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قوانین ثبت دامنه .ir


حداقل طول دامنه  3حرف و حداکثر  63حرف میباشد .تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه ( )-مجاز میباشد.



در صورت تمایل به ثبت نام دامنهها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز است.



ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیتهای غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع میباشد.



ثبت دامنه با نام های مرتبط با اینترنت ممنوع میباشد .جهت مشاهده فهرست آنها بر روی این لینک
 https://www.nic.ir/Generic_Internet-Related_Namesکلیک کنید.



ثبت دامنه با نام های ایران ،اسامی استانها ،شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد .جهت مشاهده فهرست این لینک
 https://www.nic.ir/Restricted_Iran-Related_Namesرا کلیک کنید.



ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر ،اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد.

شرایط ثبت دامنههای مرتبه سومir .


.net.ir
ثبت این دامنه برای مؤسسات و یا شرکتهایی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطالع رسانی مانند ISPها دارند امکانپذیر است.



.co.ir

اشخاص زیر میتوانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم ” “.co.irنمایند :
 .1کلیه شرکتهایی که طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسیدهاند؛
 .2کلیه دارندگان عالیم تجاری )(Trademarksثبت شده در ایران یا سایر کشورها؛
 .3کلیه شرکتهایی که در کشورهای دیگر به ثبت رسیدهاند.
 .4کلیه نمایندگان انحصاری) ، (Exclusive Agentشرکتهایی که در کشورهای دیگر به ثبت رسیدهاند.


.id.ir

کلیه اشخاص حقیقی میتوانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم ” “.id.irنمایند.
نام دامنه قابل ثبت برای متقاضی پسوند .id.irبه شرح زیر است:
عین نام ،نام خانوادگی کامل و یا هردو به همان نحو که در کارت ملی یا گذرنامه مربوطه آمده است .ثبت یک جزء از نام یا نام خانوادگی
امکانپذیر نمیباشد.
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به عنوان مثال درخواست ثبت دامنههای » «moradinasab.id.irو یا » «alirezamoradinasab.id.irو یا
»«alireza.id.irبرای شخصی که نام او علیرضا مرادی نسب است قابل قبول بوده در حالی که درخواست ثبت دامنههای » «ali.id.irو
یا » «reza.id.irو یا » «moradi.id.irو یا »  «nasab.id.irو یا » «alimoradi.id.irمورد قبول نخواهد بود.
ٔ سوم با پسوند  .id.irخواهد بود.
دقت نمایید هر شخص با ارائه مدارک خود قادر به ثبت یک دامنه مرتبه
مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت دامنه
مدارک مورد نیاز برای تایید نهایی درخواست ثبت دامنه عبارت است از کپی کارت ملی و یا گذرنامه معتبر و در صورتی که شماره شناسنامه
فرد همان شماره کد ملی ده رقمی است ،کپی شناسنامه نیز مورد قبول خواهد بود.



.org.ir

کلیه مؤسسات غیرانتفاعی ،انجمنها ،سازمانهای مردم نهاد) (NGOها یا مؤسسات بینالمللی ثبتشده و سایر مراکز و مؤسسات دارای مجوز
از مراجع ذی صالح از قبیل روزنامهها ،نشریهها آموزشگاههای آزاد علمی و نظایر آن میتوانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم ”“.org.ir
نمایند.

تعهدنامه
کاربران در زمان ثبت دامنه ir.با شناسه ایرنیک خود باید تعهدنامه و مدارک درخواستی  NICارسال کنند.
در صورت عدم ارسال مدارک و تعهدنامه وضعیت دامنه رزرو شده است و پس از  10روز کنسل خواهد شد.
ارسال تعهدنامه جهت ثبت دامنه ir.به چه صورت است؟
ثبت برخی از دامنهها مستلزم قبول تعهد و ارسال مدارک می باشد .متن تعهد برای متقاضی توسط ایرنیک به صورت فایل  pdfاز طریق
پستالکترونیکی ارسال خواهد شد .متقاضی باید متن تعهد را عیناً ،بصورت کتبی (در مورد اشخاص حقیقی امضای تعهدنامه به صورت غیر
الکترونیک به همراه کپی کارتملی و در مورد اشخاص حقوقی چاپ تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضای مقام مسئول به همراه کپی روزنامهرسمی
یا مجوز) ارسال نماید.

موارد مرتبط با ثبت یا تمدید دامنه هایir.

طبق اطالعیه ایرنیک ( )NICدر هنگام آپدیت دیتابیس این مجموعه  ،انجام موارد زیر از دسترس خارج می گردد:


امکان ورود به شناسه



ثبت دامنه



تمدید دامنه و...

انجام موارد باال هر شب از ساعت 23:00الی  00:30بامداد متوقف میشود.
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موارد مرتبط با تغییرات  DNSدامنه هایir.

بروزرسانی  DNSها در NICدر زمان های ذکر شده انجام می گردد:
DNS Update Time
10:30– 10:00
16:30–16:00
20:30– 20:00
00:30– 24:00

نمودار چرخه حیات "دامنه ها بین المللی" طبق قوانین موسسه : ICANN



دوره آزاد ()Available
در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آن را به نام خود ثبت نمود.



دوره فعال ()Active
در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید .مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار قبلی دامنه اضافه
خواهد شد.



دوره انقضاء ()Expired
در صورتی که در دوره  Activeدامنه تمدید نشود ،در این دوره  45-30روز دامنه غیرفعال خواهد شد.
در طول این دوره مالک دام نه می تواند با پرداخت هزینه تمدید ،دامنه را مجدد تمدید نموده و به حالت  Activeبازگرداند.



دوره بازخرید ()Redemption Grace
پس از گذشت مدت زمان انقضای دامنه ،دوره 30روزه باز خرید آغاز می شود .در این دوره همانند دوره  Expiredدامنه غیر فعال می
باشد و تنها توسط مالک آن و با پرداخت مبلغ جریمه ،مازاد بر هزینه تمدید امکان پذیر است.
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دوره حذف ()Pending Deletion
در این دوره  5روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند .پس از اتمام آن دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد
خواهد شد و به حالت  Availableدر خواهد آمد.

نمودار چرخه حیات "دامنه های  "IRطبق قوانین پژوهشگاه دانشهای بنیادی :



آزاد (:)Available

در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت ،دامنه را به نام خود ثبت نمود.


فعال(:)Active

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید .مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامنه اضافه خواهد شد.


منقضی (:)Expired

در صورتی که در دوره  Activeدامنه تمدید نشود  ،به مدت  30روزغیر فعال خواهد شد .در طول دوره  30روزه غیرفعال ،مالک دامنه می تواند با
پرداخت هزینه دامنه را مجدد تمدید نموده و به حالت  Activeبازگرداند.


دوره قفل(:)Lock

در این دوره  30روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت جریمه دامنه را تمدید نماید و پس از اتمام این دوره دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان
آزاد خواهد شد و به حالت  Availableدرخواهد آمد.
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