
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  های قراردادسرویس 

 

 ۲٫۰نسخه  -۱۴۰۱آبان 



 

 

 فهرست

 ۴ ............................................................................................................................................................... مقدمه - ۱

 ۴ ........................................................................................................................................................ مشخصات فنی     -۲

 ۵ ............................................................................................................................................................... ها پيوست   -۳

 login( ---------------------------------------------------------------۵( ۱پيوست  -۱-۳

 ۵ ............................................................................................................................................... ..................... معرفی 

 ۵ ................................................................................................................................................. ....... نحوه فراخوانی

 ۶ .................................................................................................................................................. ..... خطاهای ممکن 

 ۶ -------------------------------------------------------- (ارسال قرارداد)۲پيوست      -۳-۲

 ۶ ................................................................................................................................................. .................... معرفی 

 ۷ ................................................................................................................................................ ........ حوه فراخوانین

 ۸ ................................................................................................................................................ ...... خطاهای ممکن 

 ۸ -------------------------------------- (استعالم مشخصات و وضعیت قرارداد)۳پيوست     -۳-۳

 ۸ ............................................................................................................................................... ..................... معرفی 

 ۹ ................................................................................................................................................ ........ نحوه فراخوانی

 ۱۰ ............................................................................................................................................... ...... خطاهای ممکن 

 ۱۰ --------------------------------------------------(دريافت فایل قرارداد)۴پيوست     -۳-۴

 ۱۰ ............................................................................................................................................ ....................... معرفی 

 ۱۰ ............................................................................................................................................. .......... نحوه فراخوانی

 ۱۱ ............................................................................................................................................... ........ خطاهای ممکن 

 

 

  



 

 

 تایيد  تغیيرات  شماره نسخه 

  پيش نویس اولیه  ۱٫۰نسخه 

اضافه شدن  استعالم مشخصات و   ۰/۲نسخه 

 وضعیت قرارداد

 اضافه شدن دريافت فایل قرارداد

 

  



 

 

 مقدمه   -۱
 استفاده می کند، کسب و کار نامیده می شود :   امضامی، در این سند، سامانه ای که از  

( در پيوست یک ، توضیحات سرویس آمده است)، توکن    loginفراخوانی سرویس امضامی را با  کسب و کار،  -۱

  دريافت می کند 

  قرارداد را برای گیرندگان ارسال می کند،  ارسال قراردادکسب و کار، از طريق سرویس   -۲

 یمشخصات فن     -۲ 
 ها در جدول زير ارائه شده است. لیست سرویس

 مورد نیاز های سرویس -۱جدول 

 خروجی  ورودی دهنده ارائه نام سرویس  شماره 

 شناسه کاربر »  امضامی   loginسرویس  ۱

 رمز عبور » 

 

 توکن دسترسی 

 فایل انتخابی »  امضامی  قرارداد ارسال   2

 نام فایل » 

 توضیحات  »

 عنوان  قرارداد» 

 ارائه دهنده گواهی » 

 نوع امضا » 

 نوع قرارداد  »

 

،   مشخصات قرارداد ارسال شده» 

نام و تام خانوادگی گیرنده ،  

 وضعیت قرارداد

 

مشخصات فرد امضا کننده   »  شناسه قرارداد»  امضامی   دريافت اطالعات قرارداد  ۳

شامل نام ، نام خانوادگی ، کد  

 ملی، و ترتیب در امضا  

 وضعیت قرارداد» 

مشخصات قرارداد شامل عنوان » 

فایل، تاريخ ایجاد و   ؛ شناسه 

تغیير فایل ، نوع فایل قرارداد،  

 شرکت فرستنده قرارداد 

 شناسه فایل »  امضامی   دريافت فایل قرارداد ۴

 لینک فایل  » 

 لینک فایل » 

 

 : به ترتیب زير استفرآیند کلی از دید فنی 

 دسترسی و سرویس برای کاربر و کسب و کار ایجاد می شود    )۱

   قرارداد انتخابی ارسال می شود  )۲



 

 

 درصورت نیاز برا ی اطالع از وضعیت قرارداد و مشخصات آن، از سرویس های زير استفاده می شود 

 استعالم وضعیت یا مشخصات قرارداد 

 دريافت فایل قرارداد

 هاپيوست   -۳

 ) login(۱پيوست  -۱-۳

 معرفی 
این سرویس از طريق کسب و کار فراخوانی شده و توکن به ازای کاربر ارسال کننده قرارداد صادر می شود . توجه شود 

 که کاربر فوق باید دسترسی ادمین داشته باشد.

 بدنهجزئیات فرمت  -۲جدول 

 توضیح عنوان 

 curlنمونه 

curl -X 'POST' \ 
  'https://core.emzame.com/api/v1/backoffice/login' \ 
  -H 'accept: application/json' \ 
  -H 'Content-Type: application/json' \ 
  -d '{ 
  "nationalCode": "00176993899", 
  "password": "adxxn33xx" 
}' 
 

 bodyمقادیر 
nationalCode: ( اجباری)را دارد ارسال قرارداد، در امضامیکد ملی کاربری که قصد           

password:                اجباری( گذرواژه کاربری که قصد ارسال قرارداد را دارد (  

 

 تنظیم می شود. https://core.emzame.com ، بھ مقدار  hostتوجھ شود کھ مقدار 

 نحوه فراخوانی
   APIجزئیات نحوه فراخوانی   -۳جدول 

 توضیح عنوان 

 API POSTنوع 

 URL host/api/v1/backoffice/loginقالب 

   مقادیر اجباری

 قالب خروجی موفق 

)JSON ( 

{ 
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYXRpb25hbENvZG
UiOiIwMDE1NTQ0NDUxIiwicm9sZSI6ImFkbWluIiwiaXNCYWNrb2ZmaWNlVG9rZW4iOnRydWU
sInVzZXJJZCI6IjYxYjYxNGUyZDlhM2ZkMDAxMmNmNGY5MSIsImJ1c2luZXNzSWQiOiI2MDI5
NTA4MWEzMjg0NGI5YjRkMDYxNTEiLCJ2YWxpZEZpbGVMaW5rIjoiOTQ2RDFCNHNoUlh1Iiwia
nRpIjoiOWIzOTg2Y2MtMTc0ZC00Y2U2LWExZWYtYTVmYzczM2U4NjcweiwidG9rZW5UeXBlIj
oiYmVhcmVyIiwiaWF0IjoxNjY2NTE1NDI1LCJleHAiOjE2NzAxNTU0MjV9.nNpgRV6t09-zC9
34E2Jh9TVyFgARvhfGXrvq1T9R3yo", 
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYXRpb25hbENvZ
GUiOiIwMDE1NTQ0NDUxIiwicm9sZSI6ImFkbWluIiwiaXNCYWNrb2ZmaWNlVG9rZW4iOnRydW
UsInVzZXJJZCI6IjYxYjYxNGUyZDlhM2ZkMDAxMmNmNGY5MSIsImJ1c2luZXNzSWQiOiI2MDI
5NTA4MWEzMjg0NGI5YjRkMDYxNTEiLCJqdGkiOiIuNjY2NDgwYS00MWFjLTRmMWEtOTViMS1k
OGJlNjAyN2NkYTIiLCJ0b2tlblR5cGUiOiJyZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNjY2NTE1NDI1LCJle
HAiOjE2NzAxNTU0MjV9.UC0POjVBtiSFvPC83ZHrY-ZGpprDe53a9Pk3ljwrkgU", 
  "userInfo": { 
    "firstName": " سیامک", 

https://core.emzame.com/


 

 

    "lastName": " نیکفر", 
    "role": "admin", 
    "userId": "61b614e2d9a3fd0012cf4f91", 
    "mobile": "09212417966", 
    "nationalCode": "0015564451", 
    "validFileLink": "946D1B4shRXu", 
    "business": { 
      "id": "60295081a32833b9b4d06151", 
      "name": " ام فارسی شرکت شمان ", 
      "label": "your company English name", 
      "logo": "your base64 logo==" 
    } 
  } 
} 
 

 قالب خروجی ناموفق 

)JSON ( 

{ 
  "message": "INVALID_NATIONAL_CODE_OR_PASSWORD", 
  "errorCode": 1008, 
  "persianMessage": "کد ملی یا رمز عبور اشتباه است" 
} 
 

 

 برای دسترسی بھ سرویس بعدی استفاده می شود .  access tokenپس از دریافت خروجی ، 

 خطاھای ممکن
 مقادیر ممکن برای خطا -۴جدول 

Message ErrorCode 

 1008 کد ملی یا رمز عبور اشتباه است  

 

 ) ارسال قرارداد(۲پيوست    -۳-۲

 معرفی 
(در حال حاضر  ارسال قرارداد به یک یا چند کاربر ، اقدام می نماید.پلود و آکاربر مجاز به استفاده از این سرویس ، برای  

 فقط یک کاربر) 

 رخواست ارسال فایلد جزئیات   -۵جدول 

 توضیح عنوان 

 curlنمونه 

curl -X 'POST' \ 
 https://core.emzame.com 

'https://core.emzame.com/api/v1/backoffice/contracts/uploadFileAndSendContract' \ 
  -H 'accept: application/json' \ 
  -H 'Authorization: bearer 
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYXRpb25hbENvZGUiOiIwMDE1NTQ0NDUxIiwicm9sZS
I6ImFkbWluIiwiaXNCYWNrb2ZmaWNlVG9rZW4iOnRydWUsInVzZXJJZCI6IjYxMmUyNGRmNzhjZTRlMmRmN
zgyMjFjNCIsImJ1c2luZXNzSWQiOiI1ZmUyZGI2ZjNiMjU5ODNmYWVhNzA2MGHiLCJ2YWxpZEZpbGVMaW5r
IjoiaXJTY2poMjgxT0Y3IiwianRpIjoiZmRmMTM4NTktZDBjMC00OGE2LWI1NzAtMTBjM2UzNTUzMzRmIiw
idG9rZW5UeXBlIjoiYmVhcmVyIiwiaWF0IjoxNjY2NTE1MTMyLCJleHAiOjE2NzAxNTUxMzJ9.zxkkcGaCl
5XH7i9BlLT-MLNuRJHQcfU5YkL_JvjenZI' \ 
  -H 'Content-Type: multipart/form-data' \ 
  -F 'file=@sample.pdf;type=application/pdf' \ 
  -F 'fileName=نام فایل' \ 
  -F 'fileDescription= توضیحات اختیاری فایل' \ 
  -F 'title= قراردادی کھ بھ کاربر نشان داده می شودعنوان   ' \ 
  -F 'description=توضیحات اختیاری قرارداد ' \ 



 

 

  -F 'provider=gica' \ 
  -F 'signType=e-sign' \ 
  -F 'contractType=pdf' \ 
  -F 'collaboratorList={ 
  "nationalCode": "0015546451", 
  "order": 1 
}' 
 

 

 توضیحات 

file: فایل انتخابی برای ارسال ( اجباری)    

fileName: اسم فایل ارسالی ( اجباری)    

fileDescription: توضیحات فایل ( اختیاری)    

title: عنوان قرارداد ( اجباری)    

description: توضیحات قرارداد ( اختیاری)   

provider: ارائه دهنده گواهی ، به طور پيش فرض با   gica   (اجباری ) تنظیم است  

signType: برابر با   e-sign  (اجباری)  

contractType  نوع فایل ارسالی که در حال حاضر از نوعpdf    است ( اجباری)     

collaboratorList اسامی گیرندگان به ترتیب انتخابی ( حداقل یک گیرنده وجود دارد  :  

nationalCode: گیرنده قرارداد( حاجباری)کد ملی        

order: ترتیب امضا کنندگان        در صورتی که فایل چند امضایی باشد ، گیرندگان بعدی به ترتیب اضافه       

 می شوند. 

 

 نحوه فراخوانی
   APIجزئیات نحوه فراخوانی   -۶جدول 

 توضیح عنوان 

 API POSTنوع 

 URL https://host/backoffice/contracts/uploadFileAndSendContractقالب 

 'Authorization: bearer {token}' هدر موردنیاز 
'Content-Type: multipart/form-data' 

 قالب خروجی موفق 

)JSON ( 

{ 
  "id": "6355013ae600a01027fc4b18" 
  "status": "readyForSign", 
  "signedFiles": [], 
  "collaborator": [ 
    { 
      "nationalCode": "0015546451", 
      "order": 1, 
      "fullName": " ام امضاکننده کننده قراردادن ", 
      "status": "readyForSign" 
    } 
  ], 
  "lastSignedFileId": null, 
  "_id": "6355013ae600a01027fc4b18", 
  "title": "عنوان قراردادی کھ بھ کاربر نشان داده می شود", 
  "userId": "612e24df78ce4e2df38221c4", 
  "businessId": "5fe2db6f3b25983faea7160a", 
  "description": "توضیحات اختیاری قرارداد ", 
  "provider": "gica", 
  "signType": "e-sign", 
  "staticFileId": "6355013ae600a00027fc4b17",  
  "contractType": "pdf", 



 

 

  "createdDate": 1666515258427, 
  "changedDate": 1666515258475, 
  "__v": 0, 
  "statusDescription": "", 
  "generatedPdfId": "6355013ae600a00027fc4b17", 
} 
 

 قالب خروجی ناموفق 

)JSON ( 

{ 
  "message": "INVALID_NATIONAL_CODE", 
  "errorCode": 1088, 
  "persianMessage": "کد ملی نامعتبر است" 
} 
{ 
  "message": "USER_WITH_THIS_NATIONAL_CODE_HAS_NO_ACTICE_REGISTERATION_RE
QUEST", 
  "errorCode": 1179, 
  "persianMessage": "گاربر گواھی فعالی ندارد" 
} 
{ 
  "message": "BEARER_AUTHORIZATION_IS_REQUIRED", 
  "errorCode": 1077, 
  "persianMessage": "توکن الزامی است" 
} 
 

 

 

 خطاھای ممکن
 مقادیر ممکن برای خطا -۷جدول 

Message ErrorCode 

 1008 کد ملی یا رمز عبور اشتباه است 

 1077 توکن الزامی است  -کاربر نامعتبر

 1179 کاربر گواهی فعال ندارد ( گیرنده انتخابی) 

 1077 توکن الزامی است

 1179 ) اشتباه استفرمت کد ملی  /( گیرنده انتخابیکد ملی نامعتبر است

 

 ) استعالم مشخصات و وضعیت قرارداد(۳پيوست     -۳-۳

 معرفی 
   در دسترس است .  با استفاده از این سرویس ، اطالعات یک قرارداد و وضعیت قرارداد، 

 استعالم مشخصات و وضعیت قرارداد جزئیات  -۸جدول 

 توضیح عنوان 

 curlنمونه 

  curl -X 'GET' \ 
  'https://core.emzame.com/api/v1/backoffice/contracts/632048c317f5160027d3b76b' \ 
  -H 'accept: application/json' \ 
  -H 'Authorization: Bearer 
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuYXRpb25hbENvZGUiOiIwMDgwMjY4ODYyIiwicm9sZS
I6InN1cGVyQWRtaW4iLCJpc0JhY2tvZmZpY2VUb2tlbiI6dHJ1ZSwidXNlcglkIjoiNjFjMWE1ZmYxZWNlM
GM4MThkZTY3OWI4IiwiYnVzaW5lc3NJZCI6IjYxZTZmOWYzZGE1ZDU4YTJkOTI0OTRiOCIsInZhbGlkRmls
ZUxpbmsiOiJvZmRYd3BCOUdWaHoiLCJqdGkiOiI1MDIyMDM1Ny0xZjY0LTQ1OWUtODdmMS01NTJjZDFhNDc



 

 

1YTAiLCJ0b2tlblR5cGUiOiJiZWFyZXIiLCJpYXQiOjE2NjkxODk2NzAsImV4cCI6MTY3MjgyOTY3MH0.Nc
uXaDYTIv3ng_RUoWGfDpOET6GH1ZMJit3p9NK4ZaQ' 

 
 

 

 به واسطه دريافت توکن انجام می شود   Authorization توضیحات 

 

 نحوه فراخوانی
   جزئیات استعالم وضعیت و مشخصات قرارداد -۹جدول 

 توضیح عنوان 

 API Getنوع 

 URL https://host/backoffice/contracts/?contractidقالب 

 'Authorization: bearer {token}' هدر موردنیاز 

Query String “contractid” 

 شناسه قرارداد (اجباری)  Contracted ارسالی   مقادیر 

 قالب خروجی موفق 

)JSON ( 

{ 
  "status": "accept", 
  "signedFiles": [], 
  "collaborator": [ 
    { 
      "nationalCode": "کد ملی امضاکننده", 
      "fullName": "نام امضاکننده", 
      "status": "وضعیت قرارداد", 
      "order": 1, 
      "signerDigestFileId": "0145a300-377f-4a23-b64b-f0f14e10bbe6", 
      "digest": "CzAy/XmaDon4AxHjNN4oCeqQSoH1ch0l61RcPkx4IAo=", 
      "signedFileId": "632048d518f5160027d3b76c" 
    } 
  ], 
  "lastSignedFileId": "شناسھ فایلی کھ آخرین امضا/رد انجام شده", 
  "_id": "شناسھ قرارداد", 
  "title": "عنوان قرارداد", 
  "userId": "61c1a5ff1ece0c818de679b8",  //   شناسھ کاربر
  "businessId": "شناسھ کسب و کار ارسال کننده", 
  "provider": "gica",         // مشخصات گواھی و امضا 
  "signType": "e-sign",       //مشخصات گواھی / امضا 
  "staticFileId": "شناسھ فایل اولیھ", 
  "contractType": "pdf",       // نوع فایل   
  "createdDate": 1663060163375,   // تاریخ ایجاد قرارداد 
  "changedDate": 1663060181266,  //تاریخ تغییر قرارداد 
  "__v": 0, 
  "statusDescription": "", 
  "generatedPdfId": "632048ab17f5160027d3b76a",  // اطالعات مربوط بھ فایل 
  "id": "632048c317f5160027d3b76b"    
} 
 

 قالب خروجی ناموفق 

)JSON ( 

{ 
  "message": "Argument passed in must be a single String of 12 bytes or a 
string of 24 hex characters", 
  "errorCode": 500, 
  "persianMessage": "" 
} 

 
  { 
  "message": "UNAUTHORIZED", 



 

 

  "errorCode": 1068, 
  "persianMessage": "غیر مجاز" 
} 
 

 

 

 خطاھای ممکن
 مقادیر ممکن برای خطا -۱۰جدول 

Message ErrorCode 

Argument passed in must be a single String of 12 bytes or a string of 24 hex 

characters 
500 

 1068 کاربر غیر مجاز 

 

 ) دريافت فایل قرارداد(۴پيوست     -۳-۴

 معرفی 
هر قرارداد هم فایل اولیه  فایل قرارداد قابل دريافت است ، باید توجه شود که به ازایبا استفاده از این سرویس ، 

 موجود است و هم فایل امضا شده . و بنا بر نیاز میتوان آنها را دريافت نمود. 

 يافت فایل قرارداد ردجزئیات   -۱۱جدول 

 توضیح عنوان 

 curlنمونه 

  curl -X 'GET' \ 
  
'https://core.emzame.com/api/v1/backoffice/files/wpZZTf4gihja/632048d817f5160127d3b
76c' \ 
  -H 'accept: application/json' 
 
 

 

  توضیحات 

 

 نحوه فراخوانی
   APIجزئیات نحوه فراخوانی  -۱۲جدول 

 توضیح عنوان 

 API Getنوع 

   URL https://host/backoffice/files/ ?Link  & ?Fileidقالب 

Query String “fileId” , “validFileLink” 

 مقادیر ارسالی 

validFileLink (اجباری) ( مقدار اولیه آن از طريق سرویس دريافت توکن به دست می آید ) لینک تولیدی برای فایل 

fileId شناسه فایل ( اجباری)    

 quality کیفیت ( اختیاری) ( برای قراردادهای عکس)    

contractId شناسه قرارداد ( اختیاری)    



 

 

 قالب خروجی موفق 

)JSON ( 

https://core.emzame.com/api/v1/backoffice/files/wpZZRf4gihja/632048d51

7f5160127d3b76c 

 

 قالب خروجی ناموفق 

)JSON ( 
{{ 

 

 خطاھای ممکن
 مقادیر ممکن برای خطا -۱۳جدول 

Message ErrorCode 
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