بنام خدا
برای ثبت دامنه جدید از طریق سرویس Epp

فقط یکبار تنظیمات زیر را در پانل کاربرتان در ایرنیک انجام دهید

 .1دس ابتذا دس عایت ایشًیک الگیي کٌیذ
 .2بَ ادسط  https://www.nic.ir/Profileبشّیذ
 .3بَ قغوت هذیشیت سابط ُای هجاص بشّیذ https://www.nic.ir/Manage_Authorized_Relations
 .4تٌظیوات سا هاًٌذ ؽکل صیش اًجام دُیذ ّ دکوَ اعوال سا بضًیذ
بعذاص اتوام هشاحل هیتْاًیذ اص عشّیظ  eppاعتفادٍ کٌیذ .

دّعتاى با دقت تٌظیوات سا اعوال کٌٌذ
قابل رکش اعت ُش کظ دعتشعی بَ اطالعات ًام
کاسبشی ّ سهض ؽوا سا داؽتَ باؽذ بذّى ُیچ هاًعی
هیتْاًذ اص طشف ؽوا داهٌَ ثبت ّ توذیذ کٌذ لزا دس
حفظ ًام کاسبشی ّ سهض خْد کْؽا باؽیذ
بخؼ فشّػ ّ پؾتیباًی

بنام خدا
برای تمدید دامنه از طریق سرویس Epp

تنظیمات زیر را برای دامنه مورد نظر فقط یکبار برای همیشه اعمال کنید

.1
.2
.3

دس ابتذا دس عایت ایشًیک الگیي کٌیذ
بَ قغوت " داهٌَ ُای هي " بشّیذ https://www.nic.ir/My_Domains .
بش سّسی داهٌَ هْسد ًظش کلیک کٌیذ تا صحفَ هشبْطَ کاهال ًوایاى ؽْد.

.4

سّی دکوَ تغییش سابط ُا کلیک کٌیذ

.5

بعذ اص ًوایاى ؽذى قغوت هذیشیت سابط ُا  .سابط ًوایٌذٍ سا تٌظین کٌیذ  .هاًٌذ ؽکل صیش

.6

دس اخش تْافق ًاهَ سا تائیذ ّ اعوال سا اًجام دُیذ

ًکات هِن :

بشای اعتفادٍ اص عشّیظ  Eppؽوا ًبایذ هْاسد صیش سا دس عایت ایشًیک اجشا کٌیذ

 .1ؽوا ًبایذ دس پاًل کاسبشیتاى دس ایشًیک داهٌَ جذیذی سا بشای ثبت سصسّ کٌیذ
 .2ؽوا ًبایذ دس پاًل کاسبشیتاى دس ایشًیک دعتْس توذیذ داهٌَ ای سا صادس کٌیذ
 .3ؽوا بایذ توام فاکتْس ُای باص دس عبذ خشیذتاى سا حزف کٌیذ ّ ُیج فاکتْس دس عبذ خشیذ ًذاؽتَ باؽیذ
 .4دسصْستی کَ ادسط اطالعات کاسبشی ؽوا هتعلق بَ کؾْس ایشاى ًباؽذ اهکاى اعتفادٍ اص عشّیظ سیالی ثبت داهٌَ سا ًذاسیذ لزا
هیتْاًیذ اص بخؼ پشداخت خاسجی ها اعتفادٍ کٌیذ  .جِت اطالعات بیؾتش ایویل بضًیذ
 .5هیتْاًیذ بجای اعتفادٍ اص ًیک ٌُذل ًوایٌذٍ دس تٌظین کشدى سابط ُا اص ؽواسٍ قشاسداد ًوایٌذٍ اعتفادٍ ًوائیذ  .بشای دسیافت
ؽواسٍ قشاسداد ایویل بضًیذ

جِت ؽاسژ یًْیت تواط بگیشیذ !
پغت الکتشًّیک domain@mibfa.com :
ُوشاٍ 9010 196 0669 :

باتؾکش
بخؼ فشّػ ّ پؾتیباًی

