
 های پورتال سازمانییس رووب س

 

 آدرس وب سرویس

webservice/permissions/token 

 

 : refresh_token و  tokenورود و دریافت  پارامتر های ورودی برای

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String username 1 

  String  password 2 

  String sub_domain 3 

 

متر های خروجیپارا   

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String token 1 

  String refresh_token 2 

  list  roles 3 

  String first_name 4 

  String last_name 5 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

"username":  "test”, 

"password":  "test”, 

"sub_domain":  "test” 

} 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

    "roles": [], 

    "token": 
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2EwMzg2fQ.8zNY7DSmMzYKsOKrF63cPiEmxYFmZ9V2m15B20gLQsQ", 

    "last_name": "نام", 

    "first_name": "نام خانوادگی", 

    "refresh_token": 
"eyJhbGciOiR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IjAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxIiwicGFzc3dvcmQiOiIxMj
M0NTYiLCJ0eXBlIjoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0" 

} 

دقیقه می باشد. در صورت انقضای توکن باید از وب سرویس بعدی استفاده  نمایید.  03  refresh_token دقیقه و  03از توکن مدت زمان استفاده   



 آدرس وب سرویس

webservice/permissions/refresh 

 

 : refresh_token  و  tokenو دریافت  تجدید  پارامتر های ورودی برای

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String refresh_token 1 

 

  پارامتر های خروجی

 

پارامترماهیت  اصطالح بیمه ای مقادیر  ردیف پارامتر 

  String token 1 

  String refresh_token 2 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

 "refresh_token": 
"eyJhbGciOiR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IjAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxIiwicGFzc3dvcmQiOiIxMj
M0NTYiLCJ0eXBlIjoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0" 

 

} 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

    "token": 
"eyJhbeq5we75qwewqewqeqweeyJ1c2EwMzg2fQ.8zNY7DSmMzYKsOKrF63cPiEmxYFmZ9V2m15B20gLQsQ", 

    "refresh_token": 
"qwqedqwrdqw8787qwewqetZSI6IjAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxIiwicGFzc3dvcmQiOiIxMjM0NTYiLCJ0e
XBlIjoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0" 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/otp 

 مرتبه می باشد.( 4)حداکثر دفعات ارسال این کد در روز برای ارسال گذرواژه یکبار مصرف برای ثبت نام اولیه کاربر.

 

 : پارامتر های ورودی

ح بیمه ایاصطال مقادیر  ردیف پارامتر ماهیت پارامتر 

  String mobile 1 

  String  sub_domain 2 

 

  پارامتر های خروجی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String message 1 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

"mobile":"09*********", 

"sub_domain" : "test" 

} 

 جیخرو Jsonنمونه 

{ 

"message ": " verification  message sent.” 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/check/otp 

 برای اعتبار سنجی، گذرواژه وارد شده توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 : پارامتر های ورودی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String mobile 1 

  String  otp 2 

  String  sub_domain 3 

 

 

 

  پارامتر های خروجی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String message 1 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

"mobile":"09*********", 

"otp " : "12589", 

"sub_domain" : "test" 

} 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

    "token": 
"eyJhbeq5we75qwewqewqeqweeyJ1c2EwMzg2fQ.8zNY7DSmMzYKsOKrF63cPiEmxYFmZ9V2m15B20gLQsQ", 

    "refresh_token": 
"qwqedqwrdqw8787qwewqetZSI6IjAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxIiwicGFzc3dvcmQiOiIxMjM0NTYiLCJ0e
XBlIjoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0" 

} 

 

 

 

 



 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/register 

 برای ثبت نام نهایی کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 : اهراز هویت

 که در مرحله قبل از طرف سرور برگردانده شده است.  tokenبر اساس  

 

 : پارامتر های ورودی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String national_id 1 

  String  password 2 

 

 

 

  پارامتر های خروجی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String message 1 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

 "national_id":"1362538371", 

 "password":"123" 

} 

 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

"message ": " verification  message sent.” 

} 

 

 

 

 

 

 



 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/forget/password 

 برای بازیابی گذرواژه  کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 : پارامتر های ورودی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String mobile 1 

  String  sub_domain 2 

 

 

 

جیپارامتر های خرو   

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String message 1 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

 " mobile ":" 09**********", 

 "sub_domain" : "test" 

} 

 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

"message ": " new password  sent.” 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/change/password 

 برای تغییر  گذرواژه  کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 : پارامتر های ورودی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String Username 1 

  String  sub_domain 2 

  String old_password 3 

  String new_password 4 

 

 

 

  پارامتر های خروجی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String message 1 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

 " mobile ":" 09**********", 

 "sub_domain" : "test", 
 
 " old_password":" 09**********", 

 " new_password " : "test" 
 
} 

 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

"message ": " password successfully changed.” 

} 

 

 

 

 



 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/package-offer 

 .برای دریافت لیست پکیج های متناسب با سن شخص بیمه شونده مورد استفاده قرار می گیرد

 

 : اهراز هویت

 که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.  tokenبر اساس  

 

 : پارامتر های ورودی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String iInsured_birthdate 1 

 

  پارامتر های خروجی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  List  1 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

 " iInsured_birthdate " : " 00**/05/12" 
 
} 

 خروجی Jsonنمونه 

[ 

    { 

        "is_coverage": true, 

        "plan": " ۲مستمری طرح  ", 

        "title": "طالیی\r", 

        "logo": "diamond-gold", 

        "price": 48000000, 

        "required": [], 

        "type": 2, 

        "id": 51, 

        "description": "" 

    }, 

]  

 



 

 یسآدرس وب سرو

webservice/corporation/package-inquiry-offer 

 

 برای دریافت لیست پکیج های متناسب با سن شخص بیمه شونده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 : اهراز هویت

 که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.  tokenبر اساس  

 

 : پارامتر های ورودی

پارامترماهیت  اصطالح بیمه ای مقادیر  ردیف پارامتر 

 number package_id 1 مادام العمر 

 date insured_birthday 2 شمسی تاریخ تولد بیمه شده 

 number insured_height 3 قد بیمه شده 

 number insured_weight 4 وزن بیمه شده 

 string holder_birthday 5 شمسی تاریخ تولد بیمه گذار 

 number holder _height 6 قد بیمه گذار 

 number holder _weight 7 وزن بیمه گذار 

 boolean is_smoker 8 آیا مصرف سیگار دارد؟ 

 number job_category_id 9 گروه شغلی 

 number annual_payment_count 01 تعداد پرداخت در طول سال 

است یکیشده  مهیگذار و ب مهیب   boolean insured_holder_same 00 

 boolean is_rider 02 آیا از موتور سیکلت استفاده می کند؟ 

 string job_title 03 عنوان شغلی 

 

 

  پارامتر های خروجی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  String (base64) annuity_report 1 

  String (base64) annuity_result_report 2 

 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

"insured_birthday": "1367/02/18", 

“job_category_id” : 12 

“job_title”: “***********”, 
"annual_payment_count": 1, 



“insured_holder_same": 0, 

"holder_birthday": "1367/02/18", 

“insured_height":187, 

"insured_weight":87, 

"holder_height":187, 

"holder_weight":87, 

"is_rider":"True", 

"is_smoker":"True", 

"package_id":45 

 خروجی Jsonنمونه  {

{ 

“annuity_report” : “base64 – encoded”, 

“annuity_result_report” : “base64 – encoded” 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آدرس وب سرویس

bswebservice/corporation/search/jo 

 

 برای دریافت لیست مشاغل مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 : اهراز هویت

 که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.  tokenبر اساس  

 پارامتر های ورودی:

فردی پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر  

 String search 1 نام شغل 

 

 

  پارامتر های خروجی

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  json   1 

 

 Rsult مقادیر 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

 string title 1 عنوان شغل 

 number value 2 طبقه شغلی 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{“ search”:نام شغل} 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

{ 

  "title": “عنوان شغل”, 

  “value”:طبقه شغلی 

} 

} 

 

 

http://test.melico.ir/webservice/corporation/search/jobs
http://test.melico.ir/webservice/corporation/search/jobs


 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/proviences 

 برای دریافت لیست استان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 : اهراز هویت

 انده شده است.که در مراحل قبل از طرف سرور برگرد  tokenبر اساس  

 

 پارامتر های ورودی:

 

  پارامتر ورودی ندارد

 

 پارامتر های خروجی 

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  json   0 

 

:Json مقادیر 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  string text 1 

  number value 2 

 

 

 یورود  Jsonنمونه 

{ 

} 

               

 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

{ 

  "text": “”, 

  “value”:0 

} 

} 

 



 آدرس وب سرویس

webservice/corporation /cities 

 برای دریافت لیست شهرهای استان مورد نظر، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 : اهراز هویت

 ده شده است.که در مراحل قبل از طرف سرور برگردان  tokenبر اساس  

 

 پارامتر های ورودی:

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

 number province_id 1 کد استان مورد نظر 

 

 

 پارامتر های خروجی 

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  json   0 

 

:Json مقادیر 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  string text 1 

  number value 2 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

“province_id”:02 

} 

               

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

{ 

  "text": “”, 

  “value”:0 

} 

} 



 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation/life-and-investment-offer 

 

 مورد استفاده قرار می گیرد.نامه بیمه  ثبت برای 

 

 : اهراز هویت

 که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.  tokenبر اساس  

 

 : پارامتر های ورودی

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

 number package_id 1 مادام العمر 

 number insured_height 3 قد بیمه شده 

 number insured_weight 4 وزن بیمه شده 

 number holder_height 5 قد بیمه گذار 

 number holder_weight 6 وزن بیمه گذار 

 String holder_national_code 7 کد ملی بیمه گذار 

 String holder_mobile 8 موبایل بیمه گذار 

 String holder_phone 9 تلفن بیمه گذار 

 String holder_city_id 01 شهر محل سکونت بیمه گذار 

 String holder_postal_code 00  پستی بیمه گذار کد 

 String insured_national_code 02 کد ملی بیمه شونده 

شوندهموبایل بیمه    String insured _mobile 03 

شوندهتلفن بیمه    String insured _phone 01 

شوندهشهر محل سکونت بیمه    String insured _city_id 05 

شوندهپستی بیمه  کد   String insured _postal_code 06 

 number insured _job_id 07 کد شغل بیمه شونده 

 String insured_address 08 آدرس بیمه شونده 

 String holder_address 09 آدرس بیمه گذار 

مه شوندهاسخ بیپسواالت و    Dictionary insured_question 21 

گذارمه اسخ بیپسواالت و    Dictionary holder_question 20 

 

 

  پارامتر های خروجی

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

 Number id 1 شماره بیمه نامه 

 String url 2 لینک پرداخت 

 Stirng State 3 وضعیت بیمه نامه 

  String message   

 



 

 

 ورودی  Jsonه نمون

 

{ 

“package_id":34, 

"insured_national_code":"6030032887", 

"insured_mobile":"09366408291", 

"insured_phone":"02189898989", 

"insured_city_id":122, 

"insured_address":"1111111111111111", 

"insured_postal_code":"1111111111", 

"insured_question":{"1":false,"2":false,"3":false,"4":false,"5":false,"6":true,"7":true,"8":false}, 

"insured_height":180, 

"insured_weight":75, 

"insured_job_id":2, 

"holder_address":"123123123", 

"holder_postal_code":"1111111111", 

"holder_weight":"82", 

"holder_height":175, 

"holder_national_code":"3950249818", 

"holder_mobile":"09122879447", 

"holder_city_id":13, 

"holder_phone":"02122230523", 

"holder_question":{"1":false,"2":false,"3":false,"4":false,"5":false,"6":true,"7":true,"8":false} 

} 

 خروجی Jsonمونه 

{ 

“id”:123124, 

“url”: “http://*****”, 

“state”:”sample-state”, 

“message”:”sample-message” 

} 

 

 

 



 آدرس وب سرویس

webservice/corporation /brag 

 ، مورد استفاده قرار می گیرد.سازمان مورد نظر برای دریافت 

 

 پارامتر های ورودی:

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  string sub_domain 1 

 

 

 پارامتر های خروجی 

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  Dictionary   0 

 

: Dictionary  مقادیر 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  string display_name 1 

  string name 2 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

“sub_domain”:”test” 

} 

               

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

  "display_name": “brag_display_name”, 

  “name”: ”brag_name” 

} 

 

 

 

 

 



 

 آدرس وب سرویس

webservice/corporation /sign 

 ، مورد استفاده قرار می گیرد.سازمان مورد نظر  آپلود فایل های تعهدبرای 

 

 پارامتر های ورودی:

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  number universal_id 1 

  File file_1 2 

  File file_2 3 

  File file_3 4 

 

 

 پارامتر های خروجی 

خروجی ندارد   

 

 ورودی  curlنمونه 

curl -X POST \ 

  http://IP:Port/webservice/corporation/sign \ 

  -H 'Authorization: dasasdasdasfYERewrwertw4e5234523523 tfsdfdasasdasdasdasdasfYERewrwertw4e5234523523 a 

asdasd2 2132115fdsfds tfsdf' \ 

  -H 'Content-Type: application/json' \ 

  -H 'cache-control: no-cache' \ 

  -H 'content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW' \ 

  -F file_1=@/ sample2.png \ 

  -F file_2=@/ /sample1.png \ 

  -F universal_id=1554331               

 

 

 

 

 

 

 

http://IP:Port/webservice/corporation/sign%20/


 آدرس وب سرویس

webservice/corporation /universal-life-agent 

 ، مورد استفاده قرار می گیرد.مورد نظر  بیمه نامه های ثبت شده توسط شخصبرای دریافت 

 

 پارامتر های ورودی:

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  Number Page 1 

  Number Count 2 

  String state 3 

  Boolean type 4 

 

 

 پارامتر های خروجی 

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  Json list 0 

  Number total 2 

 

: Dictionary  مقادیر 

 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  Number Id 1 

  string insured_first_name 2 

  string insured_last_name 1 

  string insured_national_code 2 

  string start_date 1 

  string end_date 2 

  Number idinsu 1 

  string payment_method 2 

  string brag 1 

  string type 2 

  string State 1 

  string State_handle 2 

 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

 تمامی آرگومان های ورودی اختیاری هستند.

 

               



 خروجی Jsonنمونه 

{ 

    "total": 2 

    "list": [ 

        { 

            "end_date": "1423/05/24", 

            "payment_method": "ساالنه", 

            "idinsu": "", 

            "id": 2804044, 

            "state_handle": "confirmed", 

            "url": "http://sib.melico.ir/Dyn/put_order_u/2804045/56585264426953284/?red=b2b", 

            "insured_national_code": "3950249818", 

            "state": "ارسال به مالی شده", 

            "brag": "ستاد", 

            "insured_first_name": "سجاد", 

            "insured_last_name": "سيف", 

            "type": true, 

            "start_date": "1398/05/24" 

        }, 

        { 

            "end_date": "1423/05/23", 

            "payment_method": "ساالنه", 

            "idinsu": "", 

            "id": 2803798, 

            "state_handle": "offer", 

            "insured_national_code": "3950249818", 

            "state": " ادپيشنه ", 

            "brag": "ستاد", 

            "insured_first_name": "سجاد", 

            "insured_last_name": "سيف", 

            "type": true, 

            "start_date": "1398/05/23" 

        }          

    ] 

} 

 



 


