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 نحوه ثبت دامین 
 نکاتی برای انتخاب نام دامنه 

 دامنه چیست ؟

 .اینجا همه چیز درباره دامنه وجود دارد

 :شوید.مثالمدنظرتان می سایتوب شود که با واردکردن آن در مرورگر وارددامنه به آدرسی گفته می
 http://nasv.irمنزل که شامل خیابان کوچه پالک و طبقه تر همانند نشانی یکزبان ساده به

 .تا بودن آن استای که این آدرس دارد یکاست.ویژگی

شود اما این واژه در از آن استفاده می (Domain) دامنه، دومین اسمی است که در ایران بجای واژه
 .معنا شده است” گسترده“فرهنگ لغت فارسی 

 اجزای دامنه

شود آدرس سایت مدنظر شما.بخش شده است که خروجی آن میبخش تشکیل 3طورکلی از دامین به
 .یا پسوند نام دارد TLD شود و بخش سوم همم بدنه یا تنه نامیده میاست.بخش دوW3  اول

  

 
 اجزای دامنه

 

 

http://nasv.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
http://nasv.ir/


 

 

 انواع پسوند دامنه

های خاص خود رادارند پسوندهایی پسوندهای بسیار زیادی وجود دارند که هرکدام از آن ویژگی
 ...و ir ،com ،org ،net :مثل

 CountryTLD از دو بخش Top Level Domin.شوندهای مختلفی تقسیم میبندیپسوندها به دسته
 .شده استتشکیل GlobalTLD و

countryکنید.مثاًل پسوندهانشان دهنده این است که شما در کدام شرکت فعالیت می ir دهنده نشان
دهنده سایت ندارد و نشانی وبها کاری به حوزه جغرافیایglobal  سایت ایرانی است.امایک وب

 .حوزه فعالیت شماست

 پسوندهای عمومی

 پسوندهای شامل com. به معنی commercials باشدهای تجاری مناسب میبرای فعالیت. 
 دامنه net. که به معنی network مناسب برای شبکه است. 
 org. به معنی organization هاستکه مخصوص ارگان. 

 پسوندهای اختصاصی

های مشخص در ها یا حتی افراد با فعالیتها مطابق نامشان کاماًل اختصاصی برای سازمانن دامنهای
که برای Business اشاره کرد که مخفف .biz توان بهضوابط مشخص هست، از این نوع دامین می

 .وکارهای تجارت الکترونیک با فعالیت خاص استکسب

است که حتمًا نیاز به دریافت مجوز دارد و برای افرادی در  Professional به معنی  .proدامین بعدی
 .ای استصورت حرفههر زمینه فعالیت به

 پسوندهای دامنه ملی

که متعلق به وطن خودمان ایران  .ir باشند:مانندپسوندهای دوحرفی مربوط به کشورها می
 یا .id اند ماننداد کردهای ایجهای مختلفی و اختصاصیبندیکشورهایی مانند ایران، تقسیم)بوده

ac.) هایی مانندو دامنه tr. که مربوط به کشور ترکیه بوده است. 



 

 

باشد که به علت متعلق به کشور كلمبيا می .co و دامنه "Tuvalu" مربوط به کشور )تووالو( .tv دامنه
کند و  فادهوکارها باعث شده است این کشور از این فرصت استشبیه بودن پسوند این دامنه به کسب

از این طریق اقدام به فروش دامنه ملی خود کند، البته گفتنی است که این قبیل دامنه تنها به این 
 .و.... اشاره کرد it  ،cc توان بهشود و میکشورها خالصه نمی

 چیست ؟ (SubDmain)ساب دامین

ر دامنه ساخت که توان با اضافه کردن یک کلمه و یک نقطه قبل از نام دامنه اصلی، یک زیمی
توانیم با درجاهای مختلف کاربرد دارد. برای مثال: اگر سایت ما دارای یک فروشگاه آنالین باشد می

 .قبل از دامین اصلی،به یک زیر دامنه برسیم shopاضافه کردن کلمه

 پارک دامین)دامنه جانشین( چیست ؟

با دامنه اصلی با پسوندهای مختلف را از  های مشابهگاهی اوقات برای باال بردن بازدید پیجمان دامنه
کنیم تا اگر کاربر دامنه را با پسوندهای مختلف جستجو کرد، بازهم سایت ما برایش آن خود می

 .نمایش داده شود که این سبب افزایش بازدید سایتمان خواهد شد

 (addon domain)ادان دامین

اما برخالف پارک دامین چند دامنه با محتوای کند قابلیت اتصال دامین دیگر را به هاست فراهم می
 .کندکاماًل متفاوت تولید می

 انواع دامنه ملی ایران

co.ir: هایی که دارای مدارک احراز هویت و ثبت شرکت رسمی که در قالب سهامی خاص، برای شرکت
 .باشدعام، مسئولیت محدود و تضامنی می

ac.ir: ها که مجوز رسمی و مدارک احراز هویت مانند دانشگاهاین دامنه برای مؤسسات عالی آموزشی
 .باشند آماده شده استمی

id.ir: باشد که فقط و فقط برای افرادی که ملیت ایرانی دارند و یک نوع دامین پرسنلی میاین
 .رقمی و کارت ملی اختصاص دارد 10شرط ثبت آن ارائه کد پستی پیش



 

 

org.ir:باشند، ت خصوصی که دارای مدارک احراز هویت میاین پسوند برای شرکت و مؤسسا
 .شده استفراهم

sch.ir:باشندپسوند اختصاصی برای مدارسی که دارای مجوز رسمی از اداره آموزش و پرورش می. 

gov.ir: تواند به نام های دولتی که مدارک احراز آن میاین پسوند فقط و فقط مراکز و سازمان
 .نده شرکت باشدرئیسه یا نمایعضویت هیئت

net.ir: دهنده اینترنت رسمی در ایرانهای ارائهفقط برای شرکت 

 های ملیمزایای دامنه

طور المللی است. البته چون هزینه آن بههای بینتر از دامنههای ملی بسیار مناسبقیمت دامنه -۱
 .تر استصرفهشود، نقش زیادی در انتخاب نخواهد داشت ولی مقرون بهسالیانه حساب می

 .های زیادتری برای خرید وجود دارددامنه -۲

المللی است و از تمام دنیا این پسوند دامنه را خریداری پسوند دامنه بین .com به دلیل اینکه دامنه
وطنان آن را یک دامنه ملی بوده و فقط هم .irهای آن پرشده است، اما دامنهکنند، بسیاری از دامنهمی

 .ستهای ملی بازتر اکنند. به همین سبب دست ما برای خرید دامنهخریداری می

 .ir اعتماد بیشتر به دامنه -۳

، هویت افراد مشخص و واضح است. در این صورت خطاهای ir هایبرای به ثبت رساندن دامنه
 .افتدای کمتری اتفاق میرایانه

 .برای تبلیغات در صداوسیما نیاز به دامنه ملی است -۴

 های ملیسئو بهتر دامنه -۵

ها را فرض کاربران این دامنهصورت پیشایران است،مرورگر به مربوط به کشور .ir که دامنهازآنجایی
مربوط به کشور  .com دارد، زیرا دامنه .com دانند و سئوی بهتری نسبت به دامنهمخاطبان ایرانی می

 .شودخاصی نمی



 

 

 هاامنیت بیشتر و عبور از تحریم -۶

ها بسیار باال منیت این دامنهتر، اهای قضایی آسانبه دلیل مشخص بودن صاحب دامنه و پیگیری
 .است

 های ملیمعایب دامنه

 مشکالت خرید پروتکل امن_۱

ای از قوانین برای ایجاد ارتباط امن بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است،باید هزینه مجموعه
 .شودهای بسیار کمی ارائه میزیادی را پرداخت کنیم.مشکل اینجاست که توسط کمپانی

 المللیدن در سطح بینناشناخته بو_۲

علت که اینمناسب نیست، به .ir های خارج از کشور هم در ارتباط هستید دامنهاگر با افراد یا شرکت
 .کسی با آن آشنا نیست

 دردسرهای تبلیغ در گوگل_۳

 .توانید اقدام به تبلیغ سایت خود در گوگل کنیدبه علت تحریم، شما نمی

 مشکالت تحریم_۴

 .استفاده نیستبه علت تحریم قابل .ir هایها برای دامنهبرخی از سرویس

 .com های دامنهمزیت

 .شودالمللی استفاده میطورکلی در سطح بینشود و از آن بهبه آن دامنه عام نیز گفته می

 شناخته بودن در سطح بین الملل -۱

 .شودز آن استفاده میالمللی اشده هست و برای کارهای بیناین دامنه توسط تمام دنیا شناخته



 

 

 هاعبور از تحریم -۲

ها ندارد و امکان استفاده از آن برای تبلیغات در تحریمی برای استفاده از سرویس این دامنه هیچ
 .گوگل را دارد

 بخشی هست ۲بخشی است اما آی آر پسوند کام تک -۳

 .ن آن بیشتر استدر گفتن آدرس سایت هرچقدر بخش کمتری داشته باشد امکان به خاطر ماند

 .باشدبا فونت فارسی دات کام زیباتر از دات آی آر می -۴

 .پردازیمتر در ذهن مخاطب بماند،به همان اندازه هزینه کمتری بابت تبلیغات میهرچه یک اسم ساده

 ssl خرید راحت و ارزان -۵

سادگی و باقیمت دهند و بهمی ssl گواهینامه .com برای پسوند ssl دهندههای ارائهتمامی شرکت
 .باشددسترسی میمناسب قابل

 .com معایب دامنه

 ترسئوی پیچیده ۱

 عنوان کشور هدفقابلیت تنظیم این بخش به کمک گوگل وب مستر با در نظر گرفتن ایران به

 قیمت باالتر ۲

 .شودی نیست چون این هزینه ساالنه در نظر گرفته میمسئله مهم

 امنیت کمتر،   ۳

شده و امکان پیگیری قضایی در داخل طور کامل ثبتهای ملی هویت و مشخصات افراد بهدر دامنه
 .آسانی وجود داردکشور به



 

 

 هاموجودیت کمتر این دامنه۴

 . های آزاد کمتری دارنددرخواست زیادتر نام المللی به علتهای بیندامنه

 اعتماد کمتر۵

 .کاربران اعتماد بیشتری به دامنه ملی دارند

 عدم تبلیغات تلویزیونی ۶

 .لزوم تبلیغات در تلویزیون داشتن دامنه ملی است

 نحوه ثبت دامین

دام به بررسی سایت خود انتخاب کنید و سپس اققبل از هر کاری باید یک اسم یکتا برای وب
  .موجودیت آن کنید

های ثبت دامنه اقدام نمود که مراحل را به سایت توان از طریقسپس برای خرید دامنه و ثبت آن می
 .طور کامل در یک فایل منتشر کردند

 نکاتی برای انتخاب نام دامنه

 اولین نکته مدنظر طول دامنه است:اگر com TLD. ولی اگر  باشد حداقل دو تا حرف قبول ir. 
 .باشدتا می 12چنین حداکثر تعداد کارکتر مطلوب باشد باید حداقل شامل سه کلمه شود.هم

 دومین نکته این است که امالی راحتی داشته باشد. دو جور نوشته نشود. 
 ها گیریم و دامنه را به آنطور آزمایشی با ده نفر تماس مینکته بعد تلفظ روان است. به

شده گوییم.اگر باالی هفت نفر متوجه دامین ما شدند، در این صورت دامین انتخابمی
 .مناسب است

  معنادار بودن یا نبودن دامنه است که اگر معنادار باشد بسیار عالی است مثل آپارات و
بودنش نسبی است برای مثال دامنه نارنجی دامنه معناداری دیوار.اگر معنا نداشته باشد خوب 

 .شود مناسب نیستو فّناوری مربوط نمی IT است اما چون به حوزه
 ها رفتتوان به سراغ پیشنهادات سایترعایت قوانین است و در مرحله آخر می. 

http://http/mihanwebhost.com
http://http/mihanwebhost.com


 

 

 اده کنیداستفای مشابه به آن تا حد ممکن سعی کنید از سر تیتر کلمات بیزینس تان و یا کلمه. 

 

 

 


