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 1.0نسخه : 

 تهیه و تنظیم :

 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 (یآمار یها رساختیدانش و ز تیریگروه مد)
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 انیـگاه فرهنگـدانش هایهـدامن و ثبـت یوه نامگذارـنح هـامـننـیـیآ

 مقدمه

است و به محض آنکه  یمرکز هوشمندساز قیاز طر انیدر دامنه دانشگاه فرهنگ ینترنتیدامنه ا یهاناظر به ثبت نام ریمقررات ز

 ینامه نحوه نامگذارنییارائه شود، به منزله آن خواهد بود که آ یبه مرکز هوشمندساز یو جهت بررس لیدرخواست ثبت نام دامنه تکم

 .ثبت شده استمورد نظر مفهوم بوده و دامنه  یواحد متقاض یبرا انیدانشگاه فرهنگ یهادامنه

 ایگونه به هادامنه ی، الزم است اسام(cfu.ac.ir) است یخود سه بخش انیدانشگاه فرهنگ( domain) دامنه کهیاز آنجائ : 1 ماده

 (smart.cfu.ac.ir: مانند. )دامنه اضافه شود نیبه ا گریبخش د کیباشد که فقط 

 شامل زیاسم ن کیاز  یبخش یحت شودیم شنهادیو پ است انیدانشگاه فرهنگ یاصل Home Page فقط مختص www نام : 2ماده

www نباشد. 

 .( باشند9-0و ارقام )( a-z) از حروف الفبامتشکل  دبای فقط هادامنه یاسام : 3 ماده

 یدر هر صورت الزم است اعداد بکار رفته در انتها( cfu.ac.ir.100مانند: . )باشد ییمعنا یحاو دیاعداد بکار رفته در اسم، با : ۴ ماده

 .نام بکار روند

 .با عدد شروع شود ایفقط شامل اعداد باشد و  دینبا اسم دامنه : ۵ ماده

 .باشد شتریکاراکتر ب 12کاراکتر کمتر و از  ۳از  دینبا یبهتر است تا حد امکان کوتاه باشند. در هر صورت طول اسم یاسام : ۶ ماده

 یمختص مرکز هوشمندساز باشد،یخاص در شبکه م یمختص کاربردها ایو  نترنتیمربوط به ا یعموم یهاکه واژه یاسام : ۷ ماده

 (…,info, mail, dns, ftp, web, gopher, news, admin, ns: مانند). باشدیو قابل ثبت نم باشدیدانشگاه م

 دینام آن با شود،یاستفاده م یرشته خاص ایگروه و  ایمرکز و  /سیارائه خدمات جامع در معاونت/ پرد یبرا ایچنانچه دامنه : ۸ ماده

 .رشته باشد ایگروه  ایمرکز  /سیبرگرفته از نام مخفف آن معاونت/ پرد

از نام  یبیتواند ترکیشود، نام آن میگروه بکار برده م ایمرکز  /سیدر معاونت/ پرد یارائه خدمات خاص یبرا ایاگر دامنه : ۹ ماده

 .مرکز و کاربرد خاص آن باشد /سیمعاونت/ پرد

 (باشدیقابل قبول نم nameCFU.ac.ir: مانند. )باشد CFU تواند شامل کلمهیها نمدامنه یاسام : 1۰ ماده

 یتوسط مرکز هوشمندساز ،دانشگاه DNS نبودن آن در ینامه و احراز تکرارنییبا آ یرپس از تطابق نامگذا یشنهادینام پ : 11 ماده

 .شددهنده منعکس خواهد  شنهادیبه واحد پ جهیثبت و نت

 .نخواهد داشت تیدانشگاه رسم یاصل DNS از ریغ یگرید DNS چیه : 12 ماده
 

 ثبت دامنه نحوه

به  یشناسه کاربربا مشخص کردن مربوطه همراه مرکز  /سیمعاونت/ پرد /سیرئ یبا امضانام دامنه ثبتدرخواست رسمی  ارسال .1

 .رئیس مرکز هوشمندسازیرئیس دانشگاه/ از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای  سسهؤم اینام خود دانشگاه 

عدم موافقت همراه با ذکر مشکل  ایموافقت  جهینت ی،مرکز هوشمندساز در یینها دییأو ت یبررس جهتدرخواست از وصول پس  .2

 رسانی خواهد شد.اطالع یادار ونیاتوماس قیآن، از طر یانامهنییآ


