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هتون لطاضزاز کبضگعاضی ًبم زاهٌِ
ایي لطاضزاز ثِ ػٌَاى هتون لطاضزاز کبضگعاضی ثجت ًبم زاهٌِ (کِ اظ ایي پس «هتون لطاضزاز» ًبهیسُ هی ضَز) فیوب ثیي عطفیي لطاضزاز کبضگعاضی
ثجت ًبم زاهٌِ ثِ ضوبضُ … .............هَضخ ( .........................کِ اظ ایي پس «لطاضزاز اغلی» ًبهیسُ هی ضَز) ،هٌؼمس ٍ اظ تبضید اهضب ،هفبز آى
ّوبًٌس لطاضزاز اغلی ثطای عطفیي الظم االخطا هی ثبضس .اغغالحبت ثکبض ضفتِ زض ایي لطاضزاز زاضای ّوبى هؼبًی ای است کِ زض لطاضزاز اغلی ثطای
آًْب تؼطیف ضسُ است.
هبزُ  -۱اظ تبضید اهضبی ایي لطاضزاز« ،کبضگعاض» هتؼْس هی گطزز توبم زضذَاستْبی هطثَط ثِ زاضًسُ اهتیبظ ثجت زاهٌِ ضا هستمیوبً اظ ٍی زضیبفت
ًوَزُ ٍ هغبثك هَاز شیل ًسجت ثِ اًدبم آًْب السام ًوبیس.

هبزُ  -۲ثب زضیبفت زضذَاستی اظ زاضًسُ اهتیبظ زاهٌِ هجٌی ثط تغییط ضاثظ ّبی فٌی ٍ هبلی ًبم زاهٌِ یب تغییط کبضگعاض ًبم زاهٌِ« ،کبضگعاض» هَظف است
ظطف چْبض سبػت کبضی ًسجت ثِ اًدبم ایي زضذَاست السام ًوبیس« .کبضگعاض» حك تغییط ضاثظ ازاضی ضا ًساضز.

هبزُ  -۳زضذَاست اًتمبل یب حصف ًبم زاهٌِ اظ سَی زاضًسُ اهتیبظ ثِ «کبضگعاض» اضسبل هی ضَز« .کبضگعاض» هَظف است ظطف چْبض سبػت کبضی
ًسجت ثِ اضسبل ایي زضذَاست ثِ «هطکع» السام ًوبیس« .هطکع» پس اظ استؼالم اظ زاضًسُ اهتیبظ هجٌی ثط تأییس زضذَاست حصف یب اًتمبلً ،سجت ثِ
اًدبم زضذَاست السام هی ًوبیس.
تجػطُۺ هٌظَض اظ سبػت کبضی زض هَاز  ۳ٍ۲اظ سبػت ۹۹ۺ ۹تب ۹۹ۺ ،۱۵ضٍظّبی ضٌجِ تب چْبضضٌجِ ثِ غیط اظ تؼغیالت ضسوی ٍ ضٍظّبیی است کِ
تَسظ ایطًیک تؼغیل اػالم هیضَز .زضغَضتیکِ ظهبى ثبلیوبًسُ اظ سبػت کبضی زض یک ضٍظ کوتط اظ  ۴سبػت ثبضس ،ایي هست اظ اٍلیي ضٍظ کبضی
ثؼس هحبسجِ هیضَز.
هبزُ  -۴یک ًسرِ اظ توبم زضذَاست ّبی زاضًسُ اهتیبظ زض ذػَظ تغییط ضاثظ ّبی فٌی ٍ هبلی ،تغییط کبضگعاض ًبم زاهٌِ ،حصف یب اًتمبل ًبم زاهٌِ ثِ
ضرع زیگط کِ ثِ «کبضگعاض» اضسبل هی ضَز ،ثبیس حسالل تب زٍسبل اظ تبضید اًمضبی اهتیبظ ثجت زاهٌِ ًعز کبضگعاض ًگِ زاضی ضَز .ایي ًسرِ
هیتَاًس ثػَضت کتجی یب الکتطًٍیک ثبضس.
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هبزُ « -۵کبضگعاض» هتؼْس هی گطزز ثِ ٌّگبم ثجت ًبم زاهٌِ ثطای هتمبضی:
- ۵-۱ثِ ٍی تفْین ًوبیس کِ هطخغ ثجت ًبم ّبی زاهٌِ تحت) «، (.irهطکع» هی ثبضس ٍ «کبضگعاض» تٌْب ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ ،زض پصیطش زضذَاستْبی
ثجت ایي ًبم زاهٌِ السام هی ًوبیس.
- ۵-۲غطیحبً اػالم ًوبیس کِ زضذَاست اًدبم تغییط ضاثظ ّبی فٌی ٍ هبلی ،تغییط کبضگعاض ًبم زاهٌِ ،اًتمبل یب حصف ًبم زاهٌِ ،ثبیس اظ عطیك
«کبضگعاض» غَضت گیطز.
-۵-۳
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 https://www.nic.ir/applications/IRNIC_Handle_Terms_and_Conditions_en.pdfثطای ظثبى التیٌی ،هَخَز است ثِ
ٌّگبم سبذت ضٌبسِ ثِ هتمبضی اضائِ ًوَزُ ٍ هَافمت ٍی ثب هفبز آى ضا اذص ًوبیس.
 -۵-۴آذطیي ًسرِ هَافمتٌبهِ ثجت ضا کِ زض ٍة سبیت «هطکع» ثِ ًطبًی http://www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html
زضج گطزیسُ است ثِ ػٌَاى هَافمتٌبهِ ثجت ثِ هتمبضی ثجت ًبم زاهٌِ اضائِ ٍ لجَلی ٍی ثب ضطایظ هصکَض زض آى هَافمتٌبهِ ضا اذص ًوبیس.

هبزُ « -۶کبضگعاض» زض زضیبفت ٍ اًدبم تغییطات هصکَض زض هَاز  ۳ ٍ ۲ایي هتون لطاضزاز ثبکوبل حسي ًیت ػول ًوَزُ ٍ خع زض غَضت ٍغَل
زضذَاست اظ زاضًسُ اهتیبظّ ،یچ گًَِ تغییطی زض زاهٌِ ثجت ضسُ ًرَاّس زازّ .طگًَِ سَء استفبزُ «کبضگعاض» اظ اهکبى زستطسی ثِ زاهٌِ ثجت ضسُ ٍ
ایدبز تغییط زض آى ،ػالٍُ ثط ایٌکِ «کبضگعاض» ضا زض همبثل زاضًسُ اهتیبظ زاهٌِ هسئَل هی ًوبیس ،ثِ ػٌَاى ترلف اظ ضطایظ ایي لطاضزاز هحسَة ضسُ ٍ
ثالفبغلِ ثِ «هطکع» حك فسد لطاضزاز ضا هی زّس .فسد لطاضزاز زض ایي هَضز تَسظ «هطکع» ثب اضسبل یک ًبهِ الکتطًٍیکی هجٌی ثط فسد ثِ توبم
ًطبًی ّبی الکتطًٍیکی اػالم ضسُ اظ سَی «کبضگعاض» غَضت گطفتِ ٍ اظ ایي تبضید توبم تؼْسات «هطکع» زض ضاثغِ ثب لطاضزاز کبضگعاضی ًبم زاهٌِ
ًسجت ثِ «کبضگعاض» ذبتوِ هی یبثس.
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هبزُ  -۷چٌبًچِ «هطکع» زضذَاستی اظ زاضًسُ اهتیبظ زضیبفت ًوبیس ،آى زضذَاست ضا ػیٌبً ثِ «کبضگعاض» اضخبع زازُ ٍ ّیچ گًَِ السام زیگطی
ًویًوبیس؛ ّط چٌس کِ ایي حك ّوچٌبى ثطای «هطکع» هحفَػ است کِ ضأسبً ًسجت ثِ زضذَاست اضسبلی اظ سَی زاضًسُ اهتیبظ السام ًوبیس.

هبزُ  -۸چٌبًچِ «کبضگعاض» ثِ تؼْسات ذَز ثِ ضطح هصکَض زض هَاز  ۱الی  ۵فَق ٍ یب تؼْسات هصکَض زض هبزُ  5لطاضزاز اغلی ػول ًٌوبیس ٍ ایي اهط
ثِ عطیمی اظ خولِ توبس ّبی فطاٍاى هطتطیبىِ «کبضگعاض» ثب «هطکع» یب ثطضسی ّبی زٍضُ ای «هطکع» آضکبض گطزز« ،هطکع» ثطای ثبض اٍل تٌْب ثِ
«کبضگعاض» تصکط هی زّس کِ عجك تؼْسات ذَز ثِ ضطح هَاز هصکَض ػول ًوبیس .زض غَضتیکِ «کبضگعاض» ػلیطغن ایي تصکط اٍلیِ اظ اًدبم تؼْسات
ذَز سط ثبظ ظًس« ،هطکع» ،پس اظ ّط ترلف ثِ «کبضگعاض» اذغبض ًوَزُ ٍ ٍی ضا ثطای ّطترلف هجلغ پبًػس ّعاضضیبل خطیوِ هی ًوبیس .پس اظ
اضسبل اذغبض پٌدن«،هطکع» ضوي تولک کل هجلغ هصکَض زض هبزُ  ۹هتون لطاضزازً ،سجت ثِ فسد لطاضزاز کبضگعاضی ًبم زاهٌِ (ضبهل لطاضزاز اغلی ٍ
لطاضزاز هتون) السام هیًوبیس .اذغبض هصکَض زض ایي هبزُ ٍ ًیع اػالم فسد لطاضزاز تَسظ «هطکع» ثب اضسبل یک ًبهِ الکتطًٍیکی ثِ توبم ًطبًی ّبی
الکتطًٍیک اضائِ ضسُ زض ایي لطاضزاز غَضت هی گیطز ٍ اظ ایي تبضید توبم تؼْسات «هطکع» زض ضاثغِ ثب لطاضزاز کبضگعاضی ًبم زاهٌِ ًسجت ثِ
«کبضگعاض» ذبتوِ هی یبثس .زض ایي غَضت چٌبًچِ ّط هجلغی اظ لطاضزاز ثبلی هبًسُ ثبضس ثِ «کبضگعاض» هستطز ًرَاّس ضس.

هبزُ « -۹کبضگعاض» هَظف است ّوعهبى ثب اهضبی هتون لطاضزازٍ ،خِ ًمس ثِ هجلغ پٌح هیلیَى ضیبل ثِ ػٌَاى تضویي حسي اخطای لطاضزاز کبضگعاضی
ًبم زاهٌِ ،ثِ «هطکع» تحَیل ًوبیس.چٌبًچِ «کبضگعاض» توبم تؼْسات هصکَض زض لطاضزاز اغلی ٍ هتون ضا ثِ ًحَ احسي ٍ ثسٍى تؼلك خطیوِ ثِ اًدبم
ثطسبًس ،ایي هجلغ پس اظ اتوبم لطاضزاز ثِ ٍی هستطز ذَاّس ضس .زض غَضتیکِ زض عَل هست لطاضزاز« ،کبضگعاض» حساکثط هطوَل چْبض هَضز خطیوِ
گطزز ،هجبلغ خطیوِ اظ ایي هجلغ کسط ٍ هبثمی ثِ «کبضگعاض» هستطز ذَاّس ضس.

هبزُ « - ۱۹کبضگعاض» تب اًمضبی هست لطاضزاز اغلی هسئَل اًدبم توبم زضذَاستْبی ٍاغلِ اظ خبًت زاضًسُ اهتیبظ است .ثسیْی است لطاضزاز اغلی ٍ
هتون لطاضزاز هٌحػطاً ضبهل حمَق ٍ تؼْسات همطض ثیي «هطکع» ٍ «کبضگعاض» هی ثبضس ٍ «هطکع» فمظ زض همبثل «کبضگعاض» ٍتٌْب زض حسٍز
تؼْسات هصکَض زض هبزُ  ۴لطاضزاز اغلی زاضای هسئَلیت است .ثٌبثطایي اًدبم ّطگًَِ تؼْسی کِ «کبضگعاض» زض لطاضزاز ذَز ثب زاضًسُ اهتیبظ ثجت
ثطػْسُ هی گیطز ،اضتجبعی ثب «هطکع» ًساضتِ ٍ هسئَلیت ضفغ اضکبالت ،خجطاى ذسبضات ،پبسرگَیی ثِ زػبٍی احتوبلی اظ سَی زاضًسُ اهتیبظ ٍ ًظبیط
آى ثط ػْسُ «کبضگعاض» هی ثبضس.
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هبزُ  -۱۱هبزُ  ۷لطاضزاز اغلی حصف ٍ هتي ظیط خبیگعیي آى هی گطزز:
زض غَضت ترلف اظ هفبز لطاضزاز یب همطضات ثجت زاهٌِ تَسظ کبضگعاض ،هطکع ثِ ضطح شیل السام هی ًوبیس:
الف) زض غَضتیکِ ترلف اًدبم گطفتِ ثِ تطریع هطکع ،ترلف اسبسی ًجَزُ ٍ هَخت ٍضٍز ضطض ثِ هطکع ،زاضًسُ اهتیبظ ثجت زاهٌِ یب اضربظ ثبلث
ًگطزز:
الف -۱-زض چْبض هَضز اٍل ثطای ّط هَضز ترلف،پبًػس ّعاض ضیبل خطیوِ ثِ «کبضگعاض» تؼلك هی گیطز کِ اظ هجلغ هصکَض زض هبزُ  ۹هتون لطاضزاز
کسط ذَاّسضس .
الف-۲-ثب اضتکبة پٌدویي هَضز ترلف ،ػالٍُ ثط تولک کل هجلغ هصکَض زض هبزُ  ۹هتون لطاضزاز ،هطکع ثط عجك هفبز لسوت اذیط هبزُ  ۸هتون
لطاضزاز ،السام ثِ فسد لطاضزاز کبضگعاضی ذَاّس ًوَز .
ة) زض غَضتیکِ ترلف اًدبم گطفتِ ثِ تطریع هطکع ،ترلف اسبسی اظ ضطایظ لطازاز ثَزُ ٍ هَخت ٍضٍز ّطگًَِ ضطض (هبزی یب هؼٌَی) ثِ هطکع،
زاضًسُ اهتیبظ ثجت زاهٌِ یب اضربظ ثبلث گطزز ،هطکع حك ذَاّس زاضت لطاضزاز کبضگعاضی ضا ثالفبغلِ عجك هفبز لسوت اذیط هبزُ  ۸هتون لطاضزاز
فسد ًوبیس.
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شماره تلفن+۹۸۲۱۲۲۲۹۹۹۱۶ ٍ+۹۸۲۱۲۲۲۹۹۳۹۶ :
پست الکترونیکreseller@nic.ir :
نمابر+۹۸۲۱۲۲۲۹۵۷۹۹ :

شماره تلفن:
پست الکترونیک:
نمابر:
امضای نماینده:

امضای نماینده :

ثبت دامنو (ایرنیک) پژًىشگاه دانشىای بنیادی (مرکز حتقیقات فیزیک نظری ً ریاضیات) میدان
شيید باىنر (نیاًران) هتران  - ۵۶۸۱۵۸۵۵۹۱ایران

صندًق پستی ۵۶۳۶۸-۸۸۹۱:
تلفن+۶۵۲۵۲۲۵۲۵۹۵۹ :
فاکس+۶۵۲۵۲۲۲۶۸۱۹۹ :
www.nic.ir

