ایرنیک — مرکز ثبت دامنه نقطه-آیآر ().ir
متن توافقنامه ثبت دامنه تحت  .irو .ایرانir.













ارسال این صفحه به منزله امضای موافقتنامه ثبت دامنه از طرف متقاضی ثبت و قبول ضمایم آن به
شرح زیر میباشد:
 oضمیمه  :۱مقررات شکلی ثبت دامنه
 oضمیمه  :۲دستورالعمل کیست ()WHOIS
 oضمیمه  :۳هزینه ثبت
 oضمیمه  :۴دستور العمل تمدید دامنه
 oضمیمه  :۵توافقنامه حل اختالف
 oضمیمه  :۶شیوه نامه حل اختالف
 oضمیمه  :۷مراجع حل اختالف
متقاضی با امضای موافقتنامه ثبت و قبول مفاد مندرج در ضمائم آن به ویژه قبول میکند که:
 oتمام اطالعات موجود در شناسه کاربری صحیح و به روز است.
 oثبت دامنه با سوء نیت نبوده و تا آنجا که ثبت کننده اطالع دارد ،اشخاص ثالث حقی بر این نام
ندارند.
 oچنانچه هر یک از اطالعات تکمیل شده در شناسه کاربری نادرست یا غیر دقیق بوده یا به
روزرسانی نشود ،طبق بند  ۴-۶موافقتنامه ثبت دامنه ،امتیاز دامنه لغو میگردد.
موافقتنامه ثبت و تمامی ضمایم آن دارای دو متن فارسی و انگلیسی هستند .در صورت اختالف در مفاد
متن ،متن انگلیسی معتبر است.
چنانچه شخص ثالث مدعی وجود حق بر دامنه ثبت شده توسط متقاضی باشد حق مراجعه به مرجع
حل اختالف و اقامه دعوا طبق توافقنامه حل اختالف را دارد.
(جدید) چنانچه مشخص شود نام دامنه ثبت شده ،در زمان ثبت ،نام شهر یا شهرستانی واقع در ایران
بوده است ،مرکز ثبت دامنه در هرزمان حق دارد راسا نسبت به انتقال دامنه ثبت شده به نام شهرداری
یا فرمانداری آن شهر یا شهرستان اقدام نماید.
در صورتیکه دارنده امتیاز دامنه ،دامنه خود را از طریق نمایندگان فروش به ثبت رسانده یا رابط نماینده
فروش تعیین نماید ،به نماینده فروش وکالت می دهد نسبت به تغییر رابط های فنی و مالی ،تغییر
کارگزار نام دامنه ،و انتقال یا حذف نام دامنه حسب درخواست صاحب امتیاز دامنه یا نماینده قانونی وی
اقدام نماید .درخواست انتقال یا حذف نام دامنه ،پس از استعالم ایرنیک از دارنده امتیاز و تأیید وی
انجام میگیرد.

IRNIC - Dot-IR (.ir) ccTLD Registry
Text of agreement for registering domains under .ir and .ایران.ir
By submitting this form the registrant agrees to the following:







Terms and Conditions for the registration of an Internet domain (under .ir)
including:
o Appendix 1: Domain Rules
o Appendix 2: WHOIS Policy
o Appendix 3: Registration Fee
o Appendix 4: Renewal Policy and Procedure
Dispute Resolution Policy and Rules for Dispute Resolution of domains
registered under .ir
new If it turns out that the registered domain name was, at the time of
registration, the name of a city or a county, IRNIC will have the right to
transfer the registered domain name to the related municipality at any time.
a domain holder who registers a domain through a reseller or appoints a
reseller contact for the domain agrees to delegate to the reseller the right to
change technical and billing contacts, change domain name servers, and to
transfer or delete the domain name on holder\'s request. IRNIC will ask the
domain holder for verification before performing a transfer or deletion.

