
 (.ir) ضوابط و شرایط نام دامنه با پسوند دات آی آر

 

 مقدمه . ۰

های بنیادی )از این های دامنه اینترنتی در دامنه کدکشوری ایران از طریق مرکز ثبت دامنه پژوهشگاه دانش مقررات زیر ناظر به ثبت نام 

مرکز ثبت دامنه« یا »مرکز ثبت«( است که یا مستقیماً با پسوندپس »  “ir.”   مقررات ثبت  : ۱و یا تحت دامنه های مرتبه دوم )به ضمیمه

رسنددامنه رجوع کنید( به ثبت می . 

 تعاریف . ۱

ها رابط ۱.۱ : 

شوندثبت بــه منظور انجام موارد زیر منصوب می هـایـی کـه از سوی دارنده امتیازسـازمـان اشخاص یـا  : 

یعنی شخص یا سازمانی که مسؤولیت نــام دامنه را بر عهده داشته و تمامی مسایل مربوط به استعالم های راجع به نام  :رابط  اداری .1

 .دامنه برای وی ارسال می شود 

یعنی شخص ی ا سازمانی که مسؤولیت نگهداری فنی کارگزار نام دامنه را برعهده دارد و تمامی مسایل  فنی  و   :رابط  فنی .2

ها می تواند برای وی ارسال شوددستورالعمل  . 

یعنی شخص یا سازمانی که مسؤولیت رسیدگی به حساب هـر گـونه پرداختی را که بر طبق این موافقتنامه در وجه مرکز   :رابط  مالی .3

پذیرد برعهده داردورت می ثبت دامنه ص . 

 :نام دامنه ۱.۲

شودثبت واگذار میکه از سوی مـرکز ثبت دامنه به دارنده امتیاز یعنی نـام دامنـه  . 

 :درخواست امتیاز نام دامنه ۱.۳

نترنت هستند از  یعنی فــرمی کــه به منظور ثبت و ضبط اطالعـات مربوط به افراد یـا اشخاصی که متقاضی ثبت نـــام دامنــه در ای

شودسوی مرکز ثبت دامنه منتشر می . 

 :مقررات دامنه ۱.۴

 .این موافقتنامه یعنی مقررات مرکز ثبت دامنه برای ثبت دامنه و دامنه فرعی مندرج در ضمیمه  ۱: مقررات ثبت دامنه
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 :سیاست حل اختالف مرکز ۱.۵

 .در زمینه نامهای دامنه ثبت شده توسط مرکز ثبت دامنه که در پایگاه داده این مرکز قرار دارد یعنی سیاست حل  اختالف

 موافقتنامه ثبت ۱.۶

ثبتدارنده امتیاز  ۱.۷  

رسیده استثبتی شخص )حقیقی یا حقوقی( که امتیاز دامنه به نام وی به یعن . 

 ثبت ۱.۸

های مرکزگردد در پایگاه داده ثبت ارائه ،می یعنی اخذ و درج تمامی اطالعاتی که توسط متقاضی  . 

 هزینه ثبت ۱.۹

شده و باید براساس فـــرم درخواست ثبت دامنه پرداخت گردددرج   . 

 مرجع ثبت  ۱.۱۰

های اینترنتی و اطالعات پروتکل های دامنه ثبت شده، نشانی  یک یا چند دامنه اینترنتی، مشتمل بر نام zone یعنی پایگاه داده مربوط به

 .مربوط به آنها

 موافقتنامه  محدوده. ۲

۲.۱ 

ضوابط و شرایط حاضر نسبت به هر نوع درخواستی که برای ثبت نام دامنه به مرکز ثبت یا نمایندگان وی ارائه شود، و همچنین هرنوع  

گردده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نام دامنه اعمال میثبت یا استفاده متعاقب از نام دامن . 

۲.۲ 

به محض آنکه درخواست ثبت نام دامنه تکمیل و جهت بررسی به مرکز ثبت ارائه شود، به منزله آن خواهد بود که ضوابط و شرایط  

داردنامه ثبت را اعالم می حاضر برای متقاضی مفهوم بوده و با موافقت خود التزام به رعایت ضوابط و شرایط موافقت . 
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 پرداخت و هاهزینه. ۳

۳.۱ 

کند که در ازای ثبت نام دامنه، هزینه ثبت و در صورت تجدید، هزینه تجدید ثبت را بپردازدموافقت می متقاضی ثبت  . 

۳.۲ 

کردن نام دامنه یا تجدید ثبت آن وجود باشد، هیچ تعهدی برای فعالشده به طور کامل پرداخت نشدهانی که هزینه خدمات ارائه تا زم

 .نخواهد داشت

۳.۳ 

عودت است مگرآنکه در این موافقتنامه به نحو دیگری قید شده های مرتبط با ثبت نام دامنه یا تجدید ثبت آن غیرقابلتمامی پرداخت

 .باشد

۳.۴ 

های سررسید شده را انجام دهد، مرکز ثبت حق خواهد داشت که نسبت به وصول هزینه  که رابط مالی قادر نباشد پرداخت در صورتی 

اقدام نماید مربوطه از دارنده امتیاز ثبت . 

۳.۵ 

شود ف از سوی مرکز ثبت اعالم می های زمانی مختل هزینه ثبت و هزینه تجدید ثبت به طرق و وسایل مقتضی و به میزانی که در بازه 

 .پرداخت خواهد شد

 اطالعات  صحت و دقت. ۴

۴.۱ 

دامنه را  شده در فرم درخواست امتیاز نامثبت ملزم خواهد بود که اطالعات درخواستبه منظور درخواست امتیاز نام دامنه، متقاضی 

ارائه نماید. مرکز ثبت سعی متعارف خود را در جهت رعایت جوانب احتیاط در حفاظت از چنین اطالعاتی در قبال فقدان، سوءاستفاده، 

 .دسترسی غیرمجاز یا افشاءآن، و هرگونه تغییر و نابودی اطالعات بکارخواهدبست
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۴.۲ 

دارد که حسب اطالع و اعتقاد وی، هر گونه اطالعاتی که در فرم  تضمین اعالم می متقاضی ثبت با تسیلم درخواست ثبت نام دامنه، به قید 

شده به نحو صحیح و واقعی ارائه گردیده استدرخواست ثبت نام دامنه مطرح . 

۴.۳ 

نام دامنه بوجود دارد، هر گونه تغییری که متعاقباً در اطالعات مطرح شده در فرم درخواست امتیاز ثبت به قید تضمین اعالم می متقاضی 

کند، برطبق مقررات جاری در زمان انجام آید، تا حدی که لزوم رعایت دقت و صحتِ اطالعات مطروحه در فرم درخواست ایجاب می

 .تغییرات، و در اسرع وقت به مرکز ثبت ارائه خواهد شد

۴.۴ 

ثبت و یا در مورد دقت و صحت اطالعات موجود نزد  شده توسط متقاضی نوع تعهدی در مورد نظارت بر اطالعات ارائه مرکز ثبت هیچ

مرکز ثبت برعهده نخواهد داشت؛ و همچنین در موقعیتی نیست که بتواند تعیین کند آیا وضعیت موجود ناقض حقوق اشخاص ثالث  

ت نام دامنه، متقاضی را از ثبت استناد کند. صرف ثب شده از سوی متقاضیتواند به اعالمات و تضمینات بیان هست یا خیر؛ اما بهرحال می

ادعاهای معارضین بری و مصون نخواهد کرد و نامبرده مسؤولیت پاسخگویی به ادعاهای احتمالی اشخاص ثالث نسبت به نام ثبت شده را  

 .برعهده خواهد داشت

۴.۵ 

ثبت در فرم درخواست  کننده باشد، یا دارنده امتیازگمراه که موافقتنامه ثبت یا تغییرات بعدی آن حاوی اطالعاتی نادرست و درصورتی 

ثبت الزم و ضروری بداند مخفی  ثبت نام دامنه، اطالعاتی را که مرکز ثبت جهت اخذ تصمیم در قبول یا رد واگذاری نام دامنه به متقاضی 

داردو یا حذف کرده باشد، مرکز ثبت حق خود را برای لغو ثبت نام دامنه محفوظ می . 

۴.۶ 

روزرسانی فوری اطالعات ارائه شده به  به ارائه عمدی اطالعات غیردقیق و غیرقابل اتکاء از سوی متقاضی ثبت، همچنین عدم اقدام در 

روز از تاریخ استعالم مرکز ثبت، موجب نقض ( ۱۵مرکز ثبت به عمد، یا عدم اقدام در اعالم صحیح مشخصات تماس ظرف مدت پانزده ) 

ه ثبت بوده و مبنایی برای لغو امتیاز ثبت دامنه خواهد بوداساسی موافقتنام . 

۴.۷ 

آورده است که احراز کند ثبت نام دامنه و یا استفاده مستقیم یا  دارد که نهایت سعی خود را به عمل  میثبت به قید تضمین اعالم  متقاضی 

 .غیرمستقیم از نام دامنه موجب نقض حقوق قانونی شخص ثالث نخواهد شد



۴.۸ 

دارد که حسب اطالع وی، ثبت و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از نام دامنه موجب نقض هیچیک از ثبت به قید تضمین اعالم می متقاضی 

 .قوانین و مقررات حاکم نخواهد بود

۴.۹ 

ضبط سوابق مربوط به نام   ثالث واگذار شود، مسؤولیت ثبت وثبت به شخص   که استفاده از نام دامنه از سوی دارنده امتیازدرصورتی 

ثبت خواهد بود مگر آنکه ثبت مذکور با طی مراحل اداری به امتیاز گیرنده   دامنه و تعهدات ناشی از آن کماکان برعهده دارنده امتیاز

 .جدید منتقل شود

۴.۱۰ 

درخواست ثبت نام دامنه یا  شده در فرم تواند به موجب اعالم هر شخص مبتنی بر عدم دقت و صحت اطالعات ارائه مرکز ثبت می

ثبت  شده از سوی دارنده امتیازای در این زمینه، اقدامات متعارف جهت بررسی دقت و صحت اطالعات ارائه  های دورهبراساس بررسی 

هت اصالح و  اند، اقدامات مقتضی جکه مرکز ثبت احراز کند که اطالعات به نحو غیردقیق و غیرصحیح ارائه شده آورد. در صورتی  به عمل 

خواهدآورد رفع نقص اطالعات مذکور به عمل  . 

۴.۱۱ 

رغم هر گونه تغییر، باز پس دادن، لغو یا انتقال که نسبت به امتیاز ثبت نام دامنه صورت پذیرد، حقوق مکتسب مرکز ثبت در قبال علی

 .نقض مقررات موافقتنامه به قوت خود باقی است

 محرمانگی  قید. ۵

۵.۱ 

های مربوطه ثبت، نماینده وی )در صورت وجود( و رابط  به موجب ارائه درخواست ثبت نام دامنه و در صورت ثبت نام دامنه، متقاضی 

بدینوسیله رضایت خود را نسبت به درج مشخصات راجع به هویت ایشان و دسترسی به این مشخصات از ( ۱-۱)به شرح مندرجات بند  

های دامنهثبتی نام طریق درج در پایگاه    WHOIS و ۲کنند. موارد مشخص اطالعات مورد لزوم، در ضمیمه توسط مرکز ثبت، اعالم می ،

که قوانین و مقررات کشوری یا مقتضیات جهانی اینترنت مستلزم  گردند. در صورتی در زمان ثبت درج میبراساس اطالعات ارائه شده 

های دامنهثبتی نام افزودن موارد دیگری از اطالعات مربوط به اشخاص در پایگاه    WHOIS ثبت حق خواهد داشت  باشد، دارنده امتیاز

نشده از هزینه ثبت دامنه را باز پس بگیرداده  که ثبت نام دامنه خود را لغو نموده و بخش استف . 
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۵.۲ 

های دامنهثبتی نام به منظور تأمین اطالعات راجع به ثبت نام دامنه یا مقاصد مربوطه دیگر، خدمات مشروحه پایگاه    WHOIS  برای

 .تمامی افراد و عموم قابل دسترس خواهد بود

 خدمات  ارائه  در تقدم درخواست،  تقدم. ۶

ه  مرکز ثبت ارائه خدمات برای ثبت دامنه را بر اساس تقدم در ارائه درخواستِ ثبت نام دامنه صورت خواهد داد مگر در مواردی ک

ای موجود باشدمحدودیت ویژه برای استفاده از نام دامنه . 

 دامنه   نام ثبت از امتناع حق. ۷

۷.۱ 

دارد که صرفاً براساس صالحدید خود از اقدام به ثبت نام دامنه امتناع ورزدمرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می . 

۷.۲ 

ز ثبت نخواهد بودوجه موجب تعهدی برای مرکنماید که صرف تسلیم درخواست ثبت نام دامنه به هیچ متقاضی ثبت موافقت می  . 

۷.۳ 

نماید که مرکز ثبت هیچ مسؤولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی ناشی از امتناع مرکز ثبت از قبول درخواست  متقاضی ثبت موافقت می 

 .متقاضی ثبت برای ثبت نام دامنه برعهده نخواهد داشت

۷.۴ 

مرکز ثبت متعهد خواهد بود که مراتب را فوراً به متقاضی یا نماینده وی که درخواست ثبت نام دامنه مورد قبول قرار نگیرد، در صورتی 

 .اعالم کرده و هر مبلغی را که دریافت شده مسترد دارد

 اختالف   حل سیاست. - ۸

نماید که ملزم به رعایت سیاست مرکز ثبت در زمینه حل و فصل  که نام دامنه به ثبت برسد، دارنده امتیاز ثبت موافقت می درصورتی 

بخشی از تعهدات ناشی از این موافقتنامه مورد قبول قرار خواهد داد. آخرین دستورالعمل اختالفات باشد و این سیاست را به منزله 

 . و شیوه نامه حل اختالف سیاست حل اختالف :مربوط به حل اختالف عبارتست از

دامنه یا مرتبط باآن باشد، براساس مقررات  نماید که هر گونه اختالفی که ناشی از ثبت و استفاده از نامدارنده امتیاز ثبت موافقت می

اختالف رسیدگی خواهد شد ج در سیاست حلمندر . 
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 هانماینده. ۹

۹.۱ 

نماید چنانچه موافقتنامه ثبت توسط نماینده وی از قبیل یکمیمتقاضی ثبت موافقت    ISP  ها تکمیل و منعقد گردد، متقاضی یا یکی از رابط

 .ثبت در مقام اصیل در موافقتنامه، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و شرایط موافقتنامه ثبت خواهد بود

۹.۲ 

قاضی ثبت )چه از طریق پست الکترونیکی چه از طرق دیگر( و به منزله اقدام از سوی متقاضی ثبت عقد موافقتنامه توسط نماینده برای مت

 .بوده و در عین حال نماینده نیز به آن ملزم خواهد بود

 موافقتنامه   از تخلف. ۱۰

نماید که درصورت عدم متابعت از مقررات موضوع موافقتنامه ثبت، این اقدام وی از سوی مرکز ثبت به میدارنده امتیاز ثبت موافقت 

عمل ناقض موافقتنامه برای دارنده امتیاز  تلقی گردیده و مرکز ثبت اخطاری کتبی حاکی از شرح  منزله تخلف اساسی از مفاد موافقتنامه

روز از تاریخ ارسال اخطار به پست، دارنده امتیاز ثبت مدارک و دالیل الزم و مورد قبول مرکز  ثبت خواهد فرستاد. اگر ظرف مدت سی

 شده به نام دارنده امتیازدامنه ثبت تواند نام  صورت مرکز ثبت میئه ندهد، در این تخلف وی از تعهدات کند اراثبت را که داللت بر عدم 

ثبت و بدون ورود لطمه به سایر دعاوی که مرکز ثبت ممکن است به طرفیت دارنده امتیاز  ثبت را بدون وجود حقی برای دارنده امتیاز

دامنه حذف نماید. تخلفی را که از سوی دارنده امتیاز ثبت صورت  ثبت از جهت جبران خسارات اقامه کند، فسخ و از فهرست نام

آن نسبت بدان یا سایر تخلفات اقدام نکرده، موجه جلوه داد ازاینکه مرکز ثبت پیش صرف  توان بهپذیرد نمی می . 

 موافقتنامه  در تغییرات و انتقال فسخ،. ۱۱

۱۱.۱ 

نموده یا هر نحو تغییراتی را نسبت به  دارد که بر طبق شرایط زیر نسبت به لغو یا انتقال اقدام  مرکز ثبت این حق را برای خود محفوظ می

آورد دامنه به عمل ثبت نام  : 

ثبت مبنی بر اقدام در این ثبت یا نماینده مجاز دارنده امتیاز ه امتیاز  العمل کتبی یا الکترونیک از دارندالف. در صورت دریافت دستورا  .1

 .(مراجعه کنید خصوص )در زمینه مقررات و روش جاری به  ضمیمه  ۱: مقررات ثبت دامنه 

 .ب. در صورت دریافت دستور از مقام قضایی یا مرجع داوری صالح نسبت به موضوع، مبنی بر اقدام در این خصوص .2

حل اختالف اداری مبنی بر اقدام در این خصوص که در یک رویه رسیدگی اداری به تصمیم متخذه از سوی هیأتدر صورت وصولِ   ج. .3

طرفیت دارنده نام دامنه و بر اساس سیاستنامه حل اختالفات مرکز ثبت دامنه یا نسخه جدیدالتصویبی از آن به این نتیجه رسیده  

 . .است
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۱۱.۲ 

دارد که در صورت ورود الزامات حقوقی دیگر، نسبت به لغو، انتقال یا هر گونه تغییر میرا برای خود محفوظ این حقمرکز ثبت همچنین 

دامنه اقدام نمایدنام  ِ در ثبت  . 

 مسؤولیت  در محدودیت. ۱۲

۱۲.۱ 

نخواهد  نماید که مرکز ثبت در قبال وی هیچگونه مسؤولیتی از جهت خسارات متحمله در موارد زیر بر عهدهثبت موافقت میمتقاضی  

 :داشت

 دامنه در مرکز ثبت؛الف. خسارت مربوط به پردازش درخواست ثبت نام   .1

 دامنه در طی دوره ثبت؛ ب. خسارت مربوط به پردازش تغییرات مجاز در ثبت مشخصات نام   .2

به مرکز ثبت   ثبتای که توسط متقاضی  ج. خسارت ناشی از امتناع مرکز ثبت از قبول درخواست ثبت )به غیر از استرداد هزینه  .3

 است(؛شدهپرداخت  

 های ثبتی یا تجدید ثبت؛ثبت در پرداخت هر یک از هزینه از تخلف نماینده دارنده امتیاز  د. خسارت ناشی  .4

 .از اجراء و اعمال سیاست حل اختالف. خسارت ناشی ه .5

۱۲.۲ 

بینی  تحقق درآمدهای پیش و پیشه یا عدم د کسب النفع، فقشرایطی مسؤولیت عدم  هیچ متقاضی ثبت موافقت دارد که مرکز ثبت تحت

نخواهد داشت شده را صرفنظر از نحوه وقوع این موارد برعهده  . 

۱۲.۳ 

بازرگانی، یا  جهت قطع فعالیت استفاده از نام دامنه یا به دادن امتیاز ثبت و عدم متقاضی ثبت موافقت دارد که مرکز ثبت در قبال از دست

از قراردادی یا قهری )از جمله النفع( اعم که باشد )ازجمله عدم  رمستقیم، ویژه، ضمنی یا تبعی از هر قبیل تحمل هرگونه زیان غی

دیگری به هر نحو برعهده نخواهد داشت انگاری( یا هر نوع زیان سهل . 

۱۲.۴ 

رکز ثبت در قبال دارنده امتیاز ثبت موافقت دارد که سقف هرنوع مسؤولیتی که مبدون ورود لطمه به مراتب مشروحه فوق، متقاضی 

ثبت به دامنه یا هزینه تجدید ثبت آن که برای دوره جاری از سوی دارنده امتیاز  دار شود، از حداکثر هزینه ثبتاست عهده ثبت ممکن 

شده است افزون نخواهد بود مرکز ثبت پرداخت . 
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۱۲.۵ 

باشددمات فنی وجود دارد. مرکز نیز از این وضعیت مستثنی نمیثبت موافقت دارد که احتمال بروز خطا در ارائه خمتقاضی    

 خسارت  جبران. ۱۳

(  ۱دارد که مرکز ثبت، مدیران، مسئوالن، کارمندان و نمایندگان وی از هر ادعایی که ناشی از یا در ارتباط با )دارنده امتیاز ثبت اذعان می 

قبیل  باشد. این اختالف باشد، مصون و بری می اجرای دستورات یا تصمیمات متخذه از سوی مرجع حل( ۲یا؛ )ثبت و استفاده از نام دامنه 

تجاری، تضغیف برنام  تجارتی یا خدماتی، نقض حقمالکیت معنوی، عالمت تواند از جمله شامل ادعاهای مبتنی بر نقض حقوق ادعاها می 

بازرگانی، یا رقابت غیرمنصفانه، افتراء و یا لطمه به حسن  تجاری مشهور، دخالت قاهرانه در قرارداد یا دخالت در منافع محتمل   عالیم

تجاری باشد. این مصونیت حتی بعد از انقضاء موافقتنامه به قوت خود باقی استشهرت  . 

 معنوی  مالکیت حقوق. ۱۴

شود و خصوصاً  دامنه یا اطالعاتی که به طور کلی در مرجع ثبتی نگهداری میاستفاده از نام  مرکز ثبت هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت و 

عالمت مزبور ثبت شده یا نشده باشد، یا در  از اینکه تجارتی، اعم  دامنه با هر نوع عالمت مسؤولیتی در قبال تعارض ثبت و استفاده از نام  

مالکیت معنوی برعهده نخواهد داشت قبال تعارض با هر نوع حقوق دیگری در زمینه . 

 دامنه ِ  نام دادن   پس باز یا تغییر. ۱۵

های مقرر در مرکز ثبت مبادرت به تغییر یا باز  ها و دستورالعملتواند براساس روشدارنده امتیاز )مستقیماً یا از طریق نماینده خود( می

 .(مراجعه کنید پس دادن امتیاز ثبت نام  دامنه نماید )درزمینه مقررات و روشهای مربوطه به ضمیمه  ۱: مقررات ثبت دامنه

 موافقتنامه   خاتمه. ۱۶

۱۶.۱ 

شودانقضای مدت موافقتنامه و عدم تجدید آن موجب خاتمه موافقتنامه می . 

۱۶.۲ 

تواند قبل از انقضاء موافقتنامه نیز از مرکز ثبت درخواست نماید که با حذف نام دامنه از فهرست مرجع ثبتی و براساس  دارنده امتیاز می

موارد، مبادرت به فسخ موافقتنامه نمایدهای مقرر در مرکز ثبت در این روش . 
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۱۶.۳ 

کننده دامنه یا تغییرات بعدی آن، تقلب اساسی صورت گرفته یا اطالعات اساساً غیرصحیح و گمراهکه در جریان ثبت امتیاز نام درصورتی 

ز ثبت نسبت به فسخ موافقتنامه ثبت اقدام تواند قبل از انقضاء موافقتنامه نیز صرفاً بنا بر صالحدید مرکباشد، مرکز ثبت می ارائه شده 

 .نماید

۱۶.۴ 

فسخ موافقتنامه ثبت، حقوق و تعهداتی میان طرفین که از ماهیت مستمر برخوردار باشد ایجاد نخواهد کرد و تغییر، تسلیم، باز پس دادن،  

بت نخواهد شددامنه نیز باعث اسقاط حقوق مکتسبه تحت ضوابط و شرایط موافقتنامه ثلغو یا انتقال نام  . 

 واگذاری. ۱۷

ذاری  این موافقتنامه، مبادرت به واگ ۱۸تواند با لحاظ مفاد ماده تواند موافقتنامه ثبت را واگذار نماید. دارنده امتیاز نیز میمرکز ثبت می

اعمال در زمان واگذاری، نام دامنه را های مقتضی و قابل  های مورد اجراء و انجام پرداختدامنه نموده و با رعایت مقررات و روش نام 

روش دیگری در واگذاری مورد قبول نخواهد بود منتقل نماید. هیچ . 

 ثبت  انتقال یا تجدید. ۱۸

۱۸.۱ 

ها و شرایط موافقتنامه ثبت را مورد تغییر قرار دهد. تمامی انتقال  دامنه، مفاد و نامِ ِ تواند در زمان تجدید ثبت یا انتقال ثبت مرکز ثبت می

تجدیدهای ثبت نام دامنه براساس مقررات موافقتنامه ثبت که در زمان انتقال یا تجدید ثبت موردعمل است، و در صورت انتقال، به نحو 

در خصوص انتقال گیرنده جاری خواهد  ۲-۲نه، مفاد بند دهنده، صورت خواهد گرفت. به محض انتقال ثبت نام دام مورد توافق با انتقال 

 .شد

۱۸.۲ 

به محض انقضاء موافقتنامه ثبت، دامنه مورد نظر وضعیت معلق خواهد یافت مگر آنکه پیش از آن ترتیبات الزم برای تجدید ثبت یا لغو 

اند ثبت صورت پذیرفته باشد. پس از انقضاء، به دارنده قبلی امتیاز نام دامنه یک مهلت ارفاقی یک ماهه داده می شود تا در این مدت بتو

دستورالعمل تمدید مندرج است: ۴دید یا لغو امتیاز ثبت اقدام نماید. شرایط رفع تعلیق در ضمیمه نسبت به تج . 

 حاکم  قانون. ۱۹

باشداین موافقتنامه ثبت و هرگونه تفسیر آن از جمیع جهات تحت حکومت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران می . 
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 امتیاز   دارنده و ثبت مرکز  مابینفی اختالفات. ۲۰

آور، تفسیر، ، اعتبار، تأثیر الزامهرگونه اختالفی که ناشی از، یا مرتبط با موافقتنامه ثبت یا اصالحات بعدی آن باشد از قبیل عقد موافقتنامه

های جمهوری اسالمی ایران مورد رسیدگی قرار خواهد  اجراء، نقض یا فسخ موافقتنامه ثبت یا دعاوی غیرقراردادی، .... ، توسط دادگاه

 .گرفت

 ها ابالغ. ۲۱

۲۱.۱ 

  به غیر از مواردی که به نحو دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، هر گونه اخطاری که باید بر طبق این موافقتنامه ثبت ابالغ گردد

میل به نشانی و  شده یا از طریق فاکس و یا ای  که به صورت دستی یا از طریق خدمات پستی که هزینه آن از قبل پرداختفقط درصورتی 

که به طور دستی تحویل داده شود در  شده محسوب است. نفوذ و تأثیر اخطار در صورتی  شده مخاطب ارسال شود، ابالغ  شماره شناخته 

روز بعد از تاریخ تحویل به   ۱۰میل در زمان ارسال و در صورت ارسال از طریق پست طریق فاکس یا ای زمان تسلیم، در صورت ارسال از 

 .پست محسوب است

۲۱.۲ 

گردد، در صورت ارسال از طریق هر گونه اخطار مربوط به اختالفات حاصله که براساس سیاست حل اختالف برای دارنده امتیاز ارسال می

گردداداری به نحو مندرج در درخواست ثبت نام دامنه، ابالغ معتبر محسوب میمیل به نشانی رابط ای  . 

 نمایندگی رابطه وجود عدم. ۲۲

هیچیک از مفاد این موافقتنامه ثبت نبایستی به نحوی تعبیر و تفسیر گردد که حاکی از رابطه نمایندگی، مشارکت یا اقدام مشترک از سوی 

 .مرکز ثبت و دارنده امتیاز یا بین دارنده امتیاز و شخص ثالث تلقی گردد

 موافقتنامه  انفکاک قابلیت. ۲۳

اجراء یا غیر مه ثبت بر طبق قانون حاکم یا براساس تصمیم مقتضی از سوی دادگاه غیرقابل که هریک از مفاد این موافقتنادر صورتی 

گردند. مرکز  االجراء تلقی میمعتبر تشخیص داده شود، این امر تأثیری بر سایر مقررات مندرج در این موافقتنامه نداشته و همچنان الزم 

اجراء شدن مقررات مذکور نسبت به  ماه از تاریخ غیرقابل( ۱ظرف مدت یک )ثبت نهایت سعی خود را مبذول خواهد داشت که حداکثر 

اجراء به نحوی که اهداف اولیه مرکز ثبت را برآورده نماید اقدام الزم را اتخاذ کنداصالح آن و جایگزینی با مقررات معتبر و قابل  . 
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 موافقتنامه  در  مندرج عناوین. ۲۴

رفته در این موافقتنامه صرفاً جهت سهولت ارجاع به موضوعات مربوطه در این موافقتنامه درج گردیده و براین اساس  عناوین به کار 

 .تأثیری بر نحوه تفسیر مفاد موافقتنامه نخواهد داشت

 موافقتنامه  تمامیت  به سبتن  توافق. ۲۵

رکز ثبت در زمینه ثبت نام دامنه  مابین دارنده امتیاز و ممتقاضی موافقت دارد که این موافقتنامه ثبت توافق کامل و انحصاری فی 

باشد. قبول موافقتنامه حاضر به منزله لغو کلیه توافقات و تفاهماتی است است که ممکن است پیش از این به موجب عرف، رویه، می

یری در این گونه تغیمشی یا سابقه حاصل شده باشد. به غیر از مواردی که در این موافقتنامه ترتیب دیگری حاصل شده باشد، هیچخط

موافقتنامه بدون حصول توافق کتبی و امضاء شده از سوی دارنده امتیاز ثبت یا نمایندگان مجاز دارنده امتیاز و مرکز ثبت معتبر نخواهد  

 .بود
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