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 تاريخچه نگارش
 تاريخ تأييد کننده نگارش شرح ه کنندهيته

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

 يينها  هياولنگارش ش يپ

 نشده است.

 1388مهرماه  شرکت به پرداخت 0.9

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

 یدرج آدرس سرورها

ابع و ت ياتيعمل
bpGetSuccessfulSales 

 1388ماه  ید شرکت به پرداخت 0.91

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

 ياتيعمل یر آدرسهاييتغ

 SSLبه نسخه 

 1388بهمن ماه  شرکت به پرداخت 0.92

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

اضافه کردن پارامتر 

PayerId به متد 

bpPayRequest 

فروردين ماه  شرکت به پرداخت 0.93

1389 

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

تغيير آدرس سرورهای 

 تستي

فروردين ماه  شرکت به پرداخت 0.94

1389 

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

توضيحات در مورد 

 شماره درخواست

 1389خرداد ماه  اختشرکت به پرد 0.95

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

تغيير اطالعات برخي کد 

 وضعيت ها

 1389مرداد ماه  شرکت به پرداخت 0.96

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

 نوع دو پرداختافزودن 

bpDynamicPayR
equest 

 1389مهرماه  شرکت به پرداخت 0.97

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

ر آدرس ييتغ

webservice 

 1392ماه يد شرکت به پرداخت 0.98
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 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

 سياضافه کردن سرو

پرداخت مبلغ شارژ تلفن 

 همراه

bpChargePayRe
quest 

بهشت ماه يارد شرکت به پرداخت 0.99

1393 

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

اضافه کردن مدت زمان 

 یمورد انتظار برا

Verify  20به  15از 

 قهيدق

ورماه يشهر شرکت به پرداخت 1.00

1393 

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

اضافه کردن صفحه 

 يسيپرداخت انگل

 1393ور يشهر شرکت به پرداخت 1.01

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

اضافه شدن متد 

Refund 

 1393ماه يد شرکت به پرداخت 1.02

 دروازه پرداخت یاده سازيم پيت

 يل وطراحيم تحليو ت

 1393بهمن  شرکت به پرداخت 1.03 يتياضافه شدن نکات امن

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

ت مربوط به تغييرا

 یتراکنش خريد اعتبار

 يايران یکاال

 1394آبان  شرکت به پرداخت 1.04

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

اضافه کردن توضيحات و 

اقدامات مرتبط با کدهای 

پاسخ و شرايط پذيرش 

تراکنش استرداد وجه 

 دارنده

 1395 شهريور شرکت به پرداخت 1.05

 ازی دروازه پرداختتيم پياده س

 و تيم تحليل وطراحي

نمايش توضيحات اضافي 

 پذيرنده

 مهر شرکت به پرداخت 1.06

1395 
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 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

اضافه شدن امکان استرداد 

وجه برای تراکنشهای 

 پايانه فروشگاهي

 مرداد شرکت به پرداخت 1.07

 1396 

 پرداخت تيم پياده سازی دروازه

 و تيم تحليل وطراحي

اضافه شدن امکان استرداد 

 مشخص PANبه وجه 

 مهر شرکت به پرداخت 1.08

 1396 

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

امکان ارسال شماره 

موبايل دارنده کارت 

توسط پذيرنده به درگاه 

پرداخت جهت بازيابي 

دارنده در  هایشماره کارت

 داختدرگاه پر

 آذر شرکت به پرداخت 1.09

 1396 

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

امکان ارسال شماره 

کارت از سمت پذيرنده 

 به درگاه پرداخت

 ديماه شرکت به پرداخت 1.10

 1396 

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

امکان استرداد وجه به 

اکنش شماره کارت يک تر

خريد بدون محدوديت 

مبلغي در متد 

bpRefundToPAN
Request 

 شهريور شرکت به پرداخت 1.11

 1397 

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

امکان ذخيره بيش از يک 

کارت برای مشتری در 

صورت ارسال شماره 

 موبايل از جانب پذيرنده

 بهمن شرکت به پرداخت 1.13

 1397 

 پياده سازی دروازه پرداختتيم 

 و تيم تحليل وطراحي

الزام به وجود مسير 

Call Back  در دامنه

سايت ثبت شده برای 

 پذيرنده 

 اسفند شرکت به پرداخت 1.14

1397 
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 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

اضافه شدن متد 

bpCumulativeDy
namicRequest  

 خرداد شرکت به پرداخت 1.15

1398 

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

 بهمن شرکت به پرداخت 1.16 98خطای  اضافه شدن

1398 

 تيم پياده سازی دروازه پرداخت

 و تيم تحليل وطراحي

ارسال کدملي مشتری 

جهت تطبيق با شماره 

 کارت

 ارديبهشت شرکت به پرداخت 1.17

1399 
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 قدمهم .1

با استفاده از  استفاده شده است. Web Servicesبرای پياده سازی سرويس پرداخت اينترنتي از تکنولوژی 

هايي که از جانب بانک . در اين مدل سرويسگرددبين سايت پذيرنده و بانک برقرار مي اين سرويس ارتباط

گيرد تا در سايت خود از آنها استفاده نمايد. پذيرنده ميشود در قالب توابعي در اختيار پذيرنده قرار ميه مييارا

 ی سايت خود فراخواني نمايد. تواند اين توابع را به صورت مستقيم از متن برنامه

 

خواهد  SOAP (Simple Object Access Protocol)مطابق پروتکل  ترانتقال اطالعات در اليه پايين

کند. در اليه استفاده مي XMLها از استاندارد برای دسته بندی و مديريت داده SOAPبود. خود پروتکل 

Transport ها بر عهده پروتکل نيز انتقال دادهHTTP  و ياHTTPS باشد.مي 

 

مورد نظر برای  است که پذيرنده مي تواند از هر نوع تکنولوژیدر اين  Web Servicesاستفاده از حسن 

و فراخواني اين متدها برای تمامي هايي از نحوه استفاده سازی سايت خود استفاده نمايد. مثالپياده

ن جهت يهمچن تواند از آنها برای سايت خود بهره گيرد.های موجود تهيه شده است و پذيرنده ميتکنولوژی

مقدمه و کاربران:  یراهنما» سندتوان به  يه آن ميس و مقدمات اوليت جامع تر درباره سروکسب اطالعا

 د.کرمراجعه  «واژگان

 

 محدوده 1.1

مستند،  نيد شده است. محدوده ايه و توليته بانک ملت ينترنتيدروازه پرداخت اخدمت  ين سند با هدف معرفيا

 ن خدمت و شرح استفاده و نحوه يدر اتک تک توابع به کار رفته  يو معرف يکلشرح چهارچوب 

 رد.يگ يک را در بر ميهر  یاده سازيپ

 

 شود حتمـــــا مطالعه شود.( يشنهاد مي)پ کوته نوشتها و واژگان يمعان 1.2

ن يه امربوط ب يتوابع اصلالزم به ذکر است  شود. يک شرح داده ميهر  ينجا نام توابع به کار رفته و معنيدر ا

 رند.يگ يط خاص مورد استفاده قرار ميشرا یبرا یباشند و توابع بعد يم اولسه تابع روند، همان 



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  7صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

1. bpPayRequest رنده با هدف درخواست پرداخت يپذ یاست که از سو يا درخواست پرداخت: تابعي

د سمت يخردرخواست ق آن مبلغ تراکنش و شماره يشود و از طر يوجه از سمت بانک صدا زده م

رنده، يت پذين تابع است که سايا یق پارامترهاين از طريشود. همچن يک ارسال مبان ید و برايرنده توليپذ

 کنترل رنده يپذ یو اعتبار يتيامنمسايل ر يانجام تراکنش و سا یمجاز بودن آن برا

 مي شود.

2. bpChargePayRequest یاست که از سو ي: تابعتلفن همراه شارژ پرداخت مبلغا درخواست ي 

ع ن تابع مشابه تابيشود. ا يم يفراخوانتلفن همراه شارژ  پرداخت مبلغاست رنده به منظور درخويپذ

 .  باشد يآنها شارژ تلفن همراه م یاست که کاال يانياستفاده مشتر یبوده و برا پرداختدرخواست 

3. bpVerifyRequest رنده به منظور يپذ یاست که از سو يد پرداخت وجه: تابعييا درخواست تاي

  يز تراکنش سمت بانک، فراخوانيت آمينان از انجام موفقياطم د و حصولييکسب تا

ت از دارنده کارت کسر شده و سمت بانک يد که وجه با موفقينما ين تابع مشخص ميشود. پاسخ ا يم

 ر.يا خيت ثبت شده است يبا موفق

4. bpSettleRequest رنده به منظور درخواستيپذ یاست که از سو يز وجه: تابعيا درخواست واري 

ن مرحله دارنده کارت وجه مربوطه را پرداخت نموده و خدمت را يشود. در ا يم يز وجه فراخوانيوار

 ه است.رنديز وجه از بانک به حساب پذين تابع تنها به منظور واريا يافت کرده است و فراخوانيز درين

5. bpInquiryRequest ده به منظور رنيپذ یاز سواست که  يا درخواست استعالم پرداخت وجه: تابعي

 يطيشود. در شرا يم يفراخوان bpVerifyRequestا يد پرداخت وجه ييت درخواست تاياستعالم وضع

که  يرتد، در صوينما يم یريگيبانک پ یت را از سويد پرداخت، وضعييرنده به منظور کسب تايکه پذ

 د.ينما يفاده ماست يت قبلپاسخ درخواس ین تابع به منظور استعالم برايد، از ايافت ننمايپاسخ مناسب در

6. bpReversalRequest اين تابع زماني فراخواني مي شود که پذيرنده از  وجه: برگشت ا درخواست ي

نيز نتواند از وضعيت تراکنش  bpInquiryRequestوضعيت پرداخت مطلع نباشد و با استفاده از تابع 

به مشتری )دارنده کارت( خودداری مي کند  مطلع گردد. در اين هنگام پذيرنده، از ارايه کاال و يا خدمت

 و برای اطمينان از عدم کسر وجه از کارت مشتری، تراکنش درخواست برگشت مبلغ را ارسال مي کند.

7. bpDynamicPayRequest رنده با هدف يپذ یاست که از سو ي: تابعنوع دو ا درخواست پرداختي

ق آن مبلغ تراکنش و شماره درخواست يطرشود و از  يدرخواست پرداخت وجه نوع دو، فراخواني م

د نوع دو و همچنين کد شناسه حساب واريزی )که قبال سمت بانک تعريف شده و در اختيار پذيرنده يخر

رنده، يپذ تين تابع است که سايا یق پارامترهاين از طريشود. همچن يقرار گرفته است( به بانک ارسال م
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 رنده کنترل يپذ یو اعتبار يتير مسايل امنيانجام تراکنش و سا یمجاز بودن آن برا

با اين تفاوت که پارامتر اضافه  است bpPayRequestمي شود )اين تابع از لحاظ عملکرد شبيه تابع 

ای برای شناسه حساب واريزی نيز دريافت مي کند. اين پارامتر اضافه امکان واريز پويای وجه به 

م مي کند. ادامه کار برای تاييد خريد، واريز وجه، برگشت حسابهای خواسته شده توسط پذيرنده را فراه

 توضيح داده شده است(.bpPayRequest و استعالم شبيه روندی است که برای 

8. bpCumulativeDynamicPayRequest اين متد از لحاظ عملكرد  :تجميعي يا درخواست پرداخت

سه حساب واريزيها، مبلغها و شناسه با اين تفاوت كه رشته ای از شنا است bpPayRequestشبيه متد 

پرداخت كننده ها را نيز دريافت مي كند. اين رشته امكان واريز پويای وجوه به چندين حساب خواسته 

اييد ادامه كار برای تشده توسط پذيرنده را با يک پرداخت )كه برابر مجموع مبلغ هاست( فراهم مي كند. 

توضيح داده شده  bpPayRequest روندی است كه برای  خريد، واريز وجه، برگشت و استعالم شبيه

ه ببا استفاده از اين متد، پذيرنده درخواست انجام يک تراكنش پرداخت نوع دو تجميعي را از  است.

تاييد شود )بوسيله ارسال  سوئيچمي نمايد. در صورتي كه صحت اعتبار پذيرنده توسط  پرداخت

 و صادر و ارسال مي گردد.برای ا پارامترهای ورودی(، كد يكتايي

9. bpRefundRequest يرنده کارت صورت ميپذ ین درخواست از سويا درخواست استرداد وجه : اي 

 صورت مي گيرد. تراکنش اينترنتي رد و به منظور استرداد کل و يا بخشي از وجه پرداختي يگ

10. bpPOSRefundRequest ده کارت يا درخواست استرداد وجه : اين درخواست از سوی پذيرن

ورت صتراکنش پايانه فروشگاهي صورت مي گيرد و به منظور استرداد کل و يا بخشي از وجه پرداختي 

 مي گيرد. 

 
 

نحوه  ن است کهي. نکته قابل ذکر اباشد ير ميبه شرح ز حات آنهايدر توابع و توض موجود یپارامترهان يهمچن

 :ت استيز اهميار حايبس یريه بکارگن پارامترها در لحظيا نگارش و کوچک و بزرگ بودن حروف

a. terminalId ينترنتيرنده ايانه پذيا شماره پاي 

b. userName ينترنتيرنده ايپذ یا نام کاربري 

c. userPassword رندهيا رمز عبور پذي 

d. amount ا مبلغ تراکنشي 

e. localDate ه درخواستيخ ارايا تاري 
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f. localTime ه درخواستيا ساعت اراي 

g. additionalData همراه تراکنش ياده اضافا دي 

h. callBackUrl رندهيت پذيا آدرس بازگشت به ساي 

i. payerId يا شناسه پرداخت کننده 

j. orderId ک از متدها و درخواستها يهر  يفراخوان یا شناسه به ازاين شماره يدرخواست: اا شماره ي

د. در کتا باشي( bpPayRequestبرای درخواستهای پرداخت )ست يبا يمارسال مي گردد و 

ک يست يبا يفرستد، م يرنده به سمت دروازه پرداخت ميکه پذ يهر درخواست یقت به ازايحق

 است. orderIdن يبه درخواست خود اختصاص دهد که همن درخواست، يخاص ا ييشماره شناسا

k. SaleOrderId پس از انجام روند ديا شماره درخواست خري :Sale  سمت دروازه پرداخت و

 Verifyا يد ييرنده درخواست تايت پذيز بودن آن، که متعاقب آن سايت آميقافت پاسخ موفيدر

 صادر 

موفق  ديک تراکنش خريل به ين تراکنش تبدين روند سمت دروازه پرداخت، ايانجام ا يد، طينما يم

 د موفق يل به درخواست خرين مورد تبديا یبرا يد ارساليشود و به تبع آن درخواست خر يم

مراحل بعد از  يشود و در ط يم SaleOrderIdل به يتبد Saleمرحله  orderId يعنيشود،  يم

Sale شود. يد استفاده مين شماره بعنوان شناسه تراکنش خرياز ا orderId  وSaleOrderId 

 شود. يدروازه پرداخت ارسال م ید و برايرنده توليتوسط پذ

l. subServiceId هنگام تعريف پذيرنده، در که  هايي هستند: شناسه حساب واريزیا کد شناسه ي

 نوع دو، تعريف مي شوند و در اختيار پذيرنده قرار مي گيرند. پرداختصورت داشتن درخواست 

 

 ينترنتيشرح توابع بکار رفته در روند خدمت دروازه پرداخت ا .2

 ازهايش نيپ 2.1

  برای استفاده از اين سرويس و اتصال به سرور به پرداخت، حتما بايد شمارهIP  ای پذيرنده طي نامهسرور

برای اضافه شدن، به واحد مربوط اعالم شده باشد. در غير اينصورت سرور اجازه استفاده از سرويس را به 

ا از ر رمز عبورو  نام کاربریو  شماره ترمينالن درخواست، هر پذيرنده بايد يرنده نخواهد داد. در قبال ايپذ

 شرکت دريافت نموده باشد.

 کامپيوتر ميزبان اطمينان حاصل شود.   80و  443باز بودن پورتهای در هنگام اتصال از 
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   Web Serviceنحوه استفاده از 2.2

را به پروژه ها اين سرويسمشخص شده مراجعه و آدرسهای ست به يبا يم Web Serviceجهت استفاده از اين 

  مورد نظر اضافه نمود.

 

 

 

 

ر قرار يبه شرح ز ياتيو عملسرور تست  یب در آدرسهايترت ر بهيبه شرح زن روند ياستفاده در امورد  توابع 

ک روند سالم ي یاده سازيپ یبرا يتوابع اصل ييتابع ابتدا 3موجود،  توابعدارند. الزم به ذکر است از مجموع 

 باشند.  يک ميپرداخت الکترون

 

 bpPayRequest  / bpChargePayRequest 

 bpVerifyRequest  

 bpSettleRequest  

 

ت عدم يا در نهايو  bpVerifyRequestافت پاسخ از تابع يط خاص، اعم از عدم دريارتباط با شرادر 

 شود. ياستفاده م یاز دو تابع بعد bpInquiryRequest تابع ييپاسخگو

 

 bpInquiryRequest  

 bpReversalRequest 

 

امکان استرداد وجه پرداخت  يليخواهند بنا به دال ياست که م يرندگانيز مختصص به پذين Refundتابع  

 ار دارنده کارت قرار بدهند.يشده را، در اخت

 bpRefundRequest  

           

       :آدرس سرور عملياتي

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl 
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 از اين تابع کد شناسه حساب واريزی(پويای با امکان تعيين  پرداختنوع دو )نوع خاصي از  پرداختبرای 

 شود. ياستفاده م

 

 bpDynamicPayRequest 

 

 

 اده مي شود.از اين تابع استف تجميعيبرای پرداخت 

 

 bpCumulativeDynamicPayRequest 

 

 شرح توابع 2.3

: درخواست پرداخت مبلغ شارژتلفن همراه/  تابع درخواست تراکنش پرداخت 2.3.1
bpPayRequest bp/bpChargePayRequest 

ه ک تابع، پذيرنده درخواســت انجام يک تراکنش را از بانک مي نمايد. در صــورتين دو ياز ا يکيبا اســتفاده از 

ادر و ارسال برای او ص ت اعتبار پذيرنده توسط بانک تاييد شود )بوسيله ارسال پارامترهای زير(، کد يکتاييصح

 يک رشته است که از دو قسمت به شکل زير تشکيل شده است:مي گردد. مقدار بازگشتي 

 AF82041a2Bf6989c7fF9 ,0مثال:  

 قسمت اول يک کد پاسخ (ResCode) .11جدول شماره   است 

 سمت دوم يک قHashcode  که در اين سند به آنRefId مي گوييم . 

 گردد: ير ارسال ميآدرس ز یبرا  POSTق متدياز طر توليد شده  RefIdپارامتر در قسمت اول، 0در صورت بازگشت مقدار 

 

 :                          يصفحه پرداخت به زبان فارس
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 /pgwchannel/startpay.mellathttps://bpm.shaparak.ir 

 
 

 :                            يسيصفحه پرداخت به زبان انگل

ps://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/enstartpay.mellathtt 
 

 

 :                            خريد کاالی ايرانيصفحه پرداخت 

https://bpm.shaparak.ir/pgwCreditchannel/startpay.mellat 
 
 

 

، پذيرنده از مشکل پيش آمده مطلع مي گردد 11جدول شماره  صورت با توجه به کد بازگشتي طبق در غير اين

 فراخواني مي نمايد.  اجديد، اين تابع را مجدد RefIdو برای يک 

 باشند:پارامترهای ورودی اين تابع به شرح جدول زير مي

 رديف نام پارامتر مثال توضيح نوع

long 1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1  

string 
 

 userName ”******“ نام کاربری پذيرنده
2  

string کلمه عبور پذيرنده “******” userPassword 3  

long  10 (پرداخت)شماره درخواست orderId 4  

long 1 مبلغ خريد amount 5  

string درخواست تاريخ YYYYMMDD  “20091008” localDate 6  

string درخواست  ساعتHHMMSS  "102003" localTime 7  

string 

اطالعات توضيحي که پذيرنده مايل به 

 حفظ آنها برای هر تراکنش مي باشد.

 ید اعتباريخر یهاتراکنش  یبرا

ارسال  یلد براين فياز ا يرانيا یکاال

با  يدرخواست یمشخصات کاالها

 شود. ير استفاده ميفرمت ز

 additionalData کاراکتر 1000حداکثر  تا يمتنهر 

8  

https://bpm.shaparak.ir/
https://bpm.shaparak.ir/
https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/enstartpay.mellat
https://bpm.shaparak.ir/pgwCreditchannel/startpay.mellat
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string 

ه ک پذيرندهآدرس برگشت به سايت 

الزاما مي بايست در دامنه سايت ثبت 

 شده برای پذيرنده قرار داشته باشد.

“http://www.mysite.com/myfol

der/callbackmellat.aspx” callBackUrl 

9  

long 0 شناسه پرداخت کننده payerId 10  

 bpPayRequestامترهای ورودی تابع شرح پار: 1جدول 

 
به فرمت شامل شماره موبايل دارنده  mobileNo اختياری ارامترپپذيرنده چنانچه گاه پرداخت، به در Redirectدر هنگام  نکته:

ـــماره کارتهای مي دهد  به کاربردرگاه پرداخت اين امکان را ، نمايد RefId POSTبه همراه   نيزرا  *********989 تا ش

س شده ا شماره موبايل به تفاده  ضای آنها  راازای آن  ستفاده های بعدی سهولت در  برایبه همراه تاريخ انق  .دذخيره نمايدر درگاه ا

 قطعه کد زير نمونه ای از اين مورد مي باشد.
<form name="input"  

"ttps://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellathaction=" 
                  method="post" target="_blank"> 
                                                 <input type="text" id="RefId" name="RefId" /> 
                                                <input type="text" id="mobileNo" name="MobileNo" 
value='989121231111' /> 
                                                <input type="submit" value="Submit" /> 
</form> 

 

صورت اختياری به در Redirectدر هنگام  نکته: شماره کارت دارنده  EncPANمتر رااپگاه پرداخت، پذيرنده مي تواند ب شامل 

ــده با کليد ثابت  ــکل رمز ش  RefIdو نحوه نمايش آن در درگاه پرداخت را نيز به همراه  " 2C7D202B960A96AA"به ش

POST مي باشد. نمايد. قطعه کد زير نمونه ای از اين مورد 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 

 
    public static void main(String[] args) 
 { 

        try   }  

            byte[] keyByteArray = hexToBytes("2C7D202B960A96AA"); 
            String encryptedPan = encryptPinBlock(keyByteArray, hexToBytes(String.valueOf("inputPAN"))); 
            System.out.println("encryptedPan = " + encryptedPan); 
   } 
         
catch (Exception e) { e.printStackTrace();{ 

  }        
 
    public static String encryptPinBlock(byte[] key, byte[] pinBlock) throws Exception  
{ 
        Cipher ecipher = Cipher.getInstance("DES/ECB/NoPadding"); 
        SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(key, "DES"); 
        ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keySpec); 

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/enstartpay.mellat
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        byte[] enc = ecipher.doFinal(pinBlock); 
        return bytesToHex(enc); 

    } 

 
<form name="input"  

"https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellataction=" 
                 method="post" target="_blank"> 
                 <input type="text" id="RefId" name="RefId" /> 
                 <input type="hidden" id="HiddenMode" name="HiddenMode" value='1' /> 
                 <input type="hidden" id="EncPan" name="EncPan" value="701EE799BCB9B5D4" /> 
                  <input type="submit" value="Submit" /> 
</form> 

 
نمايش داده  ReadOnlyباشد شماره کارت ارسالي در درگاه پرداخت بصورت کامل و  1برابر  HiddenModeچنانچه مقدار 

 نمايش داده خواهد شود. ReadOnlyشماره آخر شماره کارت و بصورت  4باشد صرفا  0مي شود و چنانچه اين مقدار 

 
دارنده به شــکل  ملي کدشــامل  ENCمتر رااپگاه پرداخت، پذيرنده مي تواند بصــورت اختياری به در Redirectدر هنگام  نکته:

ـــده با کليد ثابت  نمايد. قطعه کد زير نمونه ای از اين  RefId POSTرا نيز به همراه  " 2C7D202B960A96AA"رمز ش

 مي باشد. مورد
    public static void main(String[] args) 
 { 

        try   }  

            byte[] keyByteArray = hexToBytes("KEY"); 
            String encryptedPan = encryptPinBlock(keyByteArray, 
hexToBytes(String.valueOf("NationalCode"))); 
            System.out.println("encryptedPan = " + encryptedPan); 
   } 
         
catch (Exception e) { e.printStackTrace();{ 

  }        
 
    public static String encryptPinBlock(byte[] key, byte[] pinBlock) throws Exception  
{ 
        Cipher ecipher = Cipher.getInstance("DES/ECB/PKCS5Padding"); 

        SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(key, "DES"); 
        ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keySpec); 
        byte[] enc = ecipher.doFinal(pinBlock); 
        return bytesToHex(enc); 
    } 
 

<form name="input"  
"https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellataction=" 

                 method="post" target="_blank"> 
                 <input type="text" id="RefId" name="RefId" /> 
                 <input type="hidden" id="ENC" name=" ENC " value="701EE799BCB9B5D4" /> 
                  <input type="submit" value="Submit" /> 

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/enstartpay.mellat
https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/enstartpay.mellat
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</form> 

 

 

 ورت ص باشد و در غير اين يکتاارسالي  شماره درخواست پرداختپذيرنده، بايستي در هر درخواست : نکته

 مقدار بازگشتي اين تابع پيغام خطا خواهد بود. 

  :سالنکته شماره  Domainحتي االمکان از آدرس  callBackUrl در ار ستفاده  IPبه جای  چنانچه  شود.ا

ثبت گرديده  Domainرس ســايت پذيرنده با آدرس اســتفاده شــده و آد IPاز آدرس  callBackUrlدر آدرس 

 باشد، اين عدم تطابق منجر به خطا در تراکنش خواهد گرديد.

  :نکتهRefId  سال ست دقيقا به آدرس مورد نظر ار ست و مي باي ساس به کاراکتر ا شده ح  .شوددريافت 

(Case Sensitive) 

  :موجود اسـت، قا مطابق آنچه در جدولها يدقد يباا ر آنهيشـکل حروف و قالب نگارش پارامترها و مقادنکته

 درج شود.

 صورت : نکته شته اند، در سه پرداخت دا شنا ست کد  ساب خود نزد بانک ملت، درخوا پذيرندگاني که در ح

اين فيلد به دارنده  ،bpPayRequest / bpChargePayRequestارســال کد شــناســه پرداخت کننده از طريق متد 

صفحه پرداخ سه پرداخت کارت در  شنا صورت دارنده کارت بايد کد  شد، در غير اين  ت نمايش داده نخواهد 

 کننده معتبر وارد نمايد. 

 کد شناسه پرداخت، در محيط دروازه پرداخت تستي حتما بايد صفر وارد شود ولي در صورتي که  : نکته

د، در محيط عملياتي بايد ورود ، امکان دريافت کد شناسه پرداخت را فعال کرده باشدر حساب خود پذيرنده

 اطالعات اين شناسه براساس الگوريتم خاص توسط پذيرنده يا دارنده صورت پذيرد.

 توضيحات اضافه تری را در صفحه دروازه پرداخت نمايش دهد مي تواند  چنانچه پذيرنده بخواهد: نکته

 مقدار دهي نمايد. POSTرا در بدنه درخواست  "CartItem"فيلد 

 تواند  ي، مدياستفاده نماي رانيا یکاال ید اعتباريتراکنش خر ین متد برايرنده بخواهد از ايچنانچه پذ: هنکت

د. يمورد درخواست به همراه مشخصات آنها را اعالم نما یست کاالهايل Additional_Dataلد يق فياز طر

 ر است:يبه شکل ز آن ينحوه مقداردهاين فيلد از چند بخش تشکيل شده که 

 
 نمونه شرح رديف

 999000050 999000050مقدار ثابت  1



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  16صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 0002 تعداد کلي کاالهای خريداری شده، ارسال در چهار رقم مقداردهي شده از سمت چپ با صفر 2

 0000000 0000000مقدار ثابت  3

 نمونه شرح رديف 4

 01 تعداد کاال از اين کد کاال در دو رقم مقداردهي شده از چپ با صفر 1

 5560023241086 رقم مقداردهي شده از چپ با صفر 13کد نوع کاال طبق ليست در  2

 0001000000 جمع مبلغ برای کد نوع کاال در ده رقم مقداردهي شده از چپ با صفر 3

 

کاالی متفاوت تکرار شود که در نهايت تعداد کل  13رديف چهارم مي تواند بصورت ترتيبي برای حداکثر تا 

برابر باشد. همچنين مبلغ کل داده های ورودی مي بايست برابر  2ا بايد با مقدار اعالم شده در رديف اين کااله

رشته زير يک نمونه داده صحيح  باشد. Webserviceدر ورودی  Amountبا مقدار اعالم شده در فيلد 

 برای خريد يک کاال در اين نوع تراکنش مي باشد:

000100000041086556002320100000000001999000050 
 
 

 

 bpVerifyRequestد: يد تراکنش خرييتابع تا 2.3.2

مي نمايد. پس  پيگيری RefIdبا استفاده از اين تابع، پذيرنده وضعيت انجام موفقيت آميز خريد را با استفاده از 

 Postتوسط دارنده کارت، اطالعات تراکنش به صفحه مورد نظر پرداخت وجه روی سايت دروازه پرداخت از 

شتي پارامتر م شود و پذيرنده با توجه به مقدار بازگ شماره   و انطباق آنها با ResCodeي  اقدام به  11جدول 

 استفاده از اين تابع مي نمايد. 

 حاوی کد پاسخ مي باشد. يک رشته است که مقدار برگشتي اين تابع 

 

 پارامترهای ورودی اين تابع به شرح جدول زير مي باشد: 

ردي نام پارامتر مثال توضيح نوع

 ف

long 1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1  

string نام کاربری پذيرنده “******” userName 2  

string کلمه عبور پذيرنده “******” userPassword 3  

long  (تاييد تراکنش)شماره درخواست 
 orderId 4  



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  17صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

long شماره درخواست خريد 
  

 saleOrderId (مرحله قبل OrderId)همان 
5  

long کد مرجع تراکنش خريد 
 saleReferenceId 6  

 bpVerifyRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 2جدول 

  :ـــتي پارامتر در صـــورتيکه نکته ـــد به معني انجام موفقيت آميز  "0" برابر با ResCodeمقدار بازگش باش

 bpVerifyRequestاز تابع انک اســت و برای تاييد تراکنش ســمت بانک بايد تراکنش در صــفحه پرداخت ب

 استفاده مي شود.

 :ـــتي پارامتر در صـــورتيکه  نکته ـــد  "0"مقداری غير از  ResCodeمقدار بازگش ـــتباش تابع  مي بايس

bpVerifyRequest   ( تراکنش پيشــتر "يا  "موفق"مجددا فراخواني گردد تا پاســخ مناســبverify  شــده

  ( دريافت گردد."شده است reverseتراکنش پيشتر "و يا  "است

 :نکته ( از آنجا که اجباری برای يکتا بودن شماره درخواست تاييد تراکنش خريدorderId وجود ندارد برای )

 ( يکسان وارد کرد.saleOrderIdسهولت کار مي توان اين شماره را با شماره درخواست خريد )

 :درخواســت  در صــورتيکه نکتهbpVerify ت يبا وضــع يتراکنشــ یبراSale يز، در بازه زمانيت آميموفق 

ــخص ) ــويدق 20مش ــت خودکار وجه يپذ یقه( از س ــت بازگش ــود، دروازه پرداخت درخواس ــال نش رنده ارس

(Autoreversal) محسوب شده و وجه به حساب « ناموفق»ن تراکنش يارسال نموده و ا يشبکه بانک یرا برا

 شود. يرت برگشت داده مدارنده کا

 

 bpSettleRequestز وجه: يتابع درخواست وار 2.3.3

 نهايي نمودن عمليات واريزدر حقيقت اين تابع جهت ، با استفاده از اين تابع، عمليات واريز انجام خواهد شد

 مي کند.  زطبق قرارداد به حساب پذيرنده  واري، استفاده مي شود. بانک تراکنشهای تاييد شده  توسط اين تابع را

 به معنای دريافت موفق درخواست واريز پذيرنده مي باشد.  "0"مقدار برگشتي 
 

 

 باشند:پارامترهای ورودی اين تابع به شرح جدول زير مي

 رديف نام پارامتر مثال توضيح نوع

Long

1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1  

String

”******“ نام کاربری پذيرنده userName

2  



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  18صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

String

”******“ کلمه عبور پذيرنده userPassword

3  

Long

 (واريز)شماره درخواست 
 orderId 4  

Long

 شماره درخواست خريد
  saleOrderId 5  

Long

 کد مرجع تراکنش خريد
5142510 

بکار رفته در  saleReferenceId)همان 

 (Verifyمرحله 
saleReferenceId 6  

 bpSettleRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 3جدول 

 

 :اريزوتمام تراکنشهايي که با استفاده از اين متد درخواست واريز وجه کرده باشند، به حساب مشتری  نکته 

 نشود واريز نخواهد شد. settleاگر تراکنش موفقي در حقيقت مي شوند. 

 :از آنجا که اجباری برای يکتا بودن ش نکته( ماره درخواست واريز وجهorderId وجود ندارد برای سهولت )

 ( يکسان وارد کرد.saleOrderIdکار مي توان اين شماره را با شماره درخواست خريد )

 bpInquiryRequestدرخواست استعالم وجه:  تابع 2.3.4

راکنش( يد.)استعالم تبا استفاده از اين تابع، پذيرنده درخواست اعالم وضعيت تراکنشي خاص را از بانک مي نما

 از صحت انجام تراکنش نزد بانک اطمينان حاصل کند.  در هر زمانيبوسيله اين تابع، پذيرنده مي تواند  

 

 

 پارامترهای ورودی اين تابع به شرح جدول زير مي باشند:

ردي نام پارامتر مثال توضيح نوع

 ف
long

شماره پايانه پذيرنده 1234 terminalId 1  

string

”******“ کاربری پذيرنده نام userName 2  

string

”******“ کلمه عبور پذيرنده userPassword 3  

long

(استعالم)شماره درخواست 
 orderId 4  

long

شماره درخواست خريد
  saleOrderId 5  

long

 کد مرجع تراکنش خريد
5142510 

بکار رفته در  saleReferenceId)همان 

 (Verifyمرحله 
saleReferenceId 6  

 bpInquiryRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 4جدول 

 



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  19صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

  :پذيرنده به هر دليلي از نتيجه مقدار بازگشتي اين تابع زماني کابرد مي يابد که نکتهbpVerifyRequest 

 اني مي کند.. در اين حالت برای آگاهي از نتيجه تراکنش، اين تابع را فراخومطلع نگردد

 خواهد شد.وضعيت تراکنش پرداخت براي پذيرنده روشن پس از فراخواني اين تابع، 

 :وجه از آنجا که اجباری برای يکتا بودن شماره درخواست استعالم نکته (orderId وجود ندارد برای سهولت )

 کرد.( يکسان وارد saleOrderIdکار مي توان اين شماره را با شماره درخواست خريد )

 bpReversalRequestگشت وجه: رتابع درخواست ب 2.3.5

پذيرنده به دليل وجود مشکل در روند کار پرداخت، و روشن نبودن وضعيت پرداخت برای وی، از ارايه کاال و 

يا خدمت به مشتری امتناع مي ورزد و از آنجا که وضعيت پرداخت برای وی مشخص نيست، با استفاده از اين 

واست مي دهد که در صورتي که مبلغ آن تراکنش از حساب وی کسر شده است، آن را برگشت تابع، به بانک درخ

حداکثر زمان اعالم فراخوانده شود و  bpVerifyRequestاين متد مي بايست پس از فراخواني متد  بزند.

reverse   ساعت پس از انجام عمليات  3برای هر تراکنشVerify مي باشد. 

.  

 باشد:تابع به شرح جدول زير ميپارامترهای ورودی 

 رديف نام پارامتر مثال توضيح نوع

long

1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1  

string

  userName 2 ”******“ نام کاربری پذيرنده

string

userPassword ”******“ کلمه عبور پذيرنده 3  

long

 (برگشت)شماره درخواست 
 orderId 4  

long

 واست خريدشماره درخ
  saleOrderId

5  

long

 کد مرجع تراکنش خريد
5142510 

بکار رفته در  saleReferenceId)همان 

 (Verifyمرحله 
saleReferenceId

6  

 bpReversalRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 5جدول 

 

  :کارت در زمان فراخواني تابع  وجه کسر شده از حساب دارندهبرگشت زمان  حداکثرنکته

bpReversalRequest    به شرط آن که درخواست واريز وجه داده نشده باشد.  پايان روز جاريتا 
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 کد :

 

 31از  20صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 :وجه از آنجا که اجباری برای يکتا بودن شماره درخواست برگشت نکته (orderId وجود ندارد برای سهولت )

 ( يکسان وارد کرد.saleOrderIdد )کار مي توان اين شماره را با شماره درخواست خري

 

 

 bpRefundRequestتابع درخواست استرداد وجه:  2.3.6

ه شرطي ب پذيرنده با استفاده از اين تابع مي تواند تمام يا بخشي از مبلغ تراکنش را به کارت مشتری مسترد کند

  .فراخواني شده باشدبرای آن  bpSettleRequestکه تراکنش خريد پيشتر با پذيرنده تسويه شده باشد و متد 

 باشد:پارامترهای ورودی تابع به شرح جدول زير مي

 

 رديف نام پارامتر مثال توضيح نوع

long

1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1  

string

  userName 2 ”******“ نام کاربری پذيرنده

string

userPassword ”******“ کلمه عبور پذيرنده 3  

long

   orderId 4 ست) استرداد(شماره درخوا

long

 saleOrderId شماره درخواست خريد

5  

long

 saleReferenceId کد مرجع تراکنش خريد

6  

long 500 مبلغي که بايد استرداد شود refundAmount 7  

 bpRefundRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 6جدول 
 

 :ترداد وجه مي تواند برای بيش از يک بار به ازای يک تراکنش خريد فراخواني شود ماداميکه متد اس نکته

 مجموع مبالغ درخواستي استرداد بيشتر از مبلغ تراکنش خريد مربوطه نباشد.

 :وقوع  نکته( چنانچه پس از فراخواني متد استرداد وجه پاسخي دريافت نشدTimeOut)  و يا کد پاسخي

پذيرنده مي بايست ابتدا از طريق فراخواني متدهای استعالم تراکنش از ناموفق سامانه دريافت شد، از  0غير از 

بودن عمليات استرداد اطمينان حاصل نمايد و در صورت ناموفق بودن استرداد وجه اقدام به فراخواني مجدد اين 

 متد نمايد.

 



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  21صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 bpPOSRefundRequestتابع درخواست استرداد وجه:  2.3.7

ا به رهای پايانه های فروشگاهي خود ا استفاده از اين تابع مي تواند تمام يا بخشي از مبلغ تراکنش پذيرنده ب

  کارت مشتری مسترد کند.

 

 باشد:پارامترهای ورودی تابع به شرح جدول زير مي

 

 رديف نام پارامتر مثال توضيح نوع

long

فروشگاهي شماره پايانه 

 پذيرنده
1234 terminalId

1 

string

 userName 2 ”******“ نام کاربری پذيرنده

string

userPassword ”******“ کلمه عبور پذيرنده

3 

long

 saleReferenceId کد مرجع تراکنش خريد

4 

long 5000 مبلغي که بايد استرداد شود refundAmount 5 

 bpPOSRefundRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 7جدول 
 

 متد استرداد وجه تراکنش فروشگاهي مي تواند برای بيش از يک بار به ازای يک تراکنش خريد فراخواني  ه:نکت

 شود ماداميکه مجموع مبالغ درخواستي استرداد بيشتر از مبلغ تراکنش خريد مربوطه نباشد.

 :وقوع  نکته( چنانچه پس از فراخواني متد استرداد وجه پاسخي دريافت نشدTimeOut) يا کد پاسخي  و

از سامانه دريافت شد، پذيرنده مي بايست ابتدا از طريق فراخواني متدهای استعالم تراکنش از ناموفق  0غير از 

بودن عمليات استرداد اطمينان حاصل نمايد و در صورت ناموفق بودن استرداد وجه اقدام به فراخواني مجدد اين 

 متد نمايد.

 

 bpRefundToPANRequest: ماره کارت مشخصبه ش تابع درخواست استرداد وجه 2.3.8

اکنش و يا به شمارت کارت يک تر مبلغي مشخص را به کارتي مشخصپذيرنده با استفاده از اين تابع مي تواند 

ابع پارامترهای ورودی ت بديهي است اين مبلغ از اعتبار پذيرنده کسر خواهد گرديد. مسترد کند.خريد مشخص 

 باشد:به شرح جدول زير مي
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 کد :

 

 31از  22صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 

 رديف نام پارامتر مثال توضيح نوع

long

1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId

1 

string

 User 2 ”******“ نام کاربری پذيرنده

string

Password ”******“ کلمه عبور پذيرنده

3 

long 6104337116619294 شماره کارت مقصد PAN 4 

 Long 
شماره تراکنش خريد که بايد 

PAN ابي گرددآن بازي 
127926981246 SaleReferenceId 5 

long  50000 شود مستردمبلغي که بايد Amount 6 
 bpPOSRefundRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 7جدول 

 

بوده و در هر بار فراخواني  Optionalاز ورودی اين متد بصورت  SaleReferenceIdو  PANفيلدهای 

آن شماره  هدر ورودی متد باشد مبلغ درخواستي ب PANمي باشد. چنانچه فيلد  الزامي صرفا حضور يکي از آنها

به عنوان ورودی ارسال گردد، مبلغ درخواستي به  SaleReferenceIdکارت واريز گرديده و چنانچه فيلد 

 شماره کارت آن تراکنش واريز خواهد شد. 

  .بود خواهد ReferenceNumberو يک  ResponseCodeخروجي اين متد يک 

 bpDynamicPayRequestتابع درخواست تراکنش پرداخت نوع دو:  2.3.9

ست انجام يک تراکنش  ستفاده از اين تابع، پذيرنده درخوا صورتي پرداخت نوع دو با ا را از بانک مي نمايد. در 

سال پارامترهای زير(، کد يکتايي سيله ار شود )بو سط بانک تاييد  صحت اعتبار پذيرنده تو صادبر که  ر و ای او 

 يک رشته است که از دو قسمت به شکل زير تشکيل شده است:ارسال مي گردد. مقدار بازگشتي 

 AF82041a2Bf6989c7fF9 ,0مثال:  

 قسمت اول يک کد پاسخ (ResCode) .11جدول شماره   است 

  قسمت دوم يکHashcode  که در اين سند به آنRefId مي گوييم . 

 گردد: ير ارسال ميآدرس ز یبرا  postق متديتوليد شده از طر  RefIdپارامتر ول،در قسمت ا 0در صورت بازگشت مقدار 
 
 

 :                            سرور عملياتي

    /pgwchannel/startpay.mellatrhttps://bpm.shaparak.i  
 

https://pgw.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat
https://pgw.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat


 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  23صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 

، پذيرنده از مشکل پيش آمده مطلع مي گردد 11جدول شماره  در غير اين صورت با توجه به کد بازگشتي طبق

 فراخواني مي نمايد.  اجديد، اين تابع را مجدد RefIdو برای يک 

 
 

 باشند:پارامترهای ورودی اين تابع به شرح جدول زير مي

 رديف نام پارامتر مثال توضيح نوع

long 1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 1  

string 
 

 userName ”******“ نام کاربری پذيرنده
2  

string کلمه عبور پذيرنده “******” userPassword 3  

long )10 شماره درخواست )پرداخت orderId 4  

long 1 مبلغ خريد amount 5  

string درخواست تاريخ YYYYMMDD  “20091008” localDate 6  

string درخواست  ساعتHHMMSS  "102003" localTime 7  

string 
اطالعات توضيحي که پذيرنده مايل به 

 حفظ آنها برای هر تراکنش مي باشد.
 additionalData کاراکتر 1000تا حداکثر  يهر متن

8  

string 

ه ک پذيرندهآدرس برگشت به سايت 

سايت ثبت  الزاما مي بايست در دامنه

 شده برای پذيرنده قرار داشته باشد.

“http://www.mysite.com/myfol

der/callbackmellat.aspx” callBackUrl 

9  

long 0 شناسه پرداخت کننده payerId 10  

long  5588 کد شناسه حساب واريزی subServiceId 11  

 bpDynamicPayRequestشرح پارامترهای ورودی تابع : 8جدول 

 ين باشد و در غير ا يکتاارسالي  ت نوع دوشماره درخواست پرداخدر هر درخواست پذيرنده، بايستي : نکته

 صورت مقدار بازگشتي اين تابع پيغام خطا خواهد بود. 

  :در ارسالنکته callBackUrl  حتي االمکان از آدرسDomain  به جای شمارهIP .استفاده شود 

  :نکتهRefId  ساس به شده ح شود. دريافت  سال  ست دقيقا به آدرس مورد نظر ار ست و مي باي کاراکتر ا

(Case Sensitive) 



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  24صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

  :قا مطابق آنچه در جدولها موجود اسـت، يد دقير آنها بايشـکل حروف و قالب نگارش پارامترها و مقادنکته

 درج شود.

 ه اند، درصورت پذيرندگاني که در حساب خود نزد بانک ملت، درخواست کد شناسه پرداخت داشت: نکته

اين فيلد به دارنده کارت در صفحه  ،bpDynamicPayRequestارسال کد شناسه پرداخت کننده از طريق متد 

پرداخت نمايش داده نخواهد شد، در غير اين صورت دارنده کارت بايد کد شناسه پرداخت کننده معتبر وارد 

 نمايد.

 

 bpCumulativeDynamicPayRequest :تجميعيتابع درخواست تراکنش پرداخت  2.3.10

ست انجام يک تراكنش پرداخت نوع دو تجميعي را از بانک مي نمايد. ستفاده از اين متد، پذيرنده درخوا  با ا

شبيه متد  ست bpPayRequestاين متد از لحاظ عملكرد  سه حساب واريزيها،  ا شنا شته ای از  با اين تفاوت كه ر

سه پرداخت كننده ها را نيز درياف شنا شته امكان واريز پويای وجوه به چندين حساب مبلغها و  ت مي كند. اين ر

 خواسته شده توسط پذيرنده را با يک پرداخت )كه برابر مجموع مبلغ هاست( فراهم مي كند.

 

 AF82041a2Bf6989c7fF9 ,0مثال:  

 قسمت اول يک كد پاسخ )ResCode( .3جدول شماره   است 

  قسمت دوم يکHashcode  آن كه در اين سند بهRefId مي گوييم . 

برای آدرس زير ارسال   postتوليد شده از طريق متد  RefIdپارامتر در قسمت اول، 0در صورت بازگشت مقدار 

 مي گردد:

 
    /pgwchannel/startpay.mellathaparak.irhttps://bpm.s  

 
 

، پذيرنده از مشكل پيش آمده مطلع مي گردد 11جدول شماره  در غير اين صورت با توجه به كد بازگشتي طبق

 جديد، اين متد را مجددا فراخواني مي نمايد.  RefIdو برای يک 

 
 

 باشند:پارامترهای ورودی اين متد به شرح جدول زير مي

https://pgw.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat
https://pgw.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat


 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  25صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 رديف نام پارامتر مثال يحتوض نوع

long 1234 شماره پايانه پذيرنده terminalId 11  

string 
 

 userName ”******“ نام كاربری پذيرنده
12  

string كلمه عبور پذيرنده “******” userPassword 13  

long )10 شماره درخواست )پرداخت orderId 14  

long 1 مبلغ خريد amount 15  

string درخواست تاريخ YYYYMMDD  “20091008” localDate 16  

string درخواست  ساعتHHMMSS  "102003" localTime 17  

string 

كد شناسه مورد  10يک رشته كه حاوی حداكثر 

شناسه پرداخت كننده مي ، مبلغ و حساب واريزی

از هم جدا مي شوند و هر  ","باشد كه اين اقالم با 

، یكدام از سه تايي های كد شناسه حساب واريز

از ديگران  ";"شناسه پرداخت كننده ها نيز با مبلغ و 

 جدا مي شوند.

"88,140000,108

;74,12000,;" additionalData 

18  

string  پذيرندهآدرس برگشت به سايت 
“http://www.mysit

e.com/myfolder/cal

lbackmellat.aspx” 
callBackUrl 

19  

 bpCumulativeDynamicPayRequestشرح پارامترهای ورودی متد : 9جدول 

 

 ستي : نکته ست پذيرنده، باي ست پرداخت نوع دو تجميعيدر هر درخوا سالي،  شماره درخوا شد و ب يكتاار ا

 در غير اين صورت مقدار بازگشتي اين متد پيغام خطا خواهد بود. 

  :در ارسالنکته callBackUrl  حتي االمكان از آدرسDomain  به جای شمارهIP .استفاده شود 

  :نکتهRefId  .دريافت شددده حسدداس به كاراكتر اسددت و مي بايسددت دقيقا به آدرس مورد ن ر ارسددال شددود
(Case Sensitive) 
  :شدكل حرو  و قال  نگار  پارامترها و مقادير آنها بايد دقيقا مطابق آنهه در جدولها موجود اسدت، نکته

 درج شود.

 



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  26صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 ت دروازه پرداخت يپرداخت سمت سااز  رنده پسيت پذيبه سا يبازگشت يشرح پارامترها 2.4

ـــتفبا پارامترهای زير  همراه با، عمليات بانکي انجام مي گيرد و نتيجه پرداختنه يانتخاب گزبعد از   اده ازاس

سايت پذيرنده که در   Postمتد صفحه ای از  ست(  bpPayRequest)آدرس  شده ا سايت  به بانک اعالم  به 

 ارسال مي شوند: پذيرنده

 
 

 

 

ردي نام پارامتر مثال توضيح نوع

 ف

string 

که همراه با  کد مرجع درخواست پرداخت

د شده و به يتول bpPayRequestدرخواست 

 افته استيرنده اختصاص يپذ

AF82041a2Bf6989c7fF9 RefId 1  

string  0 11جدول شماره وضعيت خريد با توجه به ResCode 2  

long  10  ديخرشماره درخواست SaleOrderId 3  

long 
که از سايت بانک به پذيرنده کد مرجع تراکنش خريد 

 شود داده مي
 SaleReferenceId 4  

string 6  5689*****610433 یرقم آخر کارت مشتر 4رقم اول و CardHolderPAN 5  

string  0                         " خريد کاالی ايرانيپاسخ برگشتي در تراکنش
0" CreditCardSaleResponseDetail 6  

long 480000 مبلغ نهايي کسر شده از دارنده در طرح تخفيف آنالين FinalAmount 7  

 پارامترهای ارسالي به سايت پذيرنده: 10جدول 

 

 افت يپس از درمهم:  يتينکته امنCall Back ،د يست حتما کنترل نمايبا يرنده ميپذRefId  و

SaleOrderId همان قايدق يافتيدر dRefI و SaleOrderId از متد  يافتيدرPay  مربوط به همان تراکنش

 باشد.

 RefIdو  يارسال OrderIdقا همان ي،دقCall Backدر  يافت رشته بازگشتيپس از در ،قتريبه عبارت دق

مربوط به همان تراکنش  bpPayRequest/bpChargePayRequest/bpPayRequestمتد  يافتيدر

 باشد.

متد  يد و از فراخوانيرنده تراکنش را نامعتبر قلمداد نماي، پذ RefIdو  OrderId يدر صورت عدم همخوان

bpVerifyRequest د. ينما یخوددار 



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  27صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

 

با ساختار زير  CreditCardSaleResponseDetailباشد، فيلد  خريد اعتباری کاالی ايرانيچنانچه تراکنش از نوع 

 برای پذيرنده ارسال مي شود:

 
 نمونه شرح رديف

از سمت چپ. اين فيلد مي تواند خالي  spaceکاراکتر ثابت، پر شده با  25وضيحات صادر کننده در ت 1

 باشد.

'                         ' 

2 

 

رقم مقداردهي شده از سمت چپ با  دو مي باشد،طول رشته باقيمانده که به اندازه تعداد کاالهای ارسالي 

 صفر

0002 

 نمونه شرح

 1 سامانه مکنا برای کد کاالنتيجه بررسي 

 

 

قسمت دوم اين فيلد مي تواند به تعداد کاالهای درخواستي تکرار شود و يا درصورت موفق بودن همه اقالم کاال 

به پذيرنده ارسال گردد. جدول زير شرح کدهای بررسي مکنا را نشان  00اين قسمت خالي بوده و طول آن نيز 

 مي دهد:

 
 شرح نتيجه بررسي 

 طالعات ارسالي برای اين کد کاال صحيح استا 0

 کد نوع کاال اشتباه است 1

 مبلغ کد نوع کاال اشتباه است 2

 در تراکنش برگشت از خريد، کد نوع کاال از کاالهای خريداری شده نمي باشد 3

 در تراکنش برگشت از خريد، مبلغ کاالی برگشتي با مبلغ کاالی خريداری شده متفاوت است 4

 ر تراکنش برگشت از خريد، تعداد کاالی برگشتي بيشتر از تعداد کاالی خريداری شده مي باشدد 5

 

پذيرنده دو نوع کاال را برای خريد اعالم کرده باشد و يکي از آنها با خطا مواجه شده باشد به عنوان مثال چنانچه 

 رشته زير در اين فيلد دريافت مي گردد.
'0120'                          

 

در اين حالت اطالعات کاالی اول صحيح بوده ولي کد نوع کاالی دوم ناردست وارد شده است. الزم به ذکر 

 است در اين تراکنش چنانچه خريد يک کاال با خطا مواجه شود به منزله خطا در کل تراکنش مي باشد.

 



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
 1399 ارديبهشتتاريخ:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت یکاربران: شرح توابع و متدها یراهنما

 کد :

 

 31از  28صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

  :چنانچه در هنگام استفاده از سرويس، از متغيرنکتهSession زمان شودمي  استفادهSessionTimeout ت يسا

عمليات اين زمان به پايان نرسد و ،تا پيش از پايان يافتن چرخه خريد منظور شوددقيقه  15حداقل  ستيبا يم

را خود برعهده دارند. لذا در صورت  SessionTimeoutها مديريت Firewallبا مشکل مواجه نگردد. )برخي 

 د.(وشوجود، زمانبندی آن نيز کنترل 

 

 پاسخ مربوط به توابع يشرح کدها 2.5

 

 و اقدامات توضيحات کد پاسخ شرح

  0 تراکنش با موفقيت انجام شد

  11 شماره کارت نامعتبر است

 12 موجودی کافي نيست

در تراکنش استرداد وجه، اين کد پاسخ به 

معني ناکافي بودن اعتبار پذيرنده برای تراکنش 

فزايش اعتبار مورد نظر مي باشد. لطفا جهت ا

 با شرکت به پرداخت تماس حاصل نمائيد

  13 رمز نادرست است

  14 تعداد دفعات وارد کردن رمز بيش از حد مجاز است

  15 کارت نامعتبر است

  16 از حد مجاز است بيشدفعات برداشت وجه 

  17 کاربر از انجام تراکنش منصرف شده است

  18 تاريخ انقضای کارت گذشته است

 19 از حد مجاز است بيشمبلغ برداشت وجه 

در تراکنش استرداد وجه، اين کد پاسخ به 

معني بيشتر بودن مجموع مبالغ درخواست 

از کل مبلغ  به دارنده شده برای استرداد

 . تراکنش خريد مي باشد

  111 صادر کننده کارت نامعتبر است

  112 خطای سوييچ صادر کننده کارت

  113 نده کارت دريافت نشدپاسخي از صادر کن

  114 دارنده کارت مجاز به انجام اين تراکنش نيست

 21 پذيرنده نامعتبر است
 .سرويس مربوطه برای پذيرنده فعال نمي باشد

 .با شرکت به پرداخت تماس حاصل نمائيد

  23 خطای امنيتي رخ داده است



 

 1.17نگارش:  دروازه پرداخت اينترنتي بانک ملت
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 کد :

 

 31از  29صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

  24 اطالعات کاربری پذيرنده نامعتبر است

  25 است مبلغ نامعتبر

  31 پاسخ نامعتبر است

  32 فرمت اطالعات وارد شده صحيح نمي باشد

  33 حساب نامعتبر است

  34 خطای سيستمي

  35 تاريخ نامعتبر است

  41 شماره درخواست تکراری است

 42 يافت نشد Saleتراکنش 

در تراکنش استرداد وجه، اين کد پاسخ به اين 

تناظر با شماره معني است که تراکنش خريد م

تراکنش اعالم شده در ورودی استرداد در 

سامانه وجود نداشته و يا ناموفق مي باشد. 

بديهي است وجود تراکنش خريد موفق پيش 

نياز شروع عمليات استرداد وجه برای آن مي 

 باشد. 

 43 داده شده است Verifyقبال درخواست 

برای اين تراکنش پيشتر با  تائيديهعمليات 

يت انجام شده و پذيرنده مي تواند اين موفق

 تراکنش را موفق در نظر بگيرد.

  44 يافت نشد Verfiyدرخواست 

 45 شده است Settleتراکنش 

عمليات تسويه برای اين تراکنش پيشتر با 

موفقيت انجام شده و پذيرنده مي تواند اين 

 تراکنش را موفق در نظر بگيرد.

  46 نشده است Settleتراکنش 

  47 يافت نشد Settleتراکنش 

 48 شده است Reverseتراکنش 

اين تراکنش پيشتر به درخواست پذيرنده و يا 

بصورت اتوماتيک به دليل اتمام زمان مجاز 

شده و وجه آن به  Reverseآن برای تائيد 

 دارنده عودت داده شده است.

  412 شناسه قبض نادرست است

  413 شناسه پرداخت نادرست است

  414 سازمان صادر کننده قبض نامعتبر است

  415 زمان جلسه کاری به پايان رسيده است

  416 خطا در ثبت اطالعات
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 31از  30صفحه شرکت به پرداخت ملت  خارجي - غير رسمي
 

  417 شناسه پرداخت کننده نامعتبر است

  418 اشکال در تعريف اطالعات مشتری

  419 تعداد دفعات ورود اطالعات از حد مجاز گذشته است

IP 421 نامعتبر است 

IP  پذيرنده پيشتر به سامانه اعالم نشده سرور

با شرکت به پرداخت تماس حاصل است. 

 .نمائيد

  51 تراکنش تکراری است

  54 تراکنش مرجع موجود نيست

  55 تراکنش نامعتبر است

  61 خطا در واريز

مسير بازگشت به سايت در دامنه ثبت شده برای 

 .پذيرنده قرار ندارد
62 

ست در دامنه ثبت مي باي call backمسير 

شده برای سايت پذيرنده قرار داشته باشد. 

با شرکت به تغيير دامنه ثبت شده جهت 

 .پرداخت تماس حاصل نمائيد

سقف استفاده از رمز ايستا به پايان رسيده 

 .است
98 
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