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26522/1903  :شماره
21/2/1384     :تاريخ

بسمه تعالي

ها  كليه استانداري-بخشنامه به وزارت كشور

مـصوبه اجراي شـمارهدر مـورخ.722/13هـاي 31/6/1382مـورخ122656/1901و22/4/1381ط
اطـالع بـراي اسـتاني پورتالهاي ايجاد راستاي در و اداري عالي خـدماشوراي ارائـه و مـردمرسـاني بـه ت

شماره بخشنامه نـشاني8/7/1383مورخ121905/1903موضوع مجموعـه بدينوسـيله ، سـازمان هـاياين
پسوند با هماهنگ و يكنواخت راهir.اينترنتي منظـور بـه پيوست جدول پورتـالدر اسـتاني،انـدازي هـاي

مي نـشاني. گرددابالغ مجموعـه هـماين دامنـهـا اطالعـاتي پايگـاه در پژوهـشگاهir.هاكنـون توسـط كـه
ميدانش نگهداري بنيادي فعالهاي آماده و است شده ضبط ميشود، آمـده. باشدسازي عمـل به توافق با

دامنه اين نگهداري و ثبت مذكور پژوهشگاه راهبا تـاريخ از سـال سـه مـدت بـه اسـتفاده بـراي انـدازيها
بود   خواهد دامنه. رايگان اينكه قبلضمن شده ثبت پورتـالهاي بـراي پـسوندي بـا اسـتاني توسـطir.هـاي

مياستانداري معتبر همچنان فعال. باشندها دامنهراهنماي فوقسازي اينترنتي بهرههاي جهت بـرداريالذكر
مي و است پيوست دامنهبه ثبت جهت جايگاهتوان به ديگر نياز مورد مراجعـهwww.nic.irاينترنتـيهاي

.نمود

التوفيق... من ا
آزاد محمود عسگري

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
و

رئيس كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري
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  وزارت كشور
  

 ها استانداري )1(دامنه   )2(دامنه 

portal-as.gov.ir portal-as.ir پورتال استان آذربايجان شرقي 

portal-ag.gov.ir portal-ag.ir پورتال استان آذربايجان غربي 

portal-ar.gov.ir portal-ar.ir پورتال استان اردبيل 

portal-es.gov.ir portal-es.ir پورتال استان اصفهان 

portal-il.gov.ir portal-il.ir پورتال استان ايالم 

portal-bs.gov.ir portal-bs.ir پورتال استان بوشهر 

portal-th.gov.ir portal-th.ir پورتال استان تهران 

portal-cb.gov.ir portal-cb.ir پورتال استان چهارمحال و بختياري 

portal-kl.gov.ir , portal-xl.gov.ir portal-kl.ir  ,  portal-xl.ir پورتال استان خراسان شمالي 

portal-kh.gov.ir , portal-xr.gov.ir portal-kh.ir  , portal-xr.ir پورتال استان خراسان رضوي 

portal-kj.gov.ir , portal-xj.gov.ir portal-kj.ir  ,  portal-xj.ir پورتال استان خراسان جنوبي 

portal-kz.gov.ir , portal-xz.gov.ir portal-kz.ir  , portal-xz.ir پورتال استان خوزستان  
portal-zn.gov.ir portal-zn.ir  استان زنجانپورتال 

portal-sm.gov.ir portal-sm.ir پورتال استان سمنان 

portal-sb.gov.ir portal-sb.ir پورتال استان سيستان و بلوچستان 

portal-fr.gov.ir portal-fr.ir پورتال استان فارس 

portal-qz.gov.ir portal-qz.ir پورتال استان قزوين 

portal-qm.gov.ir portal-qm.ir رتال استان قمپو 

portal-kd.gov.ir portal-kd.ir پورتال استان كردستان 

portal-kr.gvo.ir portal-kr.ir پورتال استان كرمان 

portal-ks.gov.ir portal-ks.ir پورتال استان كرمانشاه 

portal-kb.gov.ir portal-kb.ir پورتال استان كهكيلويه و بويراحمد 

portal-gs.gov.ir portal-gs.ir پورتال استان گلستان 

portal-gl.gov.ir portal-gl.ir پورتال استان گيالن 

portal-lr.gov.ir portal-lr.ir پورتال استان لرستان 

portal-mz.gov.ir  portal-mz.ir پورتال استان مازندران 

portal-mr.gov.ir portal-mr.ir پورتال استان مركز ي 

portal-hr.gov.ir portal-hr.ir پورتال استان هرمزگان 

portal-hm.gov.ir portal-hm.ir پورتال استان همدان 

portal-yz.gov.ir portal-yz.ir پورتال استان يزد  
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  هاي اينترنتي تخصيص داده شده راهنماي فعال ساختن دامنه
  

  :هاي زير به ترتيب طي شوند م اينترنتي رزرو شده براي آن سازمان بايد گا هاي دامنه براي فعال ساختن نام  
از جملـه بايـد دسـت كـم يـك           . در ابتدا بايد زيرساخت الزم براي استفاده از شبكه اينترنت فراهم شود            -1

هاي سازمان را به عهده خواهد داشت به اين منظور در نظـر               هاي اينترنتي رايانه    كارگزار كه مديريت نام   
 خوانـده   DNSيـا      (Domain Name Server)اي دامنـه ه اين كارگزار به نام كارگزار نام. گرفته شود

به دليل نقش مركزي اين كارگزار و احتمال بروز مشكل، معموالً يك يا چند كـارگزار مـشابه          . شود  مي
  . شود يكي از آنها خارج سازمان باشد شوند كه توصيه مي ولي مستقل ديگر نيز براي اين كار منظور مي

  :كند هاي ذكر شده در زير تعيين مي سازمان سه فرد را با عناوين و نقش -2
 كه پس از معرفي شدن رسمي توسط سازمان به عنوان )Administrative Contact( رابط اداري -الف

رابط اداري اجازه تعويض دو رابط ديگـر را دارد و نماينـده             . رابط تام االختيار عمل خواهد كرد     
  .  خواهد شدرسمي سازمان محسوب

 و رفــع اشــكال DNS كــه بايــد آشــنايي فنــي الزم بــراي اداره )Technical Contact( رابــط فنــي -ب
  . احتمالي از آن را دارا باشد

ها به عنـوان وي ارسـال خواهنـد شـد و مـسؤوليت        كه صورتحساب)Billing Contact( رابط مالي -ج
ي كه براي يك دوره سه ساله از ثبت دامنـه           هاي دولت   حتي براي دستگاه  . دار است   پرداخت را عهده  

كنند الزم است فردي به طور صوري بـا ايـن عنـوان معرفـي شـود كـه ايـن فـرد                 رايگان استفاده مي  
  .الذكر باشد ممكن است يكي از دو رابط فوق

  

  :ا مراجعه به جايگاه اينترنتيب -3
http://register.nic.ir/Handleform.htm 

 براي هر يـك از سـه رابـط پـر شـده و بـا اسـتفاده از دگمـه         NIC Handleبايد فرم مخصوص به نام   
submit  ها به طور كامل پر شده باشند پاسخ به صورت نامه الكترونيك به هر رابـط                  اگر فرم .  ارسال شود

كـه در كليـه   ) NIC Handleموسـوم بـه    (اين پاسخ حاوي يك كد معرف رابط است. ارسال خواهد شد
كد معرف يك كلمه رمز مخفي نيست بلكه يك نام اختصاري           . مكاتبات بعدي بايد از آن استفاده شود      

نام رابط، نشاني : شود اطالعات زير در فرم باال درخواست مي   . با نظام يكنواخت براي هر فرد رابط است       
انـدازي دامنـه،      طبعاً ممكـن اسـت پـس از راه        ). ختياريا(پستي، نشاني پست الكترونيك، تلفن و فاكس        

نشاني جديدي براي پست الكترونيك منظور شود كه در اين صورت الزم است موضوع بعـداً از طريـق                



ش
رمن

ت ف
شارا

ت انت
سای

ب 
از و

ده 
ود ش

دانل
 

far
ma
ne
sh

.org

 4

فرم ترميم كه متعاقباً ذكر خواهد شد گزارش شود زيرا كه مكاتبـات نوعـاً از طريـق پـست الكترونيـك              
  . انجام خواهد شد

شود كـه هرگونـه     نيز در اين فرم درخواست مي)Password( باال، يك كلمه رمز  عالوه بر اطالعات    
الزم است كه هر رابط ايـن كلمـه رمـز را    . ترميم بعدي در اطالعات بايد با استفاده از آن گزارش گردد      

  .محفوظ نگاهدارد
  :  توسط سه رابط به جايگاه زير مراجعه كنيدNIC Handleپس از دريافت  -4

http://register.nic.ir/LoginForm.asp 
معموالً رابـط  (ها  اين فرم را يكي از رابط. و براي هر دامنه رزرو شده يك بار فرم مربوط را پر كنيد            

  :در اين فرم اطالعات زير خواسته شده است. كند  پر مي) فني يا رابط اداري
  ...) تنها ، gov.ir  ،.irمثالً (شامل پسوند مربوط به نام مورد نظر  : Requested Domain -الف
نام و نـشاني بـه همـين    . در اينجا بايد نام رسمي و نشاني رسمي سازمان ذكر شود:  Legal Holder -ب

  . ظاهر خواهد شدir.هاي   دامنهWHOISصورت در فهرست 
  براي هر سه رابط : NIC Handle -ج
 IP ســازمان نــام و نــشاني DNSدر اينجــا بــراي هــر كــارگزار   :  IP Address  و Name Server -د

چنانچه كـارگزاري اضـافي در خـارج سـازمان بـه      . اختصاص داده شده به آن كارگزار را وارد كنيد     
 آن را از سازمان پشتيباني كننده       IPگيرد بايد نام دقيق و شماره         منظور پشتيباني مورد استفاده قرار مي     

  . دريافت كرده و در يك رديف بعدي وارد كنيد
  ) سال5يك تا ( مدت زمان نگهداري دامنه - ه

در صورت كامل بودن فرم، نـام    .  فرم را ارسال كنيد    submitپس از تكميل فرم فوق با فشار دادن دكمه           -5
  .سيددامنه به فاصله حداكثر يك روز كاري ثبت خواهد شد و نتيجه به اطالع رابط اداري خواهد ر

الزم است كه به فاصله حداكثر يك ماه پس از آغاز اين مراحل يك نامه رسمي امضاء شـده و ممهـور                       -6
  :از سوي مقام مسؤول سازمان مبني بر معرفي رسمي سه رابط در نشاني زير دريافت شود

  19395-1795تهران، صندوق پستي  واحد شبكه، -هاي بنيادي  دانش پژوهشگاه
  )021 (2290916 – 2290306: تلفنبست  مهران،  كوي شهيد آذرمينا، بن ،9پاسداران، كوهستان 
توانـد بـا    االختيـار مـي   رابـط تـام  . گيرد ها نيز فقط با نامه رسمي سازمان صورت مي      تغيير هر يك از رابط    

  . ارسال نامه هر يك از دو رابط ديگر را تعويض كند
  :ايگاه اينترنتي زير مراجعه فرماييد به جir.براي اطالعات بيشتر در مورد ثبت دامنه تحت 

http://www.nic.ir  




