
 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES Package 

با استفاده از  لیمیا افتیارسال و در یاست که راه آسان و مقرون به صرفه برا لیمیپلت فرم ا کی SES آمازون

 .کند یخود را فراهم م یو دامنه ها لیمیا یآدرس ها

 AmazonSES: دامنه •

 apiKey apiSecret :مجوزها •

  کنید : چطور اعتبارات را دریافت

  /https://aws.amazon.com/redshift/pricing                                      :    دیبروآمازون  به کنسول - 1
 کنید جادیا دیحساب جد ایورود  - 2
 دیانتخاب کنرا  "من تیمجوز امن"خود،  یخود از نام کاربر ییکشو ستیدر ل - 3
 دیکن جادیالزم ا یها استیبا س دیگروه جد کیدر سمت چپ، گروه ها را انتخاب کرده و  - 4
 دهید اختصاص و به گروه موجود جادیا دیکاربر جد - 5
 کرد دیکاربر شما مدارک را مشاهده خواه جادیپس از ا - 6

 

Custom datatypes: 

Datatype Description Example 

Datepicker 

رشته ای که شامل 

تاریخ و زمان می 

 باشد

2016-05-28 00:00:00 

Map 

رشته ای که شامل 

کامای جدا کننده ها 

ی عرضی وطولی می 

  باشد
 

50.37, 26.56 

List آرایه ساده ["123", "sample"] 

Select 
رشته ای با مقادیر از 

 تعریف شدهپیش 
sample 

Array آرایه ای از اشیا 
[{"Second 
name":"123","Age":"12","Photo":"sdf","Dr
aft":"sdfsdf"},{"name":"adi","Second 

https://aws.amazon.com/redshift/pricing/
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Datatype Description Example 

name":"bla","Age":"4","Photo":"asfserwe"
,"Draft":"sdfsdf"}] 
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AmazonSES.createConfigurationSet 

 .کند یم جادیرا ا یکربندیمجموعه پ کی

Field Type Description 

apiKey Credentials دکلی API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret Credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

configurationName String 

رویداد مقصد.این نام می تواند شامل  تنظیمات  نام  .

(خط فاصله _اعدادخط زیرین)حروف بزرگ و کوچک 

 .کاراکتر باشد 64( و کمتر از -ها)
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AmazonSES.createConfigurationSetEventDestination 

 لیمیارسال ا یدادهایرو SES است که آمازون AWS سیمقصد سرو  دادیکند. رو یم جادیرا امقصد  دادیرو میتنظ 

 .کند یرا منتشر م یکربندیمرتبط با مجموعه پ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API ست آمده استون به داز آماز. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

configurationName String 
شده  میتنظ دادیمقصد رو نییتع یکه برا یکربندینام پ

 .است

destinationName String 

.این نام می تواند شامل  حروف بزرگ و مقصدنام رویداد 

( و کمتر از -(خط فاصله ها)_دادخط زیرین)کوچک اع

 اراکتر باشد.ک 64
 

matchingEventTypes List 

آرایه ای از رشته ها . نوع ایمیل که برای فرستادن 

رویدادها برای انتشار رویداد هدف استفاده می شود. 

  ایراد گیری وتحویل.مقادیر معتبر: ارسال رد شدن 
 

enabled String 

سیستم ارسال الکترونیکی آمازون  ه آیاتنظیم می کند ک

د به مقصمربوطه با تنظیمات  ایمیلیمورد نظر رویداد

.تنظیمات حالت درست قادر می سازد ارسال کرده یا نه

این ارسال ایمیل صورت بگیرد و تنظیمات غلط مانع از 

 انتشار ایمیل می شود

 پیش فرض بر روی غلط تنظیم شده است.

cloudWatchDestination JSON 

شی که شامل مقادیر پیش فرض منبعی از ابعاد مرتبط با 

مقصد می باشد.برای جزئیات رویداد تماشای حالت ابری 

 را بخوانید.README بیشتر

deliveryStreamARN String 
که  Amazon Kinesis Firehoseنام مرجع آمازون  

 ایمیل رویداد را برایش ارسال می کند.
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Field Type Description 

IAMRoleARN String 
نام مرجع  آمازون  که ایمیل رویداد را    IAMش قن

 برایش ارسال می کند.
 

matchingEventTypes format 

["send"] 

cloudWatchDestination format 

{   
    "DimensionConfigurations":[   
        {   
            "DimensionName":"NewDimension", 
            "DimensionValueSource":"messageTag", 
            "DefaultDimensionValue":"test" 
        } 
    ] 
} 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.createReceiptFilter 

 .کند یم جادیا دیجد IP آدرس لتریف کی

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

name String 

رویداد مقصد.این نام می تواند  فیلترآدرس آی پی  امن

(خط _شامل  حروف بزرگ و کوچک اعدادخط زیرین)

 .کاراکتر باشد 64( و کمتر از -فاصله ها)

CIDR String 

یک آی پی آدرس تنها یا یک بازه ای ازآی پی آدرس که 

می خواهید مسدود کنید یا مجاز کنیددر مسیر بین شما 

  IPبدون کالس مشخص شده است.مثال برای یک  دامنه ای

می  IPو برای یک دامنه ای از  10.0.0.1می شود 

را  RFC 2317برای اطالعات بیشتر  10.0.0.1/24شود

 ببینید. 
 

policy String 
 مشخص شده IPنشان می دهد که آیا ایمیل دریافتی از 

 Block; Allow ت یا مجاز است؟مقادیر مجاز:مسدود اس
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AmazonSES.createReceiptRuleSet 

 .کند یم جادیا یخال یمجموعه دستورالعمل خال

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API داز آمازون به دست آم. 

region String ناحیه 

ruleSetName String 

 اسم قانون و قاعده ای که باید تنظیم شود

نام رویداد مقصد.این نام می تواند شامل  حروف بزرگ و 

 64کمتر از ( و -(خط فاصله ها)_کوچک اعدادخط زیرین)

 .کاراکتر باشد
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AmazonSES.cloneReceiptRuleSet 

 ماتیدستورالعمل ها و تنظ هیکند. کل یم جادیابوجود می آید  یتموجود کین کردن که توسط کلو دیقانون رس کی

 .منبع است نیو کامال مستقل از مجموعه قوان کپی میشود دیجد نیبه مجموعه قوان دیرس

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials زرم API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

originalRuleSetName String نام قانون تنظیمات باری کلون کردن 

ruleSetName String 

.این نام می تواند شود که باید تنظیم نام رویداد مقصد

(خط _شامل  حروف بزرگ و کوچک اعدادخط زیرین)

 .باشدکاراکتر  64( و کمتر از -فاصله ها)
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AmazonSES.createReceiptRule 

 یک حکم رسید ایجاد میکند.

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ruleSetName String  اضافه کردن قانون. یبراشده  نییتع قانوننام 

ruleName String 

.این نام می تواند شامل  حروف بزرگ و حکم رسیدنام 

 64( و کمتر از -(خط فاصله ها)_کوچک اعدادخط زیرین)

 .کاراکتر باشد

after String 

نام یک قاعده موجود بعد از اینکه با یک قاعده جدید 

دیدی اگر این خاصیت خالی باشد قاعده ججایگزین شد.

 د می شود. بجای آن در ابتدای لیست وار
 

actions JSON 

لیست مرتب از توابع که یکی از مخاطبین را با پیغام ها 

را  READ MEبیشتر مطابقت می دهد. برای اطالعات 

 بخوانید.

enabled String 
اگر در حالت درست باشدمقررات دریافتی در حالت فعال 

 قرار دارد
 

scanEnabled String 

که امقررات دریافتی را  ییاگر درست باشد پیام ها

 وفایل های زائد کرم هابرای ویروس ها  درخواست کرده اند

 تنظیم شده است.  نادرست.پیش فرض بروی اسکن می شوند

tlsPolicy String 

آمازون  سرویس آسان ایمیل مشخص می کند که آیا سیستم 

گذاری رمزامنیتی  نیازمند این است که ایمیل از طریق الیه

سیستم  تنظیم شود REQUIREشده ارسال شود.اگر بروی 

دریافت  tlsسرویس آسان ایمیل از آن هایی که از طریق 
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Field Type Description 

 و  REQUIREنشده اند عبور خواهد کردمقادیر پیش فرض 

OPTIONAL .واجب و اختیاری(است( 
 

recipients List 

 

 لیمیا یهاو آدرس  رندهیگ یاز رشته ها دامنه ها یا هیآرا

مشخص نشده  لدیف نیشود. اگر ا یاعمال م دیرس نیکه قوان

 یرا تحت تمام دامنه ها رندگانیقانون تمام گ نیباشد، ا

 .دهد یشده مطابقت م دییتأ

actions format 

[ 
    { 
      "S3Action": { 
        "TopicArn": "string", 
        "BucketName": "string", 
        "ObjectKeyPrefix": "string", 
        "KmsKeyArn": "string" 
      }, 
      "BounceAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "SmtpReplyCode": "string", 
        "StatusCode": "string", 
        "Message": "string", 
        "Sender": "string" 
      }, 
      "WorkmailAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "OrganizationArn": "string" 
      }, 
      "LambdaAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "FunctionArn": "string", 
        "InvocationType": "Event"|"RequestResponse" 
      }, 
      "StopAction": { 
        "Scope": "RuleSet", 
        "TopicArn": "string" 
      }, 
      "AddHeaderAction": { 
        "HeaderName": "string", 
        "HeaderValue": "string" 
      }, 
      "SNSAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "Encoding": "UTF-8"|"Base64" 
      } 
    } 
    ... 
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  ] 

recipients format 

["string", ...] 
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AmazonSES.describeActiveReceiptRuleSet 

 .گرداند یکه در حال حاضر فعال هستند را برم رسید ماتیمجموعه تنظ یرا برا یافتیابرداده و در یدستورالعمل ها

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 
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AmazonSES.describeConfigurationSet 

 .گرداند یمشخص شده را باز م یکربندیپ اتیجزئ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

configurationSetName String فیتوص یبرا یکربندینام پ 

attributeNames List 

مجموعه  یها یژگیاز و یستیل .از رشته ها یا هیآرا

 مقادیربازگشت.  یبرا ماتیتنظ

 eventDestinations:معتبر
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AmazonSES.describeReceiptRule 

 .گرداند یمشخص شده را برم دیحکم رس اتیجزئ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ruleName String دینام حکم رس. 

ruleSetName String 
یافتی با آن نام قاعده دریافتی مطابق با آنچه که قاعده در 

 مطابقت دارد.
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AmazonSES.describeReceiptRuleSet 

 .گرداندیرا برم یافتیدر دیدستورالعمل رس میتنظ اتیجزئ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ruleSetName String فیتوص یبرا دیکم رسنام ح 
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AmazonSES.getIdentityDkimAttributes 

برمی گرداند.برای نام های دامنه این تابع توکن هایی که برای تایید نیاز  برای امظای تایید یک واحدراوضعیت جاری 

 ده است.است بر می گرداند و این که سیستم سرویس آمازون با موفقیت آن را تایید می کند یا نه هم منتشر ش

 

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identities List 

آرایه ای از رشته ها لیستی از یک یا بیشتر از یک مورد 

دامنه ها و با هردو را شامل می موارد شناسایی آدرس ایمیل 

 شود.
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AmazonSES.getIdentityMailFromDomainAttributes 

 .گرداند یدامنه( باز م ایو /  لیمی)آدرس ا تیهو ستیل کی یرا برا یسفارش MAIL FROM یژگیو

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API  دست آمداز آمازون به. 

region String ناحیه 

identities List تیچند هو ای کیاز  ستیل کیاز رشته ها  یا هیآرا. 
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AmazonSES.getIdentityNotificationAttributes 

دهد که  یتار را نشان ماخس کیدامنه ها(،  ایو /  لیمیا یشده )آدرس ها دییتأ یها تیاز هو یستیبا توجه به ل

 .کند یم فیرا توص تیهو یاطالع رسان یها یژگیو

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identities List 

 یشما م. تیچند هو ای کیاز  ستیل کیا از رشته ه یا هیآرا

با استفاده از نام منابع  ایرا با استفاده از نام آن  تیهو دیتوان

 مشخص کنید. آمازون

,user@example.comExamples:   
 example.com, arn:aws:ses:us-east-
1:123456789012:identity/example.com. 

 

  

mailto:user@example.com
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AmazonSES.getIdentityPolicies 

ها به عنوان  استیس نیگرداند. ا یدامنه( را بازم کی ای لیمیداده شده )آدرس ا تیهو یدرخواست مجوز ارسال برا

 کیرا در  استیس 20حداکثر  دیتوان یشود. شما م یبازگردانده م استیس اتیبه محتو استیس ینقشه از نام ها کی

 .دیکن یابیزمان باز

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identity String 

 یخواهد شد. شما م یابیباز استهایکدام ساین که  ییشناسا

 تفاده از نام منبع آمازوناس با ایبا استفاده از نام آن  دیتوان

(ARN)  مثال .دیرا مشخص کن تیهو:  

user@example.com, example.com,  
arn:aws:ses:us-east-
1:123456789012:identity/example.com. 

policyNames List 

 یها استیس یاز نام ها یستیل است. از رشته ها یا هیآرا

 20حداکثر  دیانتو ی. شما مرا برمیگرداند شده یابیباز

 استیس ی. اگر نامهادیکن یابیزمان باز کیرا در  استیس

 دیتوان یم د،یدان یمتصل هستند را نم تیکه به هو ییها

 .دیاستفاده کن ListIdentityPolicies   از
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AmazonSES.getIdentityVerificationAttributes 

هر  یبرا دییدامنه( نشانگر تأ تیهو یو )برا دییتأ تیوضع دامنه(، ایو /  لیمی)آدرس ا تیاز هو یستیبا توجه به ل

 .دهد یرا نشان م تیهو

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identities List 
 اتیجزئ یها برا تیاز هو یستیته ها لرش از یا هیآرا

 دینیرا بب README شتریب
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AmazonSES.getSendQuota 

 .گرداندیکاربر را بازم یارسال فعل تیمحدود

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API  آمداز آمازون به دست. 

region String ناحیه 
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AmazonSES.getSendStatistics 

دو هفته از ارسال  می دهدکه نشان داده است  ازاتیاز امت ستیل کی جهیگرداند. نت یکاربر را برم های آمار ارسال

 .است قهیدق 15 یفاصله زمان کی یآمار برا یحاو ستیاست. هر نقطه داده در لگذشته  تیفعال

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 
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AmazonSES.listConfigurationSets 

 .کند یم ستیشما را ل AWS مرتبط با حساب یکربندیپ یمجموعه ها

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

maxItems String بازگشت یبرا یکربندیپ یتعداد مجموعه ها. 

nextToken String 

مات از فراخوانی قبلی برای لیست مجموعه تنظیرا یک توکن 

بر می  برای نشان دادن موقعیت تنظیمات در لیست تنظیمات

 گرداند.

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.listIdentities 

 تیشما، بدون در نظر گرفتن وضع AWS حساب یو دامنه( برا لیمیا یها )آدرس ها تیتمام هو یکه حاو یستیل

 .باشد یم د،ییتأ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identityType Select 

 ممکن ریمقاد ستیل ینوع شناسه ها برا

"EmailAddress" و "Domain" پارامتر  نیهستند. اگر ا

مقادیر  .خواهند شد ستیها ل تیحذف شود، تمام هو

 Domain و EmailAddress :معتبر

maxItems String بازگشت یبرا یکربندیپ یتعداد مجموعه ها. 

nextToken String 

یک توکن را از فراخوانی قبلی برای لیست مجموعه 

تنظیمات برای نشان دادن موقعیت تنظیمات در لیست 

 تنظیمات بر می گرداند.

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.listIdentityPolicies 

دامنه( متصل  کی ای لیمیداده شده )آدرس ا تیرا که به هو یمجوز یها (policyسیاست)سال ار از ستیل کی

 .دیاست، بازگردان

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identity String 

ها  استیآن س یاست که برا استیکه مرتبط با س یتیهو

با  ایبا استفاده از نام آن  دیتوان یذکر شده است. شما م

. دیرا مشخص کن تیهو (ARN) استفاده از نام منبع آمازون

  :مثال ها

user@example.com, example.com, 
 arn:aws:ses:us-east-
1:123456789012:identity/example.com. 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.listReceiptFilters 

 .کند یم ستیشما را ل AWS مربوط به حساب IP آدرس یلترهایف

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API  استاز آمازون به دست آمده. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.listReceiptRuleSets 

 یکند. اگر مجموعه دستورالعمل ها یم ستیشما وجود دارد ل AWS را که تحت حساب دیمجموعه مقررات رس

تماس  یبرا دیتوان یکه م دیکن یمدریافت   NextToken کیوجود داشته باشد، شما  یابیباز یبرا یاضاف یافتیدر

 .دیکن استفاده یمطالب اضاف یابیباز یبرا ListReceiptRuleSets به یبعد

Field Type Description 

apiKey Credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret Credentials رمز API  آمازون به دست آمداز. 

region String ناحیه 

NextToken String 

     به یتماس قبل کیاز  (عالمتتوکن)  کی

ListReceiptRuleSets  نشان دادن  یرا برا یبازگشت 

 .می کند افتیدر دیرس نیمجموعه قوان ستیدر ل تیموقع

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.putIdentityPolicy 

 .کند یبه روز م ایدامنه( اضافه  کی ای لیمیآدرس ا کیمشخص ) تیهو یبراارسال را (policy) سیاست کی

Field Type Description 

apiKey credentials دکلی API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identity String 

با  دیتوان یاعمال خواهد شد. شما م استیس نیکه ا یتیهو

 (ARN) با استفاده از نام منبع آمازون ایاستفاده از نام آن 

 : ها . مثالدیرا مشخص کن تیهو

user@example.com, example.com, 
 arn:aws:ses:us-east-
1:123456789012:identity/example.com. 

policy JSON 
 4از  شیب دینبا استیس نیا .JSON در قالب استیمتن س

 .دینیرا بب README شتریاطالعات ب یباشد. برا تیلوبایک

policyName String استیس نینام ا. 

policy format 

 { 
  "Id": "SampleAuthorizationPolicy",     
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "ControlAction", 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:ses:eu-west-1:828310069595:identity/test@test.com", 
      "Principal": {"AWS": ["828310069590"]}, 
      "Action": ["SES:SendRawEmail"] 
    } 
  ] 
} 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.reorderReceiptRuleSet 

 .دیکن افتیدر دیحکم رس کیرا در  دیرس نیقوان

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API  آمازون به دست آمداز. 

region String ناحیه 

ruleNames List 

 یافتیدر یاز دستورالعمل ها یفهرست .از رشته ها یا هیآرا

 یکه شما م یبیشده در ترت نییشده در قواعد تع نییتع

 README شتریاطالعات ب ی. برادیآنها را قرار ده دیخواه

 .دینیرا بب

ruleSetName String  شده است میمجدد تنظ میتنظ یبرا دیرس قاعدهنام. 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.sendBounce 

 ی. شما ممی کند ارسال می کنید  افتیآمازون در SES قیطر که از و به ارسال کننده ایمیلی تولید  زاید امیپ کی

 .دیآن استفاده کن افتیساعت پس از در 24تا  لیمیا کیدر  API نیاز ا دیتوان

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API ت آمداز آمازون به دس. 

region String ناحیه 

bounceSender String 

. زاید امیاز پفرم  header استفاده در یآدرس برا

 دییآمازون تا SES باشد که شما با یتیهو دیبا نیا

 .دیکرده ا

originalMessageId String شناسه پیامی که باید از آن عبور کرد 

bouncedRecipientInfoList List 

رد و بدل شده، از جمله  امیپ دگاننریاز گ یستیل

 تیوضع هیاطالع جادیا یبرا ازیاطالعات مورد ن

حداقل  دی. شما بارندگانیگ یبرا (DSNs) لیتحو

 ستیرا در ل BouncedRecipientInfo کی

را  README شتریاطالعات ب ی. برادیمشخص کن

 .دینیبب

bounceSenderArn String 

شود.  یمز استفاده ارسال مجو یپارامتر فقط برا نیا

ارسال  (policyسیاست)است که با  تیهو ARN نیا

دهد از  یمجوز مرتبط است که به شما اجازه م

استفاده  ییگزاف گواز  "Header" آدرس در

 .دیکن

explanation String 

 حیتوض یبرا زاید امیپ یمتن قابل خواندن انسان برا

شکست. اگر مشخص نشده باشد، متن براساس 

 .شده پاسخ داده خواهد شد افتیات دراطالع



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Field Type Description 

messageDsn JSON 

اگر مشخص نشده  امیمرتبط با پ DSN یلدهایف

را انتخاب خواهد کرد.  ریآمازون مقاد SESباشد، 

 .دینیرا بب README شتریاطالعات ب یبرا

bouncedRecipientInfoList format 

[ 
    { 
        "Recipient": "test@test.com" 
    } 
] 

messageDsn format 

{ 
  "ReportingMta": "string", 
  "ArrivalDate": timestamp, 
  "ExtensionFields": [ 
    { 
      "Name": "string", 
      "Value": "string" 
    } 
    ... 
  ] 
} 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.sendEmail 

 .فرستد یارسال م یرا برا امیصله پپس بالفاکند و س یم بیترک یورود یرا بر اساس داده ها لیمیا یها امیپ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API  دست آمده استاز آمازون به. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

destination JSON 
می  BCC و : CC، :یها نهیمتشکل از زم ل،یمیا نیمقصد ا

 .دینیرا بب README شتریاطالعات ب یبراباشد. 

message JSON 
را  README شتریاطالعات ب یشود برا یفرستاده م ی کهامیپ

 .دینیبب

fromEmail String 

 دیبا لیمیآدرس ا نیکند. ا یرا ارسال م لیمیکه ا لیمیآدرس ا

 کیاز  ایشود  دییتأ SES Amazon به صورت جداگانه توسط

 .شده باشد دییآمازون تأ SES سطدامنه که تو

configurationSetNa

me 
String 

 با استفاده از لیمیاستفاده از ارسال ا یکه برا یکربندینام پ

SendEmail شود یاستفاده م. 

replyToAddresses List 

 امی)ها( پ لیمیپاسخ به آدرس ا در از رشته ها یا هیآرا

پاسخ دهد، هر پاسخ به  امیپ به رندهی. اگر گفرستاده شده

 شتریاطالعات ب یخواهد شد. برا افتیآدرس پاسخ در

README دینیرا بب. 

returnPath String 
فعال  شنهاداتیکه به هنگام ارسال انتقادات و پ لیمیآدرس ا

 .شود یارسال م اتیشود، به هنگام ارسال انتقادات و شکا یم

returnPathArn String 

 نیشود. ا یارسال مجوز استفاده م یط براپارامتر فق نیا

ARN ارسال مجوز مرتبط است که  سیاست است که با  تیهو

 مشخص شده در پارامتر لیمیاجازه استفاده از آدرس ا

ReturnPath دهد یرا م. 



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Field Type Description 

sourceArn String 

نیشود. ا یارسال مجوز استفاده م یپارامتر فقط برا نیا  ARN 

سال مجوز مرتبط است که به شما ار سیاست است که با  تیهو

مشخص شده در پارامتر لیمیآدرس ا یدهد تا برا یاجازه م  

Source دیارسال کن . 

برای مثال اگرصاحب   example.com که دارای    ARN  

  arn:aws:ses:us-east- 

1:123456789012:identity/example.com می باشد  

طریق  یک سیاست ضمیمه کند که به شما اجازه ارسال از

user@example.com را می دهد شما سپس می توانید 

ARN تشخیص دهید منبع را   ses:us-east-

1:123456789012:identity/example.com منبع و  

  می باشد.user@example.com ارسال که  

tags List 

 ی، برامقداراز برچسب ها، به صورت جفت نام /  ستیل کی

ارسال  SendEmail که شما با استفاده از یلیمیدرخواست به ا

است که  لیمیا یها یژگی. برچسب ها مربوط به ودیکن یم

ارسال  یدادهایرو دیتوان یکه م یبه طور د،یکن یم فیشما تعر

 .دینیرا بب README شتریاطالعات ب ی. برادیارسال کن لیمیا

{ 
  "ToAddresses": ["string", ...], 
  "CcAddresses": ["string", ...], 
  "BccAddresses": ["string", ...] 
} 

message format 

{ 
  "Subject": { 
    "Data": "string", 
    "Charset": "string" 
  }, 
  "Body": { 
    "Text": { 
      "Data": "string", 
      "Charset": "string" 
    }, 
    "Html": { 
      "Data": "string", 
      "Charset": "string" 
    } 
  } 
} 

mailto:user@example.com
mailto:user@example.com


 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

replyToAddresses format 

["test@test.com"] 

tags format 

[ 
  { 
    "Name": "string", 
    "Value": "string" 
  } 
  ... 
] 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.sendPlainEmail 

 .فرستد یارسال م یرا برا امیکند و سپس بالفاصله پ یم بیترک یورود یده را براساس داده هاسا امیپ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

toEmail String لیمیا نیصد امق. 

subject String لیمیموضوع ا. 

message String لیمیا امیپ. 

fromEmail String 

 لیمیآدرس ا نیکند. ا یرا ارسال م لیمیکه ا لیمیآدرس ا

 ایشود  دییتأ SES Amazon به صورت جداگانه توسط دیبا

 .شده باشد دییآمازون تأ SES دامنه که توسط کیاز 

 

 

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.sendRawEmail 

ارسال  یبرا SendRawEmail کند. اقدام یارسال م یمشخص شده توسط مشتر یبا هدر و محتوا لیمیا امیپ کی

 نیا ریمطابقت داشته باشد. در غ نترنتیا لیمیا یبا استانداردها دیبا امیاست. متن خام پ دیمف MIME لیمیا نیچند

 توان فرستاد یرا نم امیصورت، پ
 

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

rawMessage JSON شتریاطالعات ب ی. براامیمتن خام پ README دینیرا بب. 

Configuration 

SetName 
String 

با  لیمیاستفاده در هنگام ارسال ا یکه برا یکربندیپ نام

 .شود یاستفاده م SendRawEmail استفاده از

destinations List 
آدرس.  :BCC ، و: CC، :متشکل از به ام،یپ یمقصد برا ستیل

 .دینیرا بب README شتریاطالعات ب یبرا

fromArn String 

 نیشود. ا یارسال مجوز استفاده م یپارامتر فقط برا نیا

ARN ارسال مجوز همراه است که  سیاستاست که با  تیهو

را در هدر  "From"از  یدهد آدرس خاص یبه شما اجازه م

 .دیخام مشخص کن لیمیا

returnPathArn String 

 نیشود. ا یارسال مجوز استفاده م یپارامتر فقط برا نیا

ARN ارسال مجوز مرتبط است که  سیاست است که با  تیهو

 در پارامتر مشخص شده لیمیآدرس ا اجازه استفاده از

ReturnPath برای مثال اگرصاحب .دهد یرا م

example.com (arn:aws:ses:us-east-

1:123456789012:identity/example.com) اگر )

صاحب آن یک سیاست دسترسی تعیین کند که به شما این 

 feedback@example.comدسترسی را بدهد که از 

 استفاده کنید شما قادر خواهید بود تشخیص دهید که 

mailto:feedback@example.com


 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Field Type Description 

ReturnPathArn  :این استarn:aws:ses:us-east-

1:123456789012:identity/example.com . 

source String 

پارامتر را ارائه  نیا یاگر مقدار برا: تیهو لیمیآدرس ا

 نییتع امین خام پرا در مت "From" آدرس کی دیبا د،ینکن

 .(دیهر دو را مشخص کن دیتوان یم نی. )شما همچندیکن

sourceArn String 

 نیشود. ا یارسال مجوز استفاده م یپارامتر فقط برا نیا

ARN ارسال مجوز  سیاست دسترسیاست که با  تیهو

 لیمیآدرس ا یدهد تا برا یمرتبط است که به شما اجازه م

مثال برای   .دیارسال کن Source مشخص شده در پارامتر

 ARN)که    example.comاگرصاحب 

arn:aws:ses:us-east-

(1:123456789012:identity/example.com) 

 user@example.comاین سیاست را تعیین کند که شما از 

    منبع ARNارسال کنید شما می توانید تشخیص دهید که  

arn:aws:ses:us-east    -    و آدرس مرجع

user@example.com  .می باشد

1:123456789012:identity/example. 

tags List 

اعمال  ی، برامقداراز تگ ها، به صورت جفت نام /  ستیل کی

 یارسال م SendRawEmail که با استفاده از لیمیا کیبه 

است که شما  لیمیا یها یژگی. برچسب ها مربوط به ودیکن

ارسال  یدادهایرو دیتوان یکه م یبه طور د،یکن یم فیتعر

 .دینیرا بب README شتریاطالعات ب ی. برادیارسال کن لیمیا

rawMessage format 

{ 
   "Data": "From: test@test.com\nTo: to_email@test.com\nSubject: Test email sent 
using the AWS CLI (contains an attachment)\nMIME-Version: 1.0\nContent-type: 
Multipart/Mixed; boundary=\"NextPart\"\n\n--NextPart\nContent-Type: 
text/plain\n\nThis is the message body.\n\n--NextPart\nContent-Type: 
text/plain;\nContent-Disposition: attachment; filename=\"attachment.txt\"\n\nThis 
is the text in the attachment.\n\n--NextPart--" 
} 

mailto:user@example.com
mailto:user@example.com


 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

destinations format 

["test@test.com"] 

tags format 

[ 
  { 
    "Name": "string", 
    "Value": "string" 
  } 
  ... 
] 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.setActiveReceiptRuleSet 

 .کند یم میتنظ رسیدعنوان مجموعه دستورالعمل فعال  شده را به افتیدر دیل رسمجموعه دستورالعم

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ruleSetName String 
 null مقدار به نیا میفعال کردن. تنظ یبرا دیسرقانون نام 

 .کند یم رفعالیرا غ لیمیا افتیتمام در

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

AmazonSES.setIdentityDkimEnabled 

 .کند یم رفعالیغ ایرا فعال  لیمیا  DKIM یامضا

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API  آمازون به دست آمده استاز. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

dkimEnabled String 

فعال است.  تیهو یبرا DKIM یامضا ایکند که آ یم نییتع

 یبه درست ت،یهو نیا یبرا DKIM یفعال کردن امضا یبرا

 .فعال کردن آن ریغ یشود نادرست برا میتنظ

identity String یامضا یکه برا یتیهو DKIM شود رفعالیغ ایفعال  دیبا. 
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AmazonSES.setIdentityFeedbackForwardingEnabled 

 تیو اعالن شکا حدس SES آمازون ایشود که آ یم رفعالیغ ایدامنه(، فعال  کی ای لیمی)آدرس ا تیبا توجه به هو

ساده  یاطالع رسان یها سیسرو رایزشود  رفعالیتواند غ یکند. بازخورد ارسال فقط م یارسال م لیمیرا به عنوان ا

 .شود یم نییتع تیشکا ایمیل هایو عبور کردن از ایمیل هر دو نوع  یبرا (SNS Amazon) آمازون

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API  آمازون به دست آمده استاز. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

forwardingEnabled String 

فعال است.  تیهو یبرا DKIM یامضا ایکند که آ یم نییتع

 ایدب ت،یهو نیا یبرا DKIM یفعال کردن امضا یبرا

 .فعال کردن آن ریغ یشود نادرست برا میدرست تنظ

identity String 

 تیو ارسال اعالن شکا ییگزاف گو میتنظ یکه برا یتیهو

، user@example.com :شود. مثالها یه مفرستاد

example.com. 
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AmazonSES.setIdentityHeadersInNotificationsEnabled 

در  لیمیا یاصل یشامل هدر ها SES آمازون ایکند که آ یم نییدامنه(، تع کی ای لیمی)آدرس ا تیبا توجه به هو

 .یا نه نوع مشخص شده است کیاز  Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) یها هیاطالع

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

enabled String 

در  یاصل لیمیا یشامل هدرها SES آمازون ایآ نکهیا نییتع

مشخص شده  هیاز نوع اطالع Amazon SNS یها هیاطالع

آمازون شامل  SES دهد که یاست. مقدار درست نشان م

دهد  یشود و مقدار نادرست نشان م یهدر ها در اعالن ها م

 .آمازون هدر ها را در اعالن ها نخواهد داشت SES که

identity String 

ها در اعالنها کردن هدر رفعالیغ ایفعال  یکه برا یتیهو

، user@example.com :وجود دارد. مثالها

example.com. 

notificationType String 
کردن هدر در اعالنها.  رفعالیغ ایفعال  ینوع اعالن که برا

 Bounce; Complaint; Deliveryمعتبر:  مقادیر
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AmazonSES.setIdentityMailFromDomain 

 ایدامنه( فعال  کی ای لیمیشده )آدرس ا دییتأ تیهو کی یرا برا MAIL FROM یدامنه سفارش یراه انداز

 .کند یم رفعالیغ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identity String 
 یدامنه سفارش دیخواه یآن م یشده که برا دییتأ تیهو

 .دیکن رفعالیغ ایمشخص شده را فعال 

BehaviorOnMXFailure String 

 دیانجام ده SES آمازونبرای  دیخواه یکه م یاقدامات

خود را در هنگام  ازیمورد ن MX رکورد دیتوانیاگر نم

 . اگر شمادیبخوان یبه راحت لیمیا کیارسال 

UseDefaultValue د،یرا انتخاب کن Amazon SES 

دامنه آن( به  ریز ای) amazonses.com دامنه  از

 نهی. اگر گزرداستفاده خواهد ک MAIL FROM عنوان

RejectMessage د،یکن یرا انتخاب م Amazon 

SES یخطا کی MailFromDomainNotVerified  را

 معتبر مقادیرکند.  یرا ارسال نم لیمیکند و ا یارسال م

UseDefaultValue وRejectMessage. 

MailFromDomain String 

 یشده را م دییتأ تیکه شما هو FROM یدامنه سفارش

 کی( 1 دیبا MAIL FROM . دامنهدیاستفاده کن دیخواه

 ( در آدرس2شده باشد؛  دییتا تیدامنه از هو ریز

"From" استفاده نشود اگر MAIL FROM  دامنه مقصد

کسب اطالعات  یسال شود )براباز ار لیمیبازخورد ا

 ی( برا3( و دیمراجعه کن SES آمازون یبه راهنما شتر،یب

 ماتیتنظ null شود. مقدار یاستفاده نم لیمیا افتیدر

 یم رفعالیغ تیهو یارا بر MAIL FROM یسفارش

 .کند
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AmazonSES.setIdentityNotificationTopic 

 که  (Amazon SNS) ساده آمازون یآگاه ساز سیوضوع سرودامنه(، م کی ای لیمی)آدرس ا تیبا توجه به هو

SES به عنوان تیارسال شده با آن هو یها لیمیا یبرا لیتحو یاعالن ها ایو /  تیآمازون انتشار، شکا Source ا ر

 .کند یم میتنظ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identity String 

 دیتوان یشود. شما م یم میتنظآمازون  SNS که موضوع یتیهو

با استفاده از نام منبع آمازون  ایرا با استفاده از نام آن  تیهو

 دیآن مشخص کن

,user@example.com(ARN). Examples:   
 example.com, arn:aws:ses:us-east-
1:123456789012:identity/example.com. 

notificationType String 
منتشر  Amazon SNS ها که به عنوان موضوع هینوع اطالع

 Bounce; Complaint; Deliveryمعتبر:  مقادیرشود.  یم

snsTopic String 

آمازون. اگر پارامتر از  SNS موضوع (ARN) زونمنابع آما نام

مقدار صفر گذر شود،  کی ایدرخواست حذف شود 

SnsTopic فعال است ریشود و انتشارات غ یپاک م. 
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AmazonSES.setReceiptRulePosition 

 .کند یم نییتع را دیمشخص شده در مجموعه دستورالعمل رس دیقواعد رس تیموقع

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ruleName String مکان رییتغ یبرا دینام حکم رس. 

ruleSetName String 
 رییتغ یبرا دیدستور رس یکه حاو دیرس میدستور تنظ نام

 .است تیموقع

After String 
مشخص  دیقرار دادن حکم رس یپس از آن برا د،یحکم رس نام

 .شده است
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AmazonSES.updateConfigurationSetEventDestination 

 .کند یرا به روز م یکربندیمجموعه پ کیمقصد  دادیرو

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API ه استاز آمازون به دست آمد. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ConfigurationSetName String دیکن یبه روزرسان دیخواهیکه م یکربندینام پ. 

eventDestination JSON 

 یکربندیبه مجموعه پ دیخواه یکه م دادیمقصد رو هدف

 شتریب اطالعات یمشخص شده اعمال شود. برا

README دینیرا بب. 

eventDestination format 

{ 
    "CloudWatchDestination":{   
        "DimensionConfigurations":[   
            {   
                "DimensionName":"NewDimension", 
                "DimensionValueSource":"messageTag", 
                "DefaultDimensionValue":"test" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Name": "Event_destination", 
    "MatchingEventTypes": ["send"] 
} 
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AmazonSES.updateReceiptRule 

Updates a receipt rule. 

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API مده استاز آمازون به دست آ. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

rule JSON 
به  یدگیاطالعات حکومت رس یحاو یساختار داده ا کی

 .دینیرا بب README شتریاطالعات ب یاست. برا یروزرسان

ruleSetName String 
تعلق به آن م دییشده که قانون تأ نییتع یافتیحکومت در نام

 .است

rule format 

{ 
  "Name": "string", 
  "Enabled": true|false, 
  "TlsPolicy": "Require"|"Optional", 
  "Recipients": ["string", ...], 
  "Actions": [ 
    { 
      "S3Action": { 
        "TopicArn": "string", 
        "BucketName": "string", 
        "ObjectKeyPrefix": "string", 
        "KmsKeyArn": "string" 
      }, 
      "BounceAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "SmtpReplyCode": "string", 
        "StatusCode": "string", 
        "Message": "string", 
        "Sender": "string" 
      }, 
      "WorkmailAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "OrganizationArn": "string" 
      }, 
      "LambdaAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "FunctionArn": "string", 
        "InvocationType": "Event"|"RequestResponse" 
      }, 
      "StopAction": { 
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        "Scope": "RuleSet", 
        "TopicArn": "string" 
      }, 
      "AddHeaderAction": { 
        "HeaderName": "string", 
        "HeaderValue": "string" 
      }, 
      "SNSAction": { 
        "TopicArn": "string", 
        "Encoding": "UTF-8"|"Base64" 
      } 
    } 
    ... 
  ], 
  "ScanEnabled": true|false 
} 
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AmazonSES.verifyDomainDkim 

هستند  کاراکتر یرشته ها DKIM یگرداند. نشانه ها یدامنه باز م کی یرا برا DKIM یاز برچسب ها یمجموعه ا

که  دیدار DNS CNAME سوابق جادیبه ا ازیها، شما ننشانه  نیدهند. با استفاده از ا یدامنه شما را نشان م تیکه هو

 یممتوجه  تیآمازون در نها یها سیآمازون است. وب سرو SES شده توسط یزبانیم DKIM یعموم یدهایبه کل

ساعت طول بکشد. پس  72ممکن است تا  صیتشخ ندیفرا نیا د؛یخود را به روز کرده ا DNS شوند که شما سوابق

 .دامنه خواهد بود نیاز ا DKIM قادر به ثبت نام SES نموفق، آمازو صیاز تشخ

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

domain String  نام دامنه برای امضای تایید آسانDKIM  
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AmazonSES.verifyDomainIdentity 

 یک دامنه را تایید می کند.

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API  دست آمده استاز آمازون به. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

domain String دامنه ای که باید تایید شود 
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AmazonSES.verifyEmailIdentity 

 .به آدرس مشخص شده ارسال شود هیدییتأ امیپ کیشود  یعمل سبب م نیکند. ا یم یرا بررس لیمیآدرس ا کی

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API  آمداز آمازون به دست. 

region String ناحیه 

emailAddress String دامنه ای که باید تایید شود 
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AmazonSES.deleteReceiptRule 

Deletes the specified receipt rule. 

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API مازون به دست آمداز آ. 

region String ناحیه 

ruleName String حذف یبرا دینام حکم رس. 

ruleSetName String 
 دیشده است که شامل حکم رس افتیدر دیقاعده رس نام

 .حذف است یبرا
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AmazonSES.deleteReceiptRuleSet 

 .کند یف مآن را حذ دیرس نیقوان هیشده و کل افتیدر دیمجموعه دستورالعمل رس

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API  آمازون به دست آمده استاز. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ruleSetName String حذف یبرا دینام حکم رس. 
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AmazonSES.deleteReceiptFilter 

 .کند یمشخص شده را حذف م IP آدرس لتریف

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

filterName String   نامIP آدرسی که باید حذف شود 
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AmazonSES.deleteIdentityPolicy 

با  API نیکند. ا یدامنه( را حذف م کی ای لیمیآدرس ا کیداده شده ) تیهو یارسال شده برا دییتأ سیاست

 .شته باشدبا نام مشخص شده وجود ندا استیس کیاگر  یحتاجرا می شود  تیموفق

Field Type Description 

apiKey Credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret Credentials رمز API  آمازون به دست آمداز. 

region String ناحیه 

identity String 

. دیحذف کن دیخواه یاست که مسیاست که مرتبط با  یتیهو

با استفاده از  ایرا با استفاده از نام آن  تیهو دیتوان یشما م

 : . مثال هادیمشخص کن (ARN) نام منابع آمازون

user@example.com, example.com, 
 arn:aws:ses:us-east-
1:123456789012:identity/example.com. 

policyName String نام سیاستی که باید حذف شود 
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AmazonSES.deleteIdentity 

 .کند یحذف م دییتأ یها تیهو ستیدامنه( را از ل کی ای لیمیمشخص شده )آدرس ا تیهو

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

identity String حساب یتهایکه از فهرست هو یتیهو AWS شود یحذف م. 
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AmazonSES.deleteConfigurationSetEventDestination 

 .کند یشده را حذف م میتنظ مقصد دادیرو کی

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API از آمازون به دست آمد. 

region String ناحیه 

ConfigurationSetName String 
تنظیم مقصد  دادیحذف رو یکه از آن برا یکربندینام پ

 .است شده
 

eventDestinationName String نام رویداد مقصد که باید حذف شود 
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AmazonSES.deleteConfigurationSet 

 کند یرا حذف م یکربندیمجموعه پ کی

Field Type Description 

apiKey credentials کلید API از آمازون به دست آمده است. 

apiSecret credentials رمز API زون به دست آمداز آما. 

region String ناحیه 

ConfigurationSetName String نام تنظیمات رویداد مقصد که باید حذف شود 

 


