
 
 

 

 :دامنه چیست

ّبیي اس اٍلیىی یذ، ويی راُ اًذاسیز عبی گیزیذ مین وِ سقنیيّن  ِ  وِ ثِ گَؽشبى خَاّذ خَرد، داهٌِ یی ولو

 یچیذُ ای حیش وِ چیذ اثشذا سقَر داىیذؽب (.ی ؽَد ّن ؽٌبخشِ میي دٍمِیب یي ثِ اعن دامیزاىداهٌِ در ا)اعز 

 . یغز ىیٌطَر افال ایاعز؛ ٍل

ِ فزد داؽشِ ثبػیه یذ وٌٌذ، ثبیذا هٌشل ؽوب را حی حزیب فزٍؽگبُ، ؽزوز یگزاى دیٌىِ ایثزا . یذ آدرط هٌحقز ث

 یغیثِ اًگل) یي دامیبهٌظَر اس داهٌِ .  آدرط داؽشِ ثبؽذیه یذ ؽوب ّن ثبیٌشزًشی فزٍؽگبُ ایب یزٍة عب

domain)ّب.  اعزیٌشزًشی ارط، ّوبى آد  ٍارد یٌشزًز در ایز عبیه ثبس وزدى ی وِ ثزاییّوبى آدرط 

 .ی وٌیذم

 ی دّذ ثِ جبیح ٍ سزجیبثذ، ثبؽذ وِ وبرثز ؽوب ثذٍى دردعز ثشَاًذ آى را ةیي آى ای افلیضگی آدرط وِ ٍیه

 ؽوب ی وِ هؾشزیذ آدرط راحز داریه چَى ؽوب یبیذ ؽوب ةیؼ ؽوب ثزٍد، حیت ثِ هحل وغت ٍ وبر رقیٌىِا

 آدرط سٌْب یي ایذاًیذ وِ مطَر ٍ ّوبى یٌذاسد خَدػ را ثِ دردعز ةیغز ىیبجیآى را ثِ خبطز عذزدُ ٍ احز

 ؽوب ی آدرط فمط ٍ فمط ثزایي ا۱، دالن ۱ یبثبىثبسار، خ:  ثبؽذ هثالی وغت ٍ وبر ؽوب میهٌحقز ثِ فزد ثزا

 . ثبؽذیم

 ۱۰۰، لجل اس ّزچیشی ثبیذ یه آدرط عز راعز، لبثل حفظ ٍ هیگیزیذؽوب ٍلشی سقوین ثِ راُ اًذاسی عبیز 

الجشِ هٌحقز ثِ فزد داؽشِ ثبؽیذ وِ ٍلشی هؾشزی یب یَسر ؽوب آى را در هزٍرگزػ سبیخ هیىٌذ، عبیز ؽوب 

 .ًوبیؼ دادُ ؽَد الجشِ اًشخبة ًبم داهٌِ یِ وبر وبهال سخققی اعز

ّبیي دٍمیي،دام  ٍاصُ در یي اهب ایىٌٌذاس آى اعشفبدُ م (Domain) ٍاصُ ی ثجبیزاى ّغشٌذ وِ در ایی اعن 

ّبیىٌذ فزق میِ ٍة لضیبی در دىیسزجوِ ؽذُ اعز ٍل” گغشزدُ “یفزٌّگ لغز فبرط  یشثبًی می ٍ ؽزوز 

 اعز وِ سَعط ip یه ًبم داهٌِ در ٍالؼِ لجشِ ایىٌذ ؽوب اعشفبدُ میز ٍة عبی حفظ ٍ ًگْذاری اس آى ثزایاثز

 . ؽذُ اعزیل آدرط سجذیه ثِ اعن اعز ثِ IP یل آى سجذی وِ وبر افلDNSدزٍسىل 

 ثِ DNS وِ سَعط دزٍسىل یگَیٌذ مIP ی ثِ وذ دغزیٌشزًز ایبی وِ دىیذ،داری  اخشقبؿی وذ دغزیهؽوب 

 دادُ یؼ گَگل ًوبیذ گز ٍارد ويرٍر در م"172.217.18.142" رای حآی یي ؽذُ اعز هثال اگز ایلاعن سجذ

 .یؾَدم

 . ثخؼ اعن ٍ دغًَذ سؾىیل ؽذُ اعز وِ آدرط عبیز ؽوب خزٍجی آى هیؾَد۲داهیي ثِ طَر ولی اس 



 
 

 

 پسوند دامنه

ّب ّبیضگی ٍجَد دارًذ وِ ّز وذام اس آى ٍیبدی سیبر ثظیدغًَذ  ّب هثل ی  ، ir. خبؿ خَد را دارًذ دغًَذ 

.comٍ… 

  پسوند دامنهانواع

ّب ثِ دعشِ ثٌذدغًَذ ّبی  ّب هلشم ثِ دریؾًَذ، مین سمظی هخشلفی   هجَس اس ؽزوز یبفز اهب ّوِ آى 

ICANNّبی م  .یٌذگَیم (Top Level Domain )یب TLD دارًذ ی وِ هجَس رعنیی ثبؽٌذ، ثِ دغًَذ 

 ی عمومی هاپسوند

 یوِ ثِ هؼي. net ثبؽذ، داهٌِ ی می سجبریز وِ هٌبعت فؼبلcommercials یثِ هؼي. com ؽبهل ییّبدغًَذ

networkیز ؽجىِ ٍ در ًْبی هٌبعت ثزا org .یثِ هؼي organization ِّبعز اهب ًىش  وِ هخقَؿ ارگبى 

ّب را یي دامیياًذ ایشَ می ٍجَد ًذارد ٍ ّز وظیي دامیي ثجز ای ثزایز اعز وِ هحذٍدیي ایزحبئش اّن

 . وٌذیغشزرج

 ی اختصاصی هاپسوند

ّب ی ثزای وبهال اخشقبؿی داهٌِ ّوبى طَر وِ اس ًبهؾبى هؾخـ اعز ثِ طَرایي  افزاد ثب ی حزیب عبسهبى 

ّبیزفؼبل اؽبرُ وزد وِ . biz ثِ یشَاى میي ًَع دامیي ثبؽذ، اس ای ٍ چبرچَة هؾخـ میي هؾخـ در لَاىی 

ّبی ثزاBusinessهخفف   یشَاًذ می هثبل ثؼذد، ثبػی خبؿ میز ثب فؼبلیه سجبرر الىشزٍىی وغت ٍ وبر

 در ّز ی افزادی ٍ ثزایجبؽذ هجَس میبفز ثِ دریبس وِ حشوب ىProfessional یثِ هؼي. pro هحجَة یيدام

 یجبؽذ می ثِ فَرر حزفِ ایز فؼبلیٌِسم

 ی دامنه ملی هاپسوند

ّبؽبیذ ّبیذ ثؾٌبطی را ثِ فَرر دٍ حزفی وؾَری ؽوب ّن دغًَذ   وؾَروِ هشؼلك ثِ . irد ى هبىیی داهٌِ 

ّبیزاىخَدهبى ا  یؼ ؽوب حی عَال ثزایذ ثَدُ اعز، اهب ؽبیِوِ هزثَط ثِ وؾَر سزن. tr هبًٌذ یی ثَدُ ٍ داهٌِ 

ّب ّن ّغشٌذ وِ دٍ حزفی وِ ثزخیبیذة ّب موغت ّغشٌذ ٍ هزثَط ثِ ی اس داهٌِ  وِ . tv ثبؽذ هبًٌذ ی ٍ وبر 

ّب میوِ هزثَط ثِ ووذبى. co یب ثبؽذ ی میَىهزثَط ثِ سلَس  !  ثبؽذی 



 
 

 

 یي ثبؽذ ٍ دٍمی م"Tuvalu" (سٍَالَ)هزثَط ثِ وؾَر . tv در ٍالغ داهٌِ یىٌیذ وِ اؽشجبُ فىز میٌجبعز اًىشِ

co .ّب ثبػث ؽذُ اعز، یي ثَدى دغًَذ ایِ وِ ثِ ػلز ؽتیجبؽذهطؼلك ثِ وؾَر ولوجیب م  داهٌِ ثِ وغت ٍ وبر 

 اعز وِ ی خَد وٌٌذ، الجشِ گفشيی داهٌِ هلرٍػ الذام ثِ فیك طزیي فزفز اعشفبدُ وٌٌذ ٍ اس ایي وؾَر اس ایيا

ّب خالفِ ًنیي داهٌِ سٌْب ثِ ایل لتیيا  .اؽبرُ وزد....  it  ،ccٍ یشَاىؽَد ٍ می وؾَر

ّب هبًٌذ ای ثزخیؾَد خالفِ ًنیٌجب ثِ ای هلیياهب دام  یش ىی ٍ اخشقبؿی هخشلفیّبی ثٌذین سمظیزاى، اس وؾَر 

 . ac یب. id وزدُ اًذ هبًٌذ یجبدا

ir:  

 یي این ثِ آى اؽبرُ ويیخَاّین وِ می داهٌِ هطلؼك ثِ وؾَر خَدهبى اعز اهب ًىشِ ایي این طَر وِ گفزّوبى

ّب  ِ ّبیي ثب ایاعز وِ هغئَل ثجز داهٌ  ٍ ی ًظزیشیه فیمبرهزوش سحك) یبدی ثيی دغًَذ دضٍّؾگبُ داًؼ 

 سب یه ىیزاى ایي ای طجك اهبر رعند ثبػی فبلح میزضب عبس ٍ وبر ػلیي ایظٍالغ در سْزاى اعز ٍ رئ (یبضیبرر

 را آهبدُ ی ثجز ؽذُ اعز در اداهِ جذٍل فزٍػ وبهل داهٌِ فبرطی داهٌِ فبرطیلیَى م1 اس یؼ ة2019عبل 

 .ینوزدُ ا

 :مالکیت دامنه چیست

 راحز یلیاگز داهٌِ آساد ثبؽذ وِ وبرسبى خ. یذ آساد ثَدى داهٌِ ويی الذام ثِ ثزرطیذ داهٌِ، اثشذا ثبیذهَلغ خز

 ؽذُ ثبؽذ، یذاری خزیگزی اهب اگز داهٌِ، لجالً سَعط ؽخـ دیذ؛ آى را ثجز ويیه ثب چٌذ ولی سَاًیذاعز ٍ م

  .اهٌِ دی دًجبل هبله فؼلیذ ثگزدیذ ٍ ثبی ؽَد عخز میوبرسبى ون

ِ دعز یذ ويیداهٌِ را ثزرط (WHOis.com )یش ثب َّای سَاًیذ وبر، میي اثزای  ٍ اطالػبر سوبط هبله آى را ث

 داهٌِ، ثب اٍ یز اًشمبل هبلهیط درثبرُ ؽزای سَاًیذ هَجَد ثبؽذ، میشاگز اطالػبر سوبط هبله داهٌِ در َّا. یذآٍر

 .یذ داهٌِ را اس اٍ ثخزی ٍ ثِ ػجبرریذهذاوزُ وي

ّبی ثزایش، داهٌِ در َّای رٍػ ثزرطخت،  ِ  . هشفبٍر اعزی ونیزاًی ٍ ایي الوللی ةی داهٌ


