
  .irهای درجه یک و درجه دو تحت پسوندقوانین و مقررات ثبت دامنه
 

  . :irشرایط ثبت دامنه با پسوند 

( -) نشانه و ارقام و انگلیسی حروف از استفاده تنها. باشد می حرف 33 حداکثر و حرف 3 دامنه طول حداقل

 .باشد می مجاز

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

 ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیت های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع می باشد.

 ,aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, infoثبت دامنه با نام پسوندهای عمومی مانند: 

int, mil, museum, name, net, org ,pro باشد.ممنوع می 

 ثبت دامنه با نام های مرتبط با اینترنت ممنوع می باشد.

 استانها، اسامی ایران، نامهای با دامنه ثبت. کنید کلیک این لینک جهت مشاهده فهرست آنها بر روی

 .کنید کلیک این لینک باشد. جهت مشاهده فهرست آنها بر روی می ممنوع آنها کد و شهرها و هاشهرستان

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

 ثبت دامنه الزامی می باشد. جهت رقمی 01 پستی کد و پستی دقیق آدرس ارائه. باشدمی

  .co.irشرایط ثبت دامنه با پسوند 

. صادق می باشد. این دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده ir دامنه بخش در مندرج قوانین کلیه

 و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

  .ac.irشرایط ثبت دامنه با پسوند 

. صادق می باشد . این دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای irدامنه کلیه قوانین مندرج در بخش 

مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی بوده و ارائه کپی 

 مجوز مذکور الزامی می باشد.

 .id.irشرایط ثبت دامنه با پسوند 

می باشد. این دامنه مخصوص اشخاص حقیقی تابع کشور ایران . صادق irکلیه قوانین مندرج در بخش دامنه 

 بوده و ارائه تصویر شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.

  .net.irشرایط ثبت دامنه با پسوند 

. صادق می باشد. این دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات ir دامنه بخش در مندرج قوانین کلیه

 باشد.الزامی می ISPها بوده و ارائه کپی مجوز  ISPشبکه و 

. صادق می باشد . این دامنه irکلیه قوانین مندرج در بخش دامنه  .gov.irشرایط ثبت دامنه با پسوند 

مخصوص بخش های اجرایی موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسالمی بوده و ارائه درخواست کتبی در 

 سربرگ موسسه الزامی می باشد.

http://www.ir-register.ir/illegal1.htm
http://www.ir-register.ir/illegal1.htm
http://www.ir-register.ir/illegal2.htm
http://www.ir-register.ir/illegal2.htm


. صادق می باشد . این دامنه irکلیه قوانین مندرج در بخش دامنه  .org.irایط ثبت دامنه با پسوند شر

المللی ثبت شده و ... بوده و ارائه کپی های علمی، موسسات بینمخصوص شرکتهای غیرانتفاعی، انجمن

 روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.

. صادق می باشد . این دامنه irوانین مندرج در بخش دامنه کلیه ق .sch.irشرایط ثبت دامنه با پسوند 

مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و 

 درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

  شرایط ثبت دامنه مشابه با نام شرکت یا مؤسسه خاص

ه در حال ثبت آن هستید مشابه یا مربوط به مؤسسه یا شرکت خاصی بوده و یا به ک ایدامنه که صورتی در

دلیل نقص حقوق ثبتی آنها مغایرت با قوانین جمهوری اسالمی داشته باشد، پس از ثبت دامنه توسط شما، 

در آمده و ایمیلی با مضمون زیر برای شما ارسال  In Progress( به حالت Statusوضعیت دامنه )

  د:شومی

 زمال. باشد دیگران ثبتی حقوق ناقض و ایران اسالمی جمهوری قوانین با مغایر است ممکن دامنه این ثبت

 جمهوری رسمی روزنامه 0۶03۶ شماره در که الکترونیک تجارت قانون ۶3 و 33 مواد به رابطه این در است

ز مقررات حل اختالف ثبت دامنه ا نیز و داشته توجه است رسیده چاپ به ،03۳۱/00/00مورخ ایران، اسالمی

  آگاه باشید. www.nic.irمندرج در وبگاه

 ستا کافی اشاره، مورد مربوطه قوانین به توجه با کنید، ثبت را مربوطه دامنه هستید مصر که صورتی در -

ت و بث قبال در حقوقی مسئولیت هرگونه و دارید کامل اطالع مقررات از: بنویسید مربوطه ایمیل به پاسخ در

  کنم.استفاده از این دامنه را قبول می

  .گردد مذکور قوانین مشمول آینده در است ممکن دامنه این وجود این با باشید داشتید توجه

 امنهد یا و نیاید پیش فوق شرایط داشت شرکتی یا خاص نام با مشابهت که ایدامنه برای که صورتی در -

کت مذکور توسط شما ثبت شده باشد، آن شرکت یا مؤسسه شر رسمی ثبت یا تأسیس، از پیش مربوطه

تواند مدعی دامنه مربوطه شده مگر آن که ثابت شود دامنه مذکور در جهت سوء استفاده یا ضرر مالی به نمی

  شرکت مذکور ثبت گردیده است.

و یا از ظاهرا  داشت را ایمؤسسه یا شرکت نام با شباهت کنید ثبت خواهیدمی که ایدامنه که صورتی در -

آمد که ممکن است این دامنه مورد دعوای شرکتی قرار گیرد، در صورتی که نام دامنه ایرانی بوده و آن بر می

شرکت مربوطه نیز در ایران باشد، ممکن است از سوی مرکز رسمی ثبت دامنه ایمیلی با مضمون وضعیت 

صاحب دامنه )کسی که اسمش در قسمت  فوق برای شما ارسال گردد. در این صورت الزم است از صورت

legal holder نوشته شده است، کپی شناسنامه به همراه مطلب امضاء شده زیر به شماره فاکس )

  )تأیید شده( قرار گیرد: confirmارسال گردد تا وضعیت دامنه در حالت  1۱0۱۱۱22۶11

  تعالی بسمه

  ir. دامنه ثبت: موضوع

  بنیادی دانشهای پژوهشگاه: به



  سالم، با

 و شکایت هرگونه بروز صورت در که گردد می متعهد...............................................  شرکت/خانم/آقا بدینوسیله

  .گرفت خواهد بعهده آنرا قانونی مسئولیت................................ دامنه نام مورد در حقوقی دعاوی

  عامل مدیر امضا و نام

  مهر

  تاریخ

  ها و...ها، ادارات، دانشگاههای مربوط به مؤسسات، شرکتاجازه ثبت دامنه

را به شما  3در صورتی که یک مؤسسه، شرکت، اداره یا سازمان، دانشگاه و... سفارش ثبت دامنه درجه درجه 

( الزم است از های درجه سه )مجوزهای الزم در این زمینهدهد، ضمن رعایت قوانین فوق در مورد دامنهمی

ای رسمی در سربرگ آن مؤسسه و با مهر و امضاء آن مؤسسه به پژوهشگاه طرف آن موسسه یا سازمان نامه

واحد ثبت دامنه به نشانی تهران، ضلع جنوبی میدان شهید باهنر )نیاوران( مرکز  -های بنیادی دانش

( و یا ایمیل 1۱0) ۱۱۱22۶11س تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، ساختمان ثبت دامنه یا شماره فک

info [at] nic [dot] ir  با ارسال نموده و شما را به عنوان نماینده جهت ثبت دامنه معرفی کند تا

  مجوز الزم به شما برای ثبت یا تأیید دامنه داده شود:

  :نامه این متن از اینمونه

  تعالی بسمه

  دامنه ثبت واحد - بنیادی دانشهای پژوهشگاه

رد هندل )نیک هندل فاماً بدینوسیله این مؤسسه/دانشگاه/سازمان/... آقای )نام فرد ثبت کننده( با نیکاحتر

  نماید.ثبت کننده( جهت ثبت دامنه ... معرفی می

 جهت مربوطه مشخصات ضمناً. گیرد انجام ایشان توسط مذکور دامنه ثبت جهت الزم اقدام است خواهشمند

  باشد:می شرح بدین دامنه در ثبت

  :مؤسسه نام

  :نشانی

  :شهر

  :کدپستی

  :تلفن شماره

  :فاکس شماره

  تشکر با

  /...سازمان/دانشگاه/مؤسسه رئیس

  امضاء و مهر

 


