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 تاریخچه سند
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 مقدمه

ستند چگونگی  ستی این م شگدشیافت قیمت و باشکد پ ینترنتی و با اههای ادش محیط وب شا از جانب فرو

ستفاده از دشگاه  سان فراز تجاشت قومس شا سرویس از  cod24 –رکت مه شهای ششرح میدهد . این  و

ستانداشد ست جهت تحقق    httpsشوی پروتکل امن Html و service web ا این  .جوید بهره میسرویس پ

ستم شاهی شا فراهم میکند که  ستفاده از اینسی شگاهها بتوانند با ا سبت  فرو ه دشیافت آنالین بسرویس ن

 .هزینه پستی و همچنین دشیافت باشکد برای مرسوله های خود اقدام کنند

 

 واژگان 

 فروشگاه )فروشنده کاال(

خرید و  شررخح حقیقی یا حقوقی که از طریق شرربکه های اجتماعی یا وب سررایت فروشررگاهی اقدام به

 داشته باشد.   cod24فروش کاال می کند. فروشگاه باید یک پنل پستی از 

 

 مرسوله 

این  .کاالی فیزیکی که داشای مشررخصرراتی شررامل وزن ا محتوا ا قیمت و مقصررد اشسررال می باشررد 

 مشخصات برای دشیافت هزینه پستی و باشکد الزامی است . 

 

 کیف پول 

اشیز مب غ کیف پول مجازی دش پنل پسرررتی فروشرررگاه که برای دشیافت هزینه مرسررروله ها و همچنین و

 کاالهای پرداخت دش محل از آن استفاده می شود. 
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 اطالعات فنی 

 :به همراه مستندات    apiآدشس  

https://api.cod24.ir/swagger/index.html 

 آدشس پایه : 

https://api.cod24.ir/ 

 

 نام کاربری و کلمه عبور : 

 و پس از ثبت نام فروشگاه دش آدشس :  cod24نام کاشبری و ک مه عبوش از طرف شرکت 

https://shop.cod24.ir/signup 

 دش اختیاش فروشگاه قراش می گیرد. 

 

 توکن :

وشگاه قراش میگیرد. ا توکن دش اختیاش فر getTokenاز طریق متد  پس از دشیافت نام کاشبری و ک مه عبوش و

سایر متدها دش  ستفاده دش  شود و نیازی به نام کا Headerتنها توکن برای ا سال می  شبری و ک مه عبوش اش

 نیست.

ا بیک فاص ه دش ابتدا آن  و Bearer مقداش توکن شا به همراه ک مه سایر متدها الزم است برای استفاده از 

 اشسال کنید .  Authorizationک ید 

 مثال : 

Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 

 :  (Net.)نمونه کد 

var client = new HttpClient(); 
 
var obj = new 
{ 
  username: "…", 
  password: "…"    
}; 
 
var url = "https://api.cod24.ir/api/Order/getPostPrice"; 
client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", $"Bearer {token}"); 
var objectStr = JsonConvert.SerializeObject(obj); 
var content = new StringContent(objectStr, Encoding.UTF8, "application/json"); 
 
var response = await client.PostAsync(url, content); 
 

https://api.cod24.ir/swagger/index.html
https://api.cod24.ir/
https://shop.cod24.ir/reg
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if (response.IsSuccessStatusCode) 
{ 
     // Success 
     . 
     . 
     . 
} 
else 
{ 
    //Fault 
 
    if (response.StatusCode == HttpStatusCode.Unauthorized) 
    { 
       //Check UserName and Password Or GetToken() 
        
    } 
    
    // Other Reason for error 
    . 
    . 
    . 
} 

 

وشت دشیافت پیام صبه دلیل مسائل امنیتی توکن داشای تاشیخ انقضا می باشد که فروشگاه می بایست دش 

 کن جدید کند . وتا اقدام به دشیافت مجدد اانقضای توکن

ش سررمت دبهتر اسررت توکن بعد از دشیافت برای افزایش کاشایی و سرررعت بیشررتر  راه پیشنننهادی :

شگاه ذ ضای توکن از طرف فرو صوشتی که خطای انق شود و تنها دش  شدا تو apiخیره  کن جدید صادش 

 دشیافت شود.

 

 بارکد : 

 شا نخواهد داشت .  مرسوله پس از دشیافت باشکد امکان تغییر دش پاشامترهای مقصدا وزنا قیمت و محتوا
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 معرفی متدها : 

 Accountمتد 

getToken  : 

 استفاده می شود . متدها دیگر نی جهت فرخوا  Tokenدشیافت 

 

 Stateمتدهای 

getStates  : 

 لیست استانها به همراه شناسه و نام کوتاه. دشیافت

 

 Cityمتدهای 

getDefaultPostalCode  : 

 دشیافت کدپستی پیش فرض بر اساس کد شهر.

getAllCities  : 

 دشیافت نام همه شهرها به همراه شناسه شهر و استان.

getCities  : 

 دشیافت نام شهرهای یک استان به همراه شناسه شهر.

 

  Orderمتدهای 

getPostPrice : 

 د. بر اساس پاشامترهای وشودی استفاده می شوو هزینه بسته بندی  دشیافت قیمت اشسال 

addOrder : 

 استفاده می شود.  cod24مرسوله دش پنل پستی موقت ثبت 

suspendOrder : 

ه از کیف پول کسر  هزینه اشسال دش این مرح  سوله به مع ق پستی استفاده می شودبرای تغییر وضعیت مر

 .شودمی

readyToSend : 

 ود.برای تغییر وضعیت مرسوله به آماده به اشسال )آماده به قبول( پستی استفاده می ش
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payCostOrder : 

( suspendOrderپسررتی )پرداخت هزینه اشسررال دش صرروشتی که به دالی ی )خطا( دش مرح ه مع ق برای 

 .پرداخت نشده بود

cancelOrder : 

مرسوله دش وضعیت  این متد تنها دش صوشتی که استفاده می شود.انصرافی برای تغییر وضعیت مرسوله به 

 ثبت موقت باشد اعمال خواهد شد .

getBarcodeStatus : 

 دشیافت وضعیت پستی مرسوله .

 

  Printمتدهای 

factorPreview : 

زینه اشسال پرداخت هکه دش حالت مع ق یا آماده به اشسال باشد و دشیافت فاکتوشمرسوله دش صوشتی برای 

 شده باشد.

barcodePreview : 

و هزینه اشسال  باشد دش صوشتی که دش حالت مع ق یا آماده به اشسالها /مرسولهلیست باشکد برای دشیافت 

 پرداخت شده باشد.

 

  Smsمتدهای 

sendSms : 

 اشسال پیامک استفاده می شود.برای 

 

 Walletمتدهای 

getWalletAmount : 

 شود.استفاده می Cod24دشیافت موجودی کیف پول پنل برای 
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 جزئیات متدها و روش اجرا

همچنین همه  باشد.می  Jsonو خروجی هم با فرمت استانداشد  Jsonوشودی همه متدها با فرمت استانداشد 

 د فراخوانی شوند.بای POSTمتدها به صوشت 

 

 getTokenمتد 

ست های ) ستفاده دش هدش دشخوا سالی Requestدشیافت توکن جهت ا سایر متدها. ( اش ستفاده دش نحودش  ه ا

 قسمت اطالعات فنی به همراه نمونه کد شرح داده شده است.

 آدشس: 

/api/Account/getToken 

 وشودی :

 

 

 خروجی :

 

 getStatesمتد 

 لیست اسامی استانها. دشیافت 

 آدشس: 

/api/State/getStates 

 - وشودی :

 

 خروجی :

 *string userName نام کاشبری

 *string Password ک مه عبوش 

 string token توکن

 int statePostCode شناسه استان

 string stateNameFa نام فاشسی استان

 string stateNameEn نام انگ یسی استان

 string shortNameEn ی استاننام کوتاه انگ یس



 

11 

 

 getDefaultPostalCodeمتد 

 دشیافت کدپستی پیش فرض بر اساس کد شهر.

 آدشس: 

/api/City/getDefaultPostalCode 

 وشودی :

 

 

 خروجی :

 

 getAllCitiesمتد 

 دشیافت نام همه شهرها به همراه شناسه شهر و استان.

 آدشس: 

/api/City/getAllCities 

 - وشودی :

 

 خروجی :

 

  

 *int cityCode شناسه شهر

 bool isSuccess موفق؟عم یات 

 string postalCode کد پستی پیش فرض

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 

 int cityPostCode شناسه شهر

 string cityNameFa نام فاشسی شهر

 string shortNameEn نام کوتاه انگ یسی استان

 int statePostCode شناسه استان
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 getCitiesمتد 

 دشیافت نام شهرهای یک استان به همراه شناسه شهر.

 آدشس: 

/api/City/getCities 

 وشودی :

 

 

 خروجی :

 

 getPostPriceمتد 

 دشیافت قیمت اشسال  و هزینه بسته بندی بر اساس پاشامترهای وشودی استفاده می شود. 

 آدشس: 

/api/Order/getPostPrice 

 وشودی :

 

 

 *int stateCode استانشناسه 

 int cityPostCode شناسه شهر

 string cityNameFa نام فاشسی شهر

 string shortNameEn نام کوتاه انگ یسی استان

 int statePostCode نشناسه استا

 *int cityCode شهرشناسه 

 *int weight وزن )گرم(

 *long price قیمت )تومان(

 شوش اشسال :
 غیرفعال(:  سفاششی )0

 : پیشتاز1

int idTypeSend* 

 شوش پرداخت:
 :  پرداخت دش محل0

 :  پرداخت نقدی1
 : کرایه دش مقصد3

 کرایه شایگان –: پرداخت دش محل 88

int idPayMethod* 

 *bool nonStandardPackage ت؟ مرسوله اندازه مرسوله غیراستانداشد اس
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 خروجی :

 

 addOrderمتد 

 استفاده می شود.  cod24ثبت موقت مرسوله دش پنل پستی 

 آدشس: 

/api/Order/addOrder 

 وشودی :

 

  

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 cod24 long packageingPriceزینه بسته بندی مشخح شده دش پنل ه

 long totalPostPrice هزینه اشسال

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 

 *int cityCode شناسه شهر

 شوش اشسال :
 :  سفاششی )غیرفعال(0

 : پیشتاز1

int idTypeSend* 

 شوش پرداخت:
 :  پرداخت دش محل0

 :  پرداخت نقدی1
 : کرایه دش مقصد3

 کرایه شایگان –: پرداخت دش محل 88

int idPayMethod* 

 *bool nonStandardPackage ت؟ مرسوله اندازه مرسوله غیراستانداشد اس

 string description توضیحات

 *string firstName امن

 *string lastName نام خانوادگی

 *string Mobile شماشه همراه

 string postalCode کد پستی

 string nationalCode کد م ی

 *string address آدشس

 *long finalPayAmountCustomer مب غ قابل پرداخت

 وزن کل مرسوله
 دشصوشت وشود صفر وزن جمع کاالها محاسبه
 خواهد شد.

int totalWeight* 

 List<OrderProduct> requestOrderProducts لیست کاال/های سفاشش
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OrderProduct : 

 

 خروجی :

 

 suspendOrderمتد 

برای تغییر وضعیت مرسوله به مع ق پستی استفاده می شود هزینه اشسال دش این مرح ه از کیف پول کسر  

 شود.می

 آدشس: 

/api/Order/suspendOrder 

 :(جدول وشودی)لیستی از وشودی 

 

 

 :جدول خروجی()لیستی از خروجی 

 

  

  کد کاال
 cod24دش پنل )دش صوشت موجود بودن کد کاال 

 اشسال نام کاال الزامی نیست(

string productUserCode 

 *string productName نام کاال

 *int weight * تعداد (کاال )گرمیک وزن 

 *float count تعداد 

 long totalOffAmount تخفیف یک کاال * تعداد

 *long totalPayAmount قیمت یک کاال * تعداد

 *long finalPayAmount قیمت کل  –تخفیف کل 

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 cod24 long Serialشناسه مرسوله دش پنل 

 string message ممتن پیا

 int code خطا وضعیتکد 

 *cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 string barcode شناسه باشکد پست

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 
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 readyToSendمتد 

 ود.برای تغییر وضعیت مرسوله به آماده به اشسال )آماده به قبول( پستی استفاده می ش

 آدشس: 

/api/Order/readyToSend 

 :(جدول وشودی)لیستی از وشودی 

 

 

 :)لیستی از جدول خروجی(خروجی 

 

 payCostOrderمتد 

( suspendOrderای پرداخت هزینه اشسررال دش صرروشتی که به دالی ی )خطا( دش مرح ه مع ق پسررتی )بر

ستی یا آماده به  سوله دش حالت مع ق پ ضعیت مر صوشتی که و شده بود. پرداخت هزینه تنها دش  پرداخت ن

 اشسال باشد و هزینه اشسال پرداخت نشده باشد انجام خواهد شد.

 آدشس: 

/api/Order/payCostOrder 

 :(جدول وشودی)لیستی از وشودی 

 

 

 :)لیستی از جدول خروجی(خروجی 

 *cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 string barcode شناسه باشکد پست

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 

 *cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 string barcode شناسه باشکد پست

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 
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 cancelOrderمتد 

مرسوله دش وضعیت  غییر وضعیت مرسوله به انصرافی استفاده می شود. این متد تنها دش صوشتی کهبرای ت

 ثبت موقت باشد اعمال خواهد شد .

 آدشس: 

/api/Order/cancelOrder 

 :(جدول وشودی)لیستی از وشودی 

 

 

 :)لیستی از جدول خروجی(خروجی 

 

 getBarcodeStatusمتد 

 دشیافت وضعیت پستی مرسوله .

 آدشس: 

/api/Order/getBarcodeStatus 

 :(جدول وشودی)لیستی از وشودی 

 

 

 :روجی()لیستی از جدول خخروجی 

 *cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 bool isSuccess وفق؟عم یات م

 cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 

 *string barcode شناسه باشکد پست

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 long Barcode شناسه باشکد پست

 float StatusCode کد وضعیت

 string StatusTitle عنوان وضعیت

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 
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 factorPreviewمتد 

زینه اشسال پرداخت هق یا آماده به اشسال باشد و برای دشیافت فاکتوشمرسوله دش صوشتی که دش حالت مع 

 شده باشد.

( Headerا دش هدش )بفاکتوش/ها باید مقداش توکن شا  دشیافت لینک پیش نمایشبرای  روش دریافت فاکتور :

پیش  لینکاشسال نمایید. خروجی متد  LinkAddressبرای آدشس  OSTPبه صوشت  Authorizationبا ک ید 

 اهد بود . خو نمایش فاکتوش

 آدشس: 

/api/Print/factorPreview 

 :(جدول وشودی)لیستی از وشودی 

 

 

 خروجی :

 

 barcodePreviewمتد 

دش صوشتی که دش حالت مع ق یا آماده به اشسال باشد و هزینه  ها/مرسولهلیست باشکد/های برای دشیافت 

 اشسال پرداخت شده باشد.

باید مقداش توکن شا با  لیست باشکد/ها دشیافت لینک پیش نمایشبرای  :لیست بارکدها روش دریافت 

اشسال نمایید. خروجی  LinkAddressبرای آدشس  POSTبه صوشت  Authorization( با ک ید Headerدش هدش )

 خواهد بود .  لینک پیش نمایش فاکتوشمتد 

 آدشس: 

/api/Print/barcodePreview 

 

 *cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 string LinkAddress چاپ فاکتوش pageآدشس 

 string Token توکن چاپ

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 
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 :(جدول وشودی)لیستی از وشودی 

 

 

 خروجی :

 

 sendSmsمتد 

 تماس بگیرید(پشتیبانی  ید بابرای فعال شدن این امکان با) برای اشسال پیامک استفاده می شود.

ستقیما با  توجه مهم : سالی م سئولیت پیامک های اش شگاهم صوشت  شخح مدیر فرو شد و دش  می با

شخح مدیر فروشگاه موشد   پیامک حاوی محتوای نامناسب یا مخالف شئونات اجتماعینه مشاهده هرگو

 بازخواست قراش خواهد گرفت و این امکان غیرفعال خواهد شد.

 آدشس: 

/api/Sms/sendSms 

 وشودی :

 

 

 خروجی :

 

  

 *cod24 long serialشناسه مرسوله دش پنل 

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 string LinkAddress چاپ فاکتوش pageآدشس 

 string Token توکن چاپ

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 

 *string mobile شماشه همراه

 *string smsMessage متن پیامک

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 string IdSms شناسه اشسال پیامک

 bool Status وضعیت اشسال

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 
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 getWalletAmountمتد 

 شود.استفاده می Cod24دشیافت موجودی کیف پول پنل برای 

 آدشس: 

/api/Wallet/getWalletAmount 

 -وشودی : 

 خروجی :

 

  خطاجدول کدهای 

  

 bool isSuccess عم یات موفق؟

 string WalletAmount پول )تومان( موجودی کیف

 string message متن پیام

 int code خطا وضعیتکد 

 کد توضیحات

 0 موفقعم یات 

 80 پست وی گت با اشتباط دش خطا

 81 اطالعات ثبت دش خطا

 82 ناشناخته خطای

 83 کاال موجودی برشسی دش خطا

 84 سفاشش وضعیت دش خطا

 85 پول کیف خطا

 86 پیامک دش خطا

  
 90 است نامعتبر شهر کد

 91 است نامعتبر استان کد

 92 است نامعتبر سفاشش سریال شماشه

 باشد خالی تواند نمی ها/کاال لیست
 است خالیسفاشش  سریال لیست

93 

 94 است نامعتبر کاال کد

 95 .نداشد همخوانی ها/کاال مبالغ مجموع با فاکتوش نهایی مب غ

 96 نیست کافی کاال موجودی

 97 نیست کافی پول کیف ژشاش

  
 100 نشده پرداخت هزینه اما است گرفته قراش پست فرایند دش مرسوله

 101 است شده پرداخت اشسال هزینه قبال

 102 است گرفته قراش پست فرایند دش یا شده مع ق قبال مرسوله
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 swaggerنحوه استفاده از 

به ترتیب زیر عمل  cod24ت نام کاشبری و ک مه عبوش از کافیست بعد از دشیاف swaggerرای استفاده از ب

 کنید .

 

 (1)تصویر 

 

 (2)تصویر 
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 (3)تصویر 

 

 

 (4)تصویر 
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 (5)تصویر 

 

 

 (6)تصویر 
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 (7)تصویر 

سپس توکن  ؛(spaceسپس یک فاص ه ) ؛زده شود  Bearerنکته : مانند مثالا اول باید ک مه ک یدی 

 می زنید . Authorizeید و شوی دکمه کنمی  pastدشیافت شده شا 

 

 (8)تصویر 
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 بدون مشکل استفاده کنید.اگر کاش شا دشست انجام داده باشید اکنون می توانید از بقیه متد ها 

 برای مثال :

 

 (9)تصویر 

 

 

 (10)تصویر 


