در فرمت انگلیسی 

 ( نمودتفاده اس Persia.dllاز  ن) برای تبدیل تاریخ فارسی به انگلیسی و بالعکس می توا

Email string ایمیل 

Gender int  ( آقا=    2=  خانم ،  1نوع جنسیت ) 

Address string درسآ 

PostalCode string کد پستی 

Descriptions string شرح 

WellcomText string :متن خوش آمد گویی 

تن به عنوان ن مآباشد ، مقدار  String.Emptyیا  nullدر صورتی که این متن مخالف 

 مد گویی به کاربر پس از عضویت در دفتر تلفن ارسال می گردد.آپیام خوش 

GroupIDEncrypt string[] عضو شود. آنهاگروه های مخاطبین که این مخاطب باید در  شناسهرایه ای شامل آ 

ContactIdEncrypt ref  string  به صورت رفرنسی می باشد.مخاطب  شناسهدر صورتی که مخاطب با موفقیت ثبت شود ؛ 

Return Value int 1- امضاء معتبر نیست : 

 : انجام شد 100

 :  گروه های معتبر نیست یا گروهی انتخاب نشده101

 :  خطا 106
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 : ReqContactSimple متد

 کاربر  : ثبت یک ه اطب  ر  فبر تل ن سیسبم ب  صترم سا ه

 حدنقل یک دروه  فبر تل ن نیازهاد  :  نشبن

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویسامضاء دیجیتال 

FirstName string نام 

LastName string نام خانوادگی 

Corporation string شرکت 

MobileNumbers string اجباری ( موبایل ( 

PhoneNumbers string فنشماره تل 

FaxNumbers string فکس 

Email string ایمیل 

Gender int  ( 2=  خانم ،  1نوع جنسیت  ) اقا  = 

Address string درسآ 

PostalCode string کد پستی 

Descriptions string شرح 

WellcomText string :متن خوش آمد گویی 

ن متن به عنوان پیام آ، مقدار  باشد String.Emptyیا  nullدر صورتی که این متن مخالف 

 مد گویی به کاربر پس از عضویت در دفتر تلفن ارسال می گردد.آخوش 

GroupIDEncrypt string[] عضو شود. آنهاگروه های مخاطبین که این مخاطب باید در  شناسهرایه ای شامل آ 

ContactIdEncrypt ref string  مخاطب به صورت رفرنسی می باشد. شناسهدر صورتی که مخاطب با موفقیت ثبت شود ؛ 

Return Value int 1- امضاء معتبر نیست : 

 : انجام شد 100

 :  گروه ها معتبر نیست یا گروهی انتخاب نشده101

 :  خطا 106
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 : RemoveGroupContactمتد

 ه اطبین دروهیهت ح ف کاربر  : 

 

 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string یا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده وب سرویس امضاء دیجیتال 

GroupIDEncrypt string گروه به صورت رمز شده  شناسه 

RemoveMemberContacts bool 

 

با حذف گروه مخاطبین عضو گروه حذف شوند )در صورتی که آن مخاطب در گروه 

 دیگری عضو نباشد (

Return Value int 1- ل معتبر نیست.: امضا دیجیتا 

 : انجام شد. 90

 : خطا 91
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 : UpdateContactمتد

 بروز شده  ر غیر نین صترم نیجا  هی در  ( آ  ه اطب بروز رسانی ه اطب ) ر صترم ویت  ه اطبکاربر  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح نوع نام پارامتر

Signature string  وب سرویسیا شناسه منحصر به فرد حساب کاربری برای استفاده امضاء دیجیتال 

FirstName string نام 

LastName string نام خانوادگی 

Corporation string شرکت 

MobileNumbers string موبایل  

PhoneNumbers string شماره تلفن 

FaxNumbers string فکس 

Birthday datetime تاریخ تولد کاربر در فرمت انگلیسی 

Email string ایمیل 

Gender int ( آقا=    2=  خانم ،  1وع جنسیت ) ن 

Address string آدرس 

PostalCode string کد پستی 

Description string شرح 

WelcomeText string :متن خوش آمد گویی 

ن متن به عنوان آباشد ، مقدار  String.Emptyیا  nullدر صورتی که این متن مخالف 

 ویت در دفتر تلفن ارسال می گردد.مد گویی به کاربر پس از عضآپیام خوش 

GroupIdEncrypt string گروه های مخاطبین شناسهرایه ای شامل آ 

ContactIdEncrypt string  مخاطب به صورت رفرنسی می باشد. شناسهدر صورتی که مخاطب با موفقیت ثبت شود ؛ 

Return Value int 1- .امضا دیجیتال معتبر نیست : 

 : انجام شد. 100

 : گروه ها معتبر نیست یا گروهی انتخاب نشده. 101

 : خطا 106
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 نحوه ی راه اندازی وب سرویس :

 :وب سرویو رن ب  نرم نفزنر خت  نضاف  نیایید ب   و روش هی تتننید 

 : dllاده از استف .1

قبلی وب سرویو  dllیدید با  dllیایرزیای  هتیت  نند و شیا هی تتننید ب  رنحبی با dllتیاهی کالس ما  وب سرویو )وب سرویو ما(  ر 

 نرم نفزنر خت  رن بروز نیایید.

 نز طرف  یرر تیاهی هبد ما رن یکجا  ر  سبرس  نر  .

    نحته   نفزوdll : ب  پروژه 

 AddReferenceه رنست کلید نیایید و دزید references( ، سپو بر رو  Expand، پروژه خت  رن باز نیایید ) SolutionExplorerپاجره نز 

   بدمید.آرن ب   dll رس فایل آرن ننب اب کاید و سپو 

Dll . رن هی تتننید نز لیاک زیر  ننلت  نیایید 

 قبلی تعتیض نیاییید. dllرن نز لیاک زیر  ننلت  نیایید با  dllمییش  بهبر نست مر هاه یکبار نین 

 

https://www.parsgreen.com/content/files/Doc/sms/Web-Service/dll.rar 

 

 افزودن مستقیم  وب سرویس های به پروژه : .2

    ب  پروژه :ما وب سرویو هسبقیم نحته   نضاف  کر 

کاید .دزیا   RightClickبر رو  وب سایت خت   SolutionExplorer ر پاجره Visual Studio ر هحیط NET. ر برناه  نتیسی وب 

addWebReference . رن ننب اب کاید 

 

 ب  طتر هثال  :  .  رس ما  وب سرویو  ر نببدن  فایل رنمایا  رج شده نندآ نیایید. رن ونر   رس وب سرویو هتر  نظرآجره زیر  ر پا

http://sms.parsgreen.ir/Api/SendSMS.asmx 

http://sms.parsgreen.ir/Api/SendSMS.asmx?wsdl
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 رن کلیک کاید . و سپو

 .ی برن  آ   رج نیایید( فعال هی شت  ، ناه 2)  WebreferenceNameی شت  و قسیته loadوب سرویو 

 رن ننب اب کاید . AddReferenceسپو بر رو  دزیا  

 

 وب سرویو ب  پروژه شیا نفزو ه هی شت  .

 .دنز وب سرویو نفزو ه شده نسب ا ه کای نکات  هی تتننیدب  پروژه خت  نضاف  نیایید ، ک رن کد سترس پیاه

  نضاف  نیت   وب سرویو ب  پروژه تحت ویادوز :نحته 

 کاید . RightClickبر رو  پروژه خت   Solution Explorer ر پاجره Visual studio ر برناه  نتیسی ویادوز  ر هحیط 

 رن ننب اب کاید . addServiceدزیا  

 



 

50 
 

 

 رن ننب اب کاید .Advanced ر پاجره زیر دزیا  

 

 باز هی شت  . Advancedسپو پاجره 

 رن ننب اب کاید . AddWebReferenceدزیا  

 

 .هرنحل هاناد تحت وب نست نز نین هرحل  ب  بعد سایر

 وب سرویو ب  پروژه شیا نفزو ه هی شت  .

 نکات  نز کالس ما  وب سرویو یک نیتن  بسازید و سپو نز طریق هبد ما هی تتننید ب  فرنیاد هربتط   ست یابید .

 امک از طریق انتقال ترافیک :دریافت پی

 نست و برناه  آنها تحت وب نست، هااسب هی باشد .یی ک  تعدن   ریافت آنها زیا  نین روش برن  آنها

 ( http://www.YourSite.com/getsms.aspxنببدن یک ص ح  نیجا  نیایید . ) هثال : 

 خت  رن هاناد باال ونر  کاید .آ رس ص ح   ریافت ، ب  سایت پیاهک ننبقال هاژول ،  وب سرویو ساهان  نرم نفزنر، هات   سپو نز طریق

  ریافت نیایید . QueryStringص ح  هتر  نظر پارهبر ما رن نز طریق  PageLoadسپو  ر 
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 .هع  ر فایل نیتن  هتیت  هی باشدکد نیتن  ب  صترم یا یک

 تست ارتباط با وب سرویس پیامک :

 اهک آ رس زیر رن  ر هروردر خت  ونر  نیایید.یهت تست نرتباط با وب سرویو پی

/Api/SendSMS.asmxsms.parsgreen.irhttp:// 

  ر صترتی ک  تصتیر زیر رن هشامده کر ید نرتباط شیا با وب سرویو پیاهک برقرنر نست.
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