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Gmail Package 

 Gmail: دامنه

 apiKeyمجوزها: 

 

 

 چگونه به مجوزها دسترسی پیدا کنید:
 

 بروید Google Developers consoleبه  .1

 نام کنید یا وارد شویدثبت .2

 نویسی کاربردی گوگل حساب خود را فعال کنیدرابط برنامه .3

 اپلیکیشن بسازیدیک  .4

 

 های سفارشی:انواع داده

 مثال توضیح نوع داده

Datepicker 
ای که شامل تاریخ و رشته

 زمان است.
2016-05-28 00:00:00 

Map 

ای که شامل عرض و رشته

صورت طول جغرافیایی، به

 جدا شده با کاما، است

50.37, 26.56 

List ی سادهآرایه ["123", "sample"] 

Select 
های از ی حاوی ارزشرشته

 پیش تایین شده
sample 

Array ی اشیاءآرایه  

[{"Second 
name":"123","Age":"12","Photo":"sdf","Dra
ft":"sdfsdf"},{"name":"adi","Second 
name":"bla","Age":"4","Photo":"asfserwe",
"Draft":"sdfsdf"}] 

 

http://gmail.com/
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Gmail.getProfile 

 دست آورید.جیمیل کاربر فعلی را بهپروفایل 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیل.نشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن مقدار ویژهایمیل کاربر مربوطه. 

توان استفاده کرد.کاربر تایید شده از آن می  
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Gmail.stopMailboxNotifications 

 باکس کاربر تایین شده.ها بر روی میلاعالنتوقف دریافت 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.setMailboxNotification 

 باکس کاربر تایین شده.بر روی میل اعالن رسانی مراقبروزقرار دادن یا به

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه  

topicName String 

 ارسال/دریافت نویسی کاربردییک موضوع رابط برنامه

ابری گوگل تایید صالحیت شده برای انتشار رویدادها به 

این موضوع باید در فضای ابری ارسال/دریافت  آن.

ه آن ی انتشار جیمیل را بوجود داشته باشد و باید اجازه

 عنوان مثال:داده باشید. به

"projects/my-project-identifier/topics/my-
topic-name" 

ذاری موضوع فضای ابری گ)با استفاده از فرمت نام

 .("1ی نسخه"ارسال/دریافت 
 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

labelFilterAction Select ی فیلتر کردن رفتار لیست مشخص شدهlabelIds. 

labelIds List 

اگر ها. برای محدود کردن اعالن label_idsلیست 

فرض تمام تغییرات اعمال صورت پیشمشخص نباشد، به

کند که کدام اگر مشخص باشد، تایین می شوند.می

 از طریق فشار نیاز دارند.ها به تولید اعالن لیبل
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Gmail.createRawDraft 

 سازد.نویس جدید را مییک پیش

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

message String 
در  RFC 2822به فرمت  نویسهای پیشتمام پیام

 آیند.می

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 مثال:

To: <someone@gmail.com> 
Subject: Failure Notice 
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com. 
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Gmail.createSimpleDraft 

 ی جدید.نویس سادهساختن یک پیش

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

toEmail String ایمیلی گیرنده 

subject String موضوع ایمیل 

message String پیام ایمیل 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.getSingleDraft 

 نویس.دریافت یک پیش

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

draftId String نویسدی پیشآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

format Select شود.فرمتی که پیغام به آن بازگردانده می 
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Gmail.getDrafts 

 هانویسدریافت تمام پیش

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.updateDraft 

 نویس موجودرسانی پیشروزبه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

draftId String نویسدی پیشآی 

message String نویس به فرمت کل پیام پیشRFC 2822. 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرداز آن میکاربر تایید شده 
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Gmail.sendDraft 

 نویس موجود.ارسال پیش

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

draftId String نویسدی پیشآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردمیکاربر تایید شده از آن 
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Gmail.deleteDraft 

 نویسحذف کردن یک پیش

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

draftId String نویسدی پیشآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردمیکاربر تایید شده از آن 
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Gmail.createLabel 

 ی جدیدبرچسبساختن 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String از جیمیل دریافتیی نشانه 

labelName String  برچسب ظاهرینام. 

labelListVisibility Select 
در رابط وب  برچسبدر لیست  برچسب پدیداری

 جیمیل.

messageListVisibility Select 
ها در در لیست پیام برچسبپیام با این  پدیداری

 رابط وب جیمیل.

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می
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Gmail.getLabels 

 ها.برچسبدریافت تمام 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.getSingleLabel 

 .برچسبدریافت یک 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String دریافتی از جیمیلی نشانه 

labelId String برچسبدی آی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.updateLabel 

 .برچسبرسانی یک روزبه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String دریافتی از جیمیلی نشانه 

labelId String برچسبدی آی 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

labelName String  برچسبنام ظاهری. 

labelListVisibility Select 
در رابط وب  برچسبدر لیست  برچسبپدیداری 

 جیمیل.

messageListVisibility Select 
ها در در لیست پیام برچسبپدیداری پیام با این 

 رابط وب جیمیل.
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Gmail.deleteLabel 

 .برچسبحذف کردن یک 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

labelId String برچسبدی آی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.getMailboxMessages 

 .کاربر باکسهای میللیست کردن پیام

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

labelIds List 
مطابق با تمام  هایبرچسبهای دارای تنها پیغام

 گرداند.های برچسب مشخص شده را بازمیدیآی
 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

includeSpamTrash String دهد.نتایج قرار میهای اسپم و زباله را در پیغام 

maxResults Number گرداند.ها را بازمیداکثر تعداد پیغامحد 

pageToken String 
ای مشخص را از نتایج لیست ی صفحه، صفحهنشانه

 کند.بازیابی می

q String 

جستار مشخص شده مطابقت هایی که با تنها پیغام

 گرداند. از همان فرمت جستار قسمتدارند را بازمی

 عنوان مثال:بهکند. جستجوی جیمیل پشتیبانی می

from:someuser@example.com 
rfc822msgid: is:unread 
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Gmail.insertMessageIntoMailbox 

ها بندیها و طبقهاغلب اسکن IMAP APPENDدهد، درست شبیه باکس این کاربر قرار میپیغام را مستقیم در میل

 کند.زند. پیغام ارسال نمیرا دور می

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

raw String 

 

در  RFC 2822نویس به فرمت های پیشتمام پیام

 آیند.می

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

internalDateSource Select المللی ایمیل.منبع تاریخ بین 

deleted Boolean 

صورت دائمی عنوان حذف شده بهایمیل را به

کند )نه در بخش زباله( و تنها در گذاری میعالمت

تنها گوگل والت برای مدیر والت قابل مشاهده است. 

های جی سوییت مورد استفاده قرار برای حساب

 گیرد.می

labelIds List 
 دیتمام آیهایی که برچسبی مطابق تنها پیغام

 گرداند.د را بازمیها دارنبرچسب

threadId String ی پیغام.دی شناسهآی 

 مثال:

To: <someone@gmail.com> 
Subject: Failure Notice 
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com. 
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Gmail.getSingleMailboxMessage 

 دریافت یک پیغام

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

messageId String دی پیغامآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

MetadataHeaders String 
باشد، تنها شامل  METADATAزمانی که داده و فرمت 

 سرتیترهای مشخص شده باشد.

format Select .فرمتی که پیغام باید به آن بازگردد 
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Gmail.deleteSingleMailboxMessage 

 حذف کردن یک پیغام

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

messageId String دی پیغامآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.updateLabelsOnMessage 

 های یک پیغامرسانی برچسبروزبه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

messageId String پیغامدی آی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

addLabelIds List شوندهایی که افزوده میبرچسب 

removeLabelIds List شوندهایی که برداشته میبرچسب 
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Gmail.sendRawMessage 

  کند.ارسال می Cc و  To, Bccپیغام مشخص شده را به گیرنده در سرتیترهای 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

message String 

 

در  RFC 2822 نویس به فرمتهای پیشتمام پیام

 .آیندمی

email String 
ای که برای نشان دادن مربوطه. مقدار ویژهایمیل کاربر 

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

threadId String ی پیغامدی شناسهآی 

 مثال:
To: <someone@gmail.com> 
Subject: Failure Notice 
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com. 
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Gmail.sendSimpleMessage 

 ارسال پیغام ساده

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

toEmail String ی ایمیلگیرنده 

subject String موضوع ایمیل 

message String پیغام ایمیل 

email String 
دادن ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

threadId String ی پیغامدی شناسهآی 
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Gmail.moveMessageToTrash 

 کند.بخش زباله منتقل مییک پیغام را به 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

messageId String دی پیغامآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می
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Gmail.removeMessageFromTrash 

 زداید.یک پیغام را از بخش زباله می

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

messageId String دی پیغامآی 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می
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Gmail.importMessageIntoMailbox 

بندی استاندارد تحویل ایمیل، مشابه دریافت از باکس تنها این کاربر. با اسکن و دستهوارد کردن یک پیغام به میل

  کند.رسانی(. پیغام ارسال نمیی نامه)قرارداد ساده SMTPطریق 

 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

raw String 
در  RFC 2822 نویس به فرمتهای پیشپیامتمام 

 .آیندمی

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

deleted Boolean 

 

صورت دائمی عنوان حذف شده بهایمیل را به

تنها در کند )نه در بخش زباله( و گذاری میعالمت

گوگل والت برای مدیر والت قابل مشاهده است. 

های جی سوییت مورد استفاده تنها برای حساب

 .گیردقرار می

neverMarkSpam Boolean 

گیرد و این یاب جیمیل را نادیده میتصمیم اسپم

عنوان اسپم باکس هرگز بهایمیل در میل

 شود.بندی نمیدسته

processForCalendar Boolean 

کند و هرگونه نشست تقویم را به ایمیل دعوت می

مرتبط با تقویم گوگل را برای این کاربر 

 .افزایدمی

internalDateSource Select .منبع تاریخ داخلی پیغام 
 

 مثال:
To: <someone@gmail.com> 
Subject: Failure Notice 
Hi. This is the mail transport agent at mail.elsewhere.com. 
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Gmail.batchMessageDelete 

 کندچندین پیغام را پاک می
 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

ids List های پبغامدیآی 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردمیدادن کاربر تایید شده از آن 
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Gmail.batchLabelsModify 

 کند.های مشخص شده را اصالح میهای پیغامبرچسب

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

ids List های پبغامدیآی 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن میدادن 

addLabelIds List شوندهایی که افزوده میبرچسب 

removeLabelIds List شوندهایی که حذف میبرچسب 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getSingleMessageAttachment 

 ی یک پیغام.دریافت فایل ضمیمه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String دریافتی از جیمیلی نشانه 

messageId String دی پیغامآی 

attachmentId String دی فایل ضمیمهآی 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getSingleThread 

 شناسهدریافت یک 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

threadId String دی شناسهآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

metadataHeaders String 

 

تنها شامل باشد،  METADATA زمانی که داده و فرمت

 .سرتیترهای مشخص شده باشد

format Select 
باشد، تنها شامل  METADATA زمانی که داده و فرمت

 .سرتیترهای مشخص شده باشد

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getThreads 

 کندباکس کاربر را لیست میی میلشناسه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

labelIds List 
های مطابق با تمام های دارای برچسبتنها شناسه

 گرداند.های مشخص شده را بازمیدی برچسبآی

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

includeSpamTrash String دهده را هم در نتایج نشان میهای اسپم و زبالشناسه. 

maxResults Number شوندهایی که بازگردانده میحداکثر تعداد پیغام. 

pageToken String 
ای مشخص از بین ی صفحه برای بازیابی صفحهنشانه

 در لیست. نتایج

q String 

 

هایی که با جستار مشخص شده مطابقت دارند تنها پیغام

گرداند. از همان فرمت جستار قسمت بازمیرا 

 :عنوان مثالکند. بهجستجوی جیمیل پشتیبانی می

from:someuser@example.com 
rfc822msgid: is:unread  

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.updateThreadLabels 

 های یک شناسهروزرسانی برچسببه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String جیمیلی دریافتی از نشانه 

threadId String دی شناسهآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

addLabelIds List شوندهایی که افزوده میبرچسب 

removeLabelIds List شوندهایی که حذف میبرچسب 

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.deleteThread 

 حذف کردن یک شناسه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

threadId String دی شناسهآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.moveThreadToTrash 

 دانیمنتقل کردن یک شناسه به زباله

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

threadId String دی شناسهآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .استفاده کردتوان کاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.untrashThread 

 دانیزدودن یک شناسه از زباله

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

threadId String دی شناسهآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردمیکاربر تایید شده از آن 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getAutoForwarding 

 دریافت تنظیمات هدایت خودکار برای حساب کاربری مشخص شده.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردمیکاربر تایید شده از آن 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getImapSettings 

 گزینی()قرارداد پیام IMAPدریافت تنظیمات 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .استفاده کردتوان دادن کاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getPopSettings 

 POPدریافت تنظیمات 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.updateAutoForwarding 

زمانی که هدایت خودکار فعال کند. روزرسانی میتنظیمات هدایت خودکار حساب کاربری مشخص شده را به

 برای هدایت مشخص شود. یک آدرس تایید صالحیت شدهشود، باید می

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

enabled Boolean 

 

صورت خودکار به آدرس های دریافتی بهتمام پیغام

 .شونددیگری هدایت می

emailAddress Boolean 

ت های دریافتی به آن هدایآدرس امیلی که تمام پیغام

شوند. این آدرس ایمیل باید یکی از اعضای تایید می

 .های هدایت باشدی آدرسشده

disposition Select وضعیتی که یک پیغام بعد از هدایت باید داشته باشد. 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.updateImapSettings 

 گزینی()قرارداد پیام IMAPروزرسانی تنظیمات به

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

enabled Boolean 
گزینی( برای حساب فعال شده قرارداد پیام) IMAP آیا

 .است یا نه

maxFolderSize Number 

هایی که یک محدودیت انتخابی درمورد تعداد پیغام

تواند داشته گزینی( می)قرارداد پیام IMAPیپوشه

یا  ۵۰۰۰، 2۰۰۰، 1۰۰۰، ۰باشد. میزان قراردادی آن 

 صفر یعنی هیچ محدودیتی ندارد.است. میزان  1۰۰۰۰

expungeBehavior Select 

شود )زمانی که پیغام اعمال میاقدامی که روی یک 

شود و  از گذاری میعنوان پیغام حذف شده عالمتبه

گزینی( قابل قرارداد پیام)  IMAP یآخرین پوشه

 .(مشاهده حذف شده است

autoExpunge Boolean 

اگر این میزان درست باشد، به محض این که یک پیغام 

گذاری عالمت IMAP عنوان پیغام حذف شده دربه

کند. در غیر این صورت، شود، جیمیل آن را حذف می

عنوان پاک شده هایی که بهقبل از حذف کردن پیغام

رسانی کاربر روزاند، جیمیل منتظر بهگذاری شدهعالمت

 .ماندمی

 

 

 



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.updatePopSettings 

 POPروزرسانی تنظیمات به

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

emailAddress Boolean 

های دریافتی به آن هدایت آدرس امیلی که تمام پیغام

یکی از اعضای تایید شوند. این آدرس ایمیل باید می

 .های هدایت باشدی آدرسشده

disposition Select 
، روی POPبعد از انتقال یک پیغام از طریق اقدامی که 

 شود.آن انجام می

accessWindow Select 
قابل دسترسی  POPهایی که از طریق ی پیغامدامنه

 هستند.

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getVacationSettings 

 ی تعطیالت.دهندهدریافت تنظیمات پاسخ

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.updateVacationSettings 

 ی تعطیالت.دهندهرسانی تنظیمات پاسخروزبه

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 

ای که برای ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

توان نشان دادن کاربر تایید شده از آن می

 .استفاده کرد

enableAutoReply Boolean 
صورت کند جیمیل بهپرچمی که کنترل می

 ها پاسخ بدهد.خودکار به پیغام

responseSubject String 

فرض انتخابی خط موضوع  در پاسخ متن پیش

تعطیالت. برای فعال کردن پاسخ خودکار، یا 

 ی پاسخ نباید خالی باشد.موضوع پاسخ یا پیکره

responseBodyPlainText String ی پاسخ در فرمت متن ساده.پیکره 

responseBodyHtml String 
جیمیل قبل از . HTMLی پاسخ به فرمت پیکره

 کند.آن را تصفیه می HTMLی ذخیره

restrictToContacts Boolean 

ها برای کند آیا پاسخپرچمی که مشخص می

ربر های کاگیرندگانی که در لیست تماس

 نیستند، ارسال شده است یا نه.

restrictToDomain Boolean 

ها برای کند آیا پاسخپرچمی که تعیین می

ی کاربر هستند گیرندگانی که خارج از دامنه

ارسال شده است یا نه. این ویگکی تنها برای 

 کاربران جی سوییت فعال است.

startTime DatePicker 

زمان آغاز انتخابی برای ارسال پاسخ خودکار. 

شود، جیمیل وقتی این گزینه مشخص می

هایی پاسخ می صورت خودکار تنها به پیغامبه



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

 توضیح نوع زمینه

دهد که بعد از زمان آغاز دریافت کرده است. 

اگر زمان آغاز و زمان پایان هر دو مشخص شده 

 ، زمان آغاز باید جلوتر باشد.باشند

endTime DatePicker 

های مان پایان انتخابی برای ارسال پاسخز

خودکار. وقتی این گزینه مشخص شود، جیمیل 

هایی پاسخ صورت خودکار تنها به پیغامبه

کند. دهد که قبل از زمان پایان دریافت میمی

اگر زمان آغاز و زمان پایان هر دو مشخص شده 

 باشند، زمان آغاز باید جلوتر باشد.

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getForwardingAddresses 

 خواید پیغام به آن هدایت شود را برای حساب کاربری مشخص شده، لیست کنید.هایی که میآدرس

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

Email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردتایید شده از آن میکاربر 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getForwardingAddress 

 دریافت یک آدرس هدایت پیغام برای حساب کاربری مشخص شده.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

forwardingEmail String های هدایتی که باید بازیابی شوند.آدرس 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.createForwardingAddress 

 ساخت یک آدرس هدایت.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن مربوطه. مقدار ویژهایمیل کاربر 

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

forwardingEmail String .تنظیم آدرس هدایت 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getForwardingAddress 

 دریافت آدرس هدایت مشخص شده.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

forwardingEmail String هدایتی که باید بازیابی شود آدرس. 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.deleteForwardingAddress 

 حذف کردن آدرس هدایت مشخص شده.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

forwardingEmail String .آدرس هدایتی که باید حذف شود 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.createFilter 

 ساختن فیلتر.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

addLabelIds List شوندهایی که افزوده میبرچسب 

removeLabelIds List شوندمیهایی که حذف برچسب 

forward String .آدرس ایمیلی که پیغام باید به آن هدایت شود 

excludeChats Boolean ها را حذف کند یا نه.پاسخ باید چت 

from String .نام ظاهری فرستنده یا آدرس ایمیل 

hasAttachment Boolean ای دارد یا نه.پیغام فایل ضمیمه 

negatedQuery JSON 

گرداند که با جستار مشخص هایی را بازمیتنها پیغام

همان فرمت جستار قسمت شده مطابقت نداشته باشند. 

 عنوان مثال:کند. بهجستجوی جیمیل را پشتیبانی می

"from:someuser@example.com 
rfc822msgid: is:unread"  

query JSON 

 هایی که با جستار مشخص شده مطابقت دارندتنها پیغام

گرداند. از همان فرمت جستار قسمت جستجوی را بازمی

 :عنوان مثالکند. بهجیمیل پشتیبانی می

from:someuser@example.com rfc822msgid: 
is:unread 

size Number 
صورت بایت، شامل تمام به RFC822ی کل پیغام اندازه

 ها.سرتیترها و ضمیمه



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

 توضیح نوع زمینه

sizeComparison Select 
صورت بایت ی اندازه، بهی پیغام در رابطه با زمینهاندازه

 باید چقدر باشد.

subject String 

پیدا کردن عبارت غیرحساس به حروف در موضوع 

ردیابی و هدایت فضای سفید  ترمیم شده و   پیغام. 

 پاشد.از هم میفضای مجاور 

to String 

هایی با نام ظاهری یا آدرس ایمیل گیرنده. شامل گیرنده

توانید از بخش می .bcc و  to, cc های سرتیتر زمینه

عنوان مثال، هم محلی آدرس ایمیل استفاده کنید. به

example  هم  example@ هر دو با 

 example@gmail.com مطابقت دارند. این مورد

 غیرحساس به حروف است.

 

 

  

mailto:example@gmail.com


 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getFilters 

 دریافت تمام فیلترها.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ویژهایمیل کاربر مربوطه. مقدار 

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getSingleFilter 

 دریافت یک فیلتر.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

filterId String دی فیلترهاآی 

email String 
ای که برای نشان دادن ویژهایمیل کاربر مربوطه. مقدار 

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.deleteFilter 

 حذف کردن یک فیلتر.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

filterId String دی فیلتر.آی 

email String 
برای نشان دادن ای که ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.createSendAsAlias 

 سفارشی.  "from"با نام مستعار ساخت ارسال 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
دادن ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

sendAsEmail String 

هایی که با این برای پیغام یک آدرس ایمیل انتخابی که

-Reply"سرتیتر  شامل  شوند،نام مستعار ارسال می

To:"  .باشد 

displayName String 

پیغام ارسال شده با  ":From"نامی که در سرتیتر 

شود. برای نام مستعار، ظاهر می استفاده از این

وقتی این قسمت خالی سفارشی،  "from"های آدرس

عنوان را با نامی که به ":From"باشد، جیمیل، سرتیتر 

ی مرتبط با این حساب کاربری ثبت شده آدرس اولیه

 کند.است، پر می

isDefault Boolean 
فرض انتخاب شود یا عنوان آدرس پیشاین آدرس به

 نه.

replyToAddress String 

هایی که با استفاده از آدرس ایمیل انتخابی که برای پیغام

-Reply"اند، شامل سرتیتر این نیم مستعار ارسال شده

To:" .اگر این قسمت خالی باشد، جیمیل خود یک  است

 کند.ایجاد می ":Reply-To"سرتیتر 

signature String 

هایی است که از انتخابی که شامل پیام HTMLامضای 

در رابط کاربری وب جیمیل تشکیل  این نام مستعار

 اند.شده

host String  نام هاست سرویسSMTP. 



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

 توضیح نوع زمینه

password String 
 SMTPرمز عبوری که برای احراز هویت در سرویس 

 گیرد.مورد استفاده قرار می

port Number  درگاه سرویسSMTP. 

securityMode Select 
پروتکلی که برای امنیت ارتباط از طریق سرویس 

SMTP گیرد. مورد استفاده قرار می 

username String 
نام کاربری مورد استفاده برای احراز هویت در سرویس 

SMTP. 

treatAsAlias Boolean 

عنوان نام مستعار آدرس جیمیل باید با این آدرس به

ی کاربر رفتار کند یا نه. این تنظیمات تنها ایمیل اولیه

 شود.سفارشی اعمال می "from"های مستعار برای نام

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.updateSendAsAlias 

 ارسال با نام مستعار سفارشی.روز رسانی به

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

sendAsEmail String 

هایی که با این یک آدرس ایمیل انتخابی که برای پیغام

-Reply"شوند، شامل  سرتیتر نام مستعار ارسال می

To:" .باشد 

displayName String 

پیغام ارسال شده با  ":From"نامی که در سرتیتر 

شود. برای استفاده از این نام مستعار، ظاهر می

سفارشی، وقتی این قسمت خالی  "from"های آدرس

عنوان را با نامی که به ":From"باشد، جیمیل، سرتیتر 

ی مرتبط با این حساب کاربری ثبت شده آدرس اولیه

 کند.است، پر می

isDefault Boolean 
فرض انتخاب شود یا عنوان آدرس پیشبهاین آدرس 

 نه.

replyToAddress String 

هایی که با استفاده از آدرس ایمیل انتخابی که برای پیغام

-Reply"اند، شامل سرتیتر این نیم مستعار ارسال شده

To:"  است. اگر این قسمت خالی باشد، جیمیل خود یک

 کند.ایجاد می ":Reply-To"سرتیتر 

signature String 

هایی است که از انتخابی که شامل پیام HTMLامضای 

این نام مستعار در رابط کاربری وب جیمیل تشکیل 

 اند.شده

host String  نام هاست سرویسSMTP. 



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

 توضیح نوع زمینه

password String 
 SMTPرمز عبوری که برای احراز هویت در سرویس 

 گیرد.مورد استفاده قرار می

port Number  درگاه سرویسSMTP. 

securityMode Select 
پروتکلی که برای امنیت ارتباط از طریق سرویس 

SMTP گیرد.مورد استفاده قرار می 

username String 
نام کاربری مورد استفاده برای احراز هویت در سرویس 

SMTP. 

treatAsAlias Boolean 

عنوان نام مستعار آدرس جیمیل باید با این آدرس به

ی کاربر رفتار کند یا نه. این تنظیمات تنها ایمیل اولیه

سفارشی اعمال  "from"های مستعار برای نام

 .aliasesشود.می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getSendAsAliases 

است که  ارسالیی کند. نتیجه شامل آدرس اولیهکاربری مشخص شده را لیست می با نام مستعار برای حساب ارسال

 ای مرتبط است.سفارشی "from"با حساب کاربری و هر نام مستعار 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getSingleSendAsAlias 

 مشخص شده.ارسال با نام مستعار دریافت 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

sendAsEmail String .ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.deleteSendAsAlias 

 کند.مشخص شده را حذف میارسال با نام مستعار نام 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

sendAsEmail String .ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.verifySendAsAlias 

 مشخص شده. ارسال با نام مستعارتایید 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

sendAsEmail String  که باید بازیابی شودارسال با نام مستعاری. 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getSendAsAliasSMIMEconfigs 

 های با نام مستعار مشخص شده.برای ارسال S/MIMEهای لیست کردن پیکربند

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

sendAsEmail String  باید بازیابی شودارسال با نام مستعاری که. 

email String 
ای که برای نشان دادن ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getSendAsAliasSMIMEconfig 

 برای ارسال با نام مستعار مشخص شده. S/MIMEدریافت یک پیکربندی 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

sendAsEmail String ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود. 

configId String دی دی تغییر ناپذیر برای آیآیSmimeInfo. 

email String 
ای که برای نشان دادن مربوطه. مقدار ویژهایمیل کاربر 

 .توان استفاده کردکاربر تایید شده از آن می

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.insertSendAsAliasSMIMEconfig 

داده شده برای ارسال با نام مستعار مشخص شده. الزم به ذکر است که  S/MIMEقرار دادن )بارگذاری) پیکربندی 

 نیاز است. pkcs12برای کلید به فرمت 

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه  

sendAsEmail String ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود. 

email String 
ای که برای نشان مربوطه. مقدار ویژهایمیل کاربر 

توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می . 

expiration DatePicker 
-Y-m)رسد زمانی که تاریخ انقضای گواهی سر می

d H:m:s.) 

issuerCn String ی گواهی نام معمول صادر کنندهS/MIME. 

isDefault Boolean 
فرض برای ارسال با حالت پیش SmimeInfoاین 

 نام مستعار این کاربر است یا نه.

pem String 

 

X509  با فرمتPEM ی مجوز پیوسته که با رشته

فرمت مورد (. base64شده است )اکند استاندارد 

استفاده برای کلید بازگشت، که شامل کلید عمومی 

 شود )نه کلید خصوصی(.ی مجوز میو زنجیره

pkcs12 String 

 

PKCS#12فرمت  شامل یک جفت کلید  

 ی مجوز. این فرمت تنهاعمومی/خصوصی و زنجیره

SmimeInfoبرای ساخت یک  جدید از جانب  

شود، شود و هرگز بازگردانده نمیمشتری قبول می

زیرا کلید خصوصی نباید به بیرون درز کند. 

PKCS#12 ممکن است رمزگذاری شود که در این  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

 توضیح نوع زمینه

کلید رمزگذاری شده باید به صورت رمز عبور 

 درستی تنظیمان شود.

encryptedKeyPassword String 
رمز عبور کلید رمزگذاری شده، زمانی که کلید 

 شود.گذاری میرمز

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.setSMIMEconfigAsDefault 

 کند.را برای ارسال با نام مستعار مشخص شده تنظیم می S/MIMEفرض پیکربندی پیش

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

sendAsEmail String ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود. 

configId String دی تغییر ناپذیر آیSmimeInfo. 

email String 
ای که برای نشان مربوطه. مقدار ویژهایمیل کاربر 

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.deleteSendAsAliasSMIMEconfig 

 کند.برای اارسال با نام مستعار مشخص شده را حذف می SmimeInfoی پیکربندی مشخص شده

 توضیح نوع زمینه

accessToken String دریافتی از جیمیلی نشانه 

sendAsEmail String ارسال با نام مستعاری که باید بازیابی شود. 

configId String دی تغییر ناپذیر آیSmimeInfo. 

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

 

 

  



 
 ایرانی مارکت APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Gmail.getMailboxHistory 

رو به  historyIdگردند )ترتیب زمانی بازمیباکس داده شده. نتایج تاریخچه بهمیلی تمام تغییرات تاریخچه

 افزایش(.

 توضیح نوع زمینه

accessToken String ی دریافتی از جیمیلنشانه 

startHistoryId String 
مشخص  startHistoryIdسوابق تاریخی بعد از 

 گرداند.شده را بازمی

historyنوعs List دی غیر قابل تغییر آیSmimeInfo. 

labelId String 
دی دارند را هایی که برچسبی مطابق آیتنها پیغام

 گرداند.بازمی

maxResults Number 
بازگردانده ای که حداکثر تعداد سوابق تاریخی

 شوند.می

pageToken String 
ی مشخص ی صفحه برای بازیابی یک صفحهنشانه

 نتایج در لیست.

email String 
ای که برای نشان ایمیل کاربر مربوطه. مقدار ویژه

 .توان استفاده کرددادن کاربر تایید شده از آن می

 


