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 بسمه تعالی

 شبکه نوآوری تهرانواسط پرداخت اتصال به راهنمای 

 مقدمه

شبکه نوآوری تهران   پرداختبرای اتصال به واسط ، مستند زیر جهت آشنایی بیشتر توسعه دهندگان نرم افزاری

 لطفا با مطالعه دقیق ما را در ارائه سرویس بهتر همراهی کنید. تهیه شده است. 

 

 تصویر کلی

فرآیند انجام . میباشد  شبکه نوآوری تهرانو کاربران  اتصال گیرندهواسط پرداخت بین  ،هدف کلی این سرویس

 توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید. این عمل را می 
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 : شودمی توضیحات تکمیلی فرآیند باال به شرح زیر تقدیم  

 

 :اولمرحله 

درخواستی را به همراه اطالعات زیر جهت دریافت واسط پرداخت به شبکه نوآوری  اتصال گیرنده در این مرحله 

 کند.ارسال می 

 *اطالعات مورد نیاز:  

 شبکه حساب دارد () شخص حقیقی یا حقوقی که در  اتصال گیرنده ملی/کدملی شناسه -1

 اتصال گیرنده آدرس ای پی سرور  -2

 لوگو جهت نمایش در صفحه واسط  -3

 توضیحات جهت نمایش در صفحه واسط  -4

 

 :مرحله دوم

کند که در  متعلق به خود را دریافت می ( MerchantId) در این مرحله اتصال گیرنده از شبکه نوآوری، کد پذیرنده  

 رداخت از آن استفاده خواهد شد. مراحل بعدی جهت دریافت لینک پ

 " استفاده فرمایید. 1جهت تست فرایند میتوانید از کد پذیرنده "*
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 :مرحله سوم

 یکی از روش های زیر را جهت دریافت لینک درگاه پرداخت مورد استفاده قرار دهد. بایست اتصال گیرنده می 

 اهرازهویت متصل شده است(: روش اول )در صورتی که اتصال گیرنده به سامانه 

توکن با ارائه چهار پارامتر )کد پذیرنده،  ، همراه  POSTبه صورت متد سرویس زیر را  بایستمی اتصال گیرنده 

مورد نظر جهت نمایش در صفحه   عنوانمبلغ قابل پرداخت، آدرس صفحه بازگشت کاربر پس از پرداخت و 

 کند. فراخوانی پرداخت(

 : )روش اول( جدول راهنما سرویس مرحله سوم 

https://api.tinet.ir/service/micro/wallet/PaymentRequests Request 

Post Method 

Bearer <AccessToken> Headers 

 Query 

{ 

  "MerchantId": "کد پذیرنده دریافتی در مرحله یک از شبکه نوآوری", 

  "Amount": "مبلغ قابل پرداخت", 

  "CallBackUrl": "آدرس صفحه بازگشت کاربر پس از پرداخت", 

  "Description": " مورد نظر جهت نمایش در صفحه پرداخت عنوان " 

} 

Body 

{ 

  "message": " آدرس ورود به واسط پرداخت برابر است با   :", 

  "content":"https://payment.tinet.ir/#!/03f00dba-203d-448a-9260-ebc3b487c09d" 

} 

Response 
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 میباشد:  سرویس روش اولکد زیر نمونه ای از 

JQuery: 
var settings = { 
    "url": "https://api.tinet.ir/service/micro/wallet/PaymentRequests", 
    "method": "POST", 
    "headers": { 
        "Content-Type": "application/json", 
        "Authorization": "Bearer 
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjY4MTZiMTk5YWY3ZWE2YmQwMmUyYjVkMDRlMjgxMTkxIiw
idHlwIjoiSldUIn0.eyJuYmYiOjE1NTA1ODA4MzYsImV4cCI6MTU1MTE4NTYzNiwiaXNzIjoiaHR0cD
ovL2F1dGgudGluZXQuaXIiLCJhdWQiOlsiaHR0cDovL2F1dGgudGluZXQuaXIvcmVzb3VyY2VzIiw
ibWlkVGluZXRBcGkiXSwiY2xpZW50X2lkIjoiZGNmMWE3MTgtZDkyNS00YzM3LTk2M2QtZmRm
Yjg0MzkyMTdmIiwic3ViIjoiMjA2YzRmYTEtMmI5OC00MmI4LWE2ZWMtN2YxY2UxZmE5ZWMxI
iwiYXV0aF90aW1lIjoxNTUwNTgwODMyLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIn
Byb2ZpbGUiLCJlbWFpbCIsInBob25lIiwibWlkVGluZXRBcGkiXSwiYW1yIjpbInB3ZCJdfQ.ntRrLU
NHtqPH1_ZkA782NQeEK3fd4OhUuiRx8PlPBcj80JiTH9ZRgomyozkjC_TA0L14x4Ar1km_RXFayfYx
nUNKyxvYnmDoHIg9LSg_Hcg2UwXbONhl9GappKJWyQujydJbKysvfj5s2Zh679mk6HXbMcZaJ-
JzE4-
G_JjZeaWPkZGT9F8dQp9Sk7kVqifWD5tU0FANWY45ji42CjKTy5u4Z9vmom0Ys04iX5eLzl2C0v2n
JrknkO5bN0FSUOWUywknSLhwb_jRNg5cuLrcaIOZ0hchohFWrvFo44ZAC0MDH_rsifAe2mX58B
F8w9dKHe6Tm53OXJc-1lSmOSOQIg", 
    }, 
    "data": "{\n\t\"MerchantId\" : \"1\",\n\t\"Amount\" : \"1000000\",\n\t\"CallBackUrl\" : 
\"http://sample.ir/callback\",\n\t\"Description\" : \" پرداخت هزینه نمونه\n}" 
} 
 
$.ajax(settings).done(function (response) { 
    location.href = response.content; 
}); 
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 )در صورتی که اتصال گیرنده به سامانه اهرازهویت متصل نشده است(:دوم روش 

، همراه رمز تولید شده )توضیحات بیشتر در زیر   POSTبه صورت متد سرویس زیر را  بایستمی اتصال گیرنده 

آدرس صفحه بازگشت  ،  پرداخت کننده  یشناسه ملپارامتر )کد پذیرنده، مبلغ قابل پرداخت،    پنجبا ارائه    پاراگراف(

 کند. فراخوانی مورد نظر جهت نمایش در صفحه پرداخت( عنوان کاربر پس از پرداخت و  

 

 *نکته: 

با پارامتر های زیر   Cryptography SHA128برای استفاده از روش فوق اتصال گیرنده باید یک رمز با الگوریتم 

 درخواست خود قرار دهد.   Headerتولید کرده و سپس کد تولیدی را در  

 پارامتر های مورد برای تولید رمز: 

Username = "tinetuser"; 

Password = "tinet@ #2019 Ir"; 

Alg = "HmacSHA 256 ;"  

Salt = "rz8LuOtFBXphj9WQfvFh"; 

به همراه راهنمای اتصال وجود دارد    #Cدر  Cryptography SHA128 کد تولید رمز با الگوریتم    از  نمونهیک فایل  

 که در صورت نیاز میتوانید به آن مراجعه فرمایید.
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 : (دوم )روش  جدول راهنما سرویس مرحله سوم 

https://api.tinet.ir/service/micro/wallet/ 

ExternalPaymentRequests 

Request 

Post Method 

Authorization   : CryptographyCode Headers 

 Query 

{ 

  "MerchantId": "کد پذیرنده دریافتی در مرحله یک از شبکه نوآوری", 

  "Amount": "مبلغ قابل پرداخت", 

  "CallBackUrl": " صفحه بازگشت کاربر پس از پرداختآدرس  ", 

  "PayerNationalCode": " پرداخت کننده ی/ شناسه مل یکد مل ", 

  "Description": " مورد نظر جهت نمایش در صفحه پرداخت عنوان " 

} 

Body 

{ 

  "message": " آدرس ورود به واسط پرداخت برابر است با   :", 

  "content":"https://payment.tinet.ir/#!/03f00dba-203d-448a-9260-ebc3b487c09d" 

} 

Response 
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 میباشد:  سرویس روش دوم کد زیر نمونه ای از 

JQuery: 
var settings = { 
    "url": "https://api.tinet.ir/service/micro/wallet/ExternalPaymentRequests", 
    "method": "POST", 
    "headers": { 
        "Content-Type": "application/json", 
        "Authorization": " 2aae6c35c94fcfb415dbe95f408b9ce91ee846ed", 
    }, 
    "data": "{\n\t\"MerchantId\" : \"10000\",\n\t\"Amount\" : \"1000000\",\n\t\"PayerNationalCode\" 
: \"1234567890\",\n\t\"CallBackUrl\" : \"http://sample.ir/callback\",\n\t\"Description\" : 
 "{n\پرداخت هزینه نمونه"\
} 
 
$.ajax(settings).done(function (response) { 
    location.href = response.content; 
}); 

 

سرویس فوق لینک صفحه پرداخت را دریافت میکند که باید کاربر را به لینک  هر یک از اتصال گیرنده در پاسخ 

 شده هدایت کند.  ارائه

 
 :مرحله چهارم

در این مرحله کاربر پس از پرداخت به آدرس بازگشت )که در مرحله سوم، اتصال گیرنده این آدرس را داده بود(  

 شود. هدایت می 

نیز  Query Stringبه صورت ) پرداختو نتیجه پرداخت شناسه درخواست  (در انتها آدرس بازگشتی دو پارامتر

 . داردوجود 
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 نمونه لینک بازگشتی در صورت پرداخت موفق: 

http://sample.ir/callback?Authority=f32abf32-797e-45f6-b7b5-60923da1474b&success=true 

 

 نمونه لینک بازگشتی در صورت پرداخت ناموفق: 

http://sample.ir/callback?Authority=f32abf32-797e-45f6-b7b5-60923da1474b&success=false 

 

 *نکات قابل توجه برای اتصال گیرنده سرویس واسط پرداخت شبکه نوآوری: 

 دهد.است و نتیجه پرداخت را نشان می  Booleanاز نوع   success فیلد  -1

  Verifyکه در مرحله بعد برای    دهد را نشان می پرداخت  شناسه درخواستاست و    Guidاز نوع     Authorityفیلد   -2

 . نیاز به آن دارید 

 انجام شود.  Verifyباشد نیاز است  trueبرابر با  successفیلد تنها در صورتی که  -3

 

 

 :پنجممرحله 

بایست یک سرویس را به  می  باشد( trueبرابر با  successفیلد )در صورتی که اتصال گیرنده  پنجمدر مرحله 

 کند. فراخوانی( پرداختیپارامتر )کد پذیرنده، مبلغ  دوو به همراه توکن با ارائه  POSTصورت متد 
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 :ششممرحله 

تواند از که با توجه به نیاز خود میرا دریافت میکند  اطالعات زیر مرحله قبلسرویس از  اتصال گیرنده در پاسخ

 کند.آنها استفاده 

 :*نکات قابل توجه برای اتصال گیرنده سرویس واسط پرداخت شبکه نوآوری

 1- Authority  درج شده در لینک درخواستی از نوعGuid  دریافت کرده اید  چهارم باشد که در مرحله می . 

 دهد.است و نتیجه پرداخت را نشان می  Booleanاز نوع   isSuccessفیلد  -2

 دهد.را نشان می   یریگ یکدپاست و عدد از نوع   trackingCodeفیلد  -3

 دهد.را نشان می  خطا رخ دادهاست و متن از نوع  errorMessageفیلد  -4

شود و در غیر این صورت  پر می  trackingCodeفیلد باشد  trueبرابر با   isSuccessفیلد تنها در صورتی که  -5

 شود. پر می  errorMessageفیلد باشد(  falseبرابر با   isSuccessفیلد ) 

 

 

 

 

 : و ششم پنجمجدول راهنما سرویس مرحله 

https://api.tinet.ir/PaymentRequests/< Authority >/verify Request 

Post Method 

Bearer <AccessToken> Headers 
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 Query 

{ 

  "MerchantId": " مرحله یک از شبکه نوآوریکد پذیرنده دریافتی در  ", 

  "Amount": " پرداختی مبلغ " 

} 

Body 

{ 

  "message": " برابر است با یفایور جهینت  :", 

     "content": { 

       "isSuccess": false, 

       "trackingCode": "", 

       "errorMessage": " شده است یفایدرخواست پرداخت قبال ور ", 

      } 

} 

Response 

 

 

 

 


