شماره:
اتریخ:

فرم ردخواست توافقانمه اراهئ خدمات انم دامنه
رابط اداری و مالی
انم و انم خانوادگی................................................................................ :
آردس ............................................................................:e-mail
آردس پستی....................................................................................:
تلفن................................. :
افکس................................. :

رابط فنی
انم و انم خانوادگی.............................................................................. :
آردس ..........................................................................:e-mail
آردس پستی..................................................................................:
تلفن................................. :
افکس................................. :

صفحه 1

توافقانمه اراهئ خدمات انم دامنه
این توافقنامه بین واحد ثبت دامنه (ایرنیک) پژوهشگاه دانشهای بنیادی

(مرکز تحقیقات فیزیک نظری وریاضیات)

با شناسه ملی  14002933498و کد اقتصادی  411389333731که در این توافقنامه "پژوهشگاه" نامیده میشود
به نمایندگی احمد شکوفنده (رئیس خدمات شبکه و فناوری های نوین)

با شناسه ملی  ،..........................................................کداقتصادی

و شرکت/موسسه .............................................................

.....................................................

و شماره

که دراین توافقنامه "کارگزار" نامیده میشود به نمایندگی آقای/خانم
فرزند

..........................

ثبت .......................................

............................................................

به شماره ملی  ،........................................بر اساس ضوابط و شرایط ذیل منعقد میگردد.

ماده - ۱تعاریف
واژههای بهکار رفته در این توافقنامه دارای معانی زیر میباشند:

انم دامنه:

دامنههای مرتبه دوم یا سوم که با پسوند کد کشوری " ".irیا پسوند ".ایران" به ثبت میرسد.

مركز :ایرنیک یا مركز ثبت انم دامنه

ایران که به عنوان یکی از واحدهای پژوهشگاه دانشهای بنیادی مسئول ثبت

دامنه میباشد.

متقاضی:

شخص حقیقی یا حقوقی که ثبت دامنهای را از کارگزار درخواست مینماید یا متقاضی دریافت خدمتی

در رابطه با انم دامنه ثبت شده از کارگزار است.

دارنده :شخصی (حقیقی یا حقوقی) که امتیاز ثبت انم دامنه متعلق به او است و در مشخصات دامنه

ثبت شده در

" "WHOISذیل عنوان ”) “Remarks (Holderقرار میگیرد.

رابط اداری:

شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت انم دامنه را بر عهده دارد و تمامی مسائل مربوط به استعالمهای

مرتبط به انم دامنه برای وی ارسال میشود.
رابط فنی :شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت نگهداری انم دامنه را برعهده دارد و تمامی مسایل فنی و دستورالعملها
برای وی ارسال میشود.

صفحه 2

رابط مالی:

شخص حقیقی یا حقوقی که دارنده دامنه به عنوان نماینده جهت انجام امور مالی معرفی میکند.

ردخواست :عبارت از درخواست ثبت انم دامنه و یا هر یک از درخواستهای تغییر نماینده ،تغییر رابط مالی یا فنی،
انتقال و یا حذف انم دامنه که توسط دارنده به کارگزار ارسال میگردد.
فرم ثبت انم دامنه :منظور فرمی است که باید جهت ثبت انم دامنه با مشخصات دارنده امتیاز ثبت دامنه تکمیل شود.

ساعت اداری مركز :ساعت  9الی  16روزهای شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل و روزهایی که توسط مركز
تعطیل اعالم میشود .این ساعات بنا به مقتضیات اداری مركز با اعالم قبلی قابل تغییر است.

مقررات ثبت انم دامنه:

کلیه مقررات مركز در رابطه با ثبت انم دامنه که در وبگاه مركز به نشانی:

 http://www.nic.ir/Rules_and_Contractsموجود است.

موافقتنامه ثبت:

آخرین نسخه موافقتنامه ثبت که در وبگاه مركز به نشانی:

 http://www.nic.ir/Domain_Register_Policy.htmlموجود است.

ماده  – ۲موضوع توافقانمه

ارائه خدمات مربوط به ثبت و تغییرات پس از ثبت انماهی دامنه به عموم افراد توسط کارگزار بر اساس مقررات ثبت
انم دامنه

و مفاد این توافقنامه.

ماده  – 3مدت توافقانمه
مدت توافقنامه از تاریخ  ...............................................تا پایان روز

ماده  -4تعهدا ت ژپوهش گاه

...............................................

( )۱-4ایجاد دسترسی از طریق وبگاه برای کارگزار جهت ارائه خدمات انم دامنه؛

صفحه 3

میباشد.

( )۲-4ارائه تخفیف هزینه ثبت به کارگزار طبق ضمیمه 3موافقتنامه ثبت دامنه؛

( )3-4درج نام و مشخصات کارگزار به عنوان نماینده مجاز جهت ارائه خدمات انم دامنه

در وبگاه مركز؛

( )4-4تأمین شرایط فنی و اداری متعارف بینالمللی به عنوان ccTLD؛

()5-4

ایجاد و نگهداری صفحه وب شامل فهرست دامنههایی که کارگزار یکی از رابطهای آن است و به

کارگیری تمهیدات الزم در ممانعت از دسترسی غیرمجاز به این اطالعات؛
( )6-4ایجاد امکان پرداخت آنالین توسط کارگزار؛
( )7-4اطالعرسانی به هنگام در خصوص مقررات ،هزینههای ثبت و تغییرات آنها به کارگزار با ارسال به نشانی
الکترونیک کارگزار؛
( )8-4ارائه گزارش الکترونیک به کارگزار از ریز صورتحساب معامالتشان با پژوهشگاه؛

ماده  – 5تعهدا ت کارگزار
( )۱-5ایجاد شناهس کارربی رد ساماهن مركز :کارگزار موظف است جهت ارائه خدمات موضوع این توافقنامه ،شناسه کاربری خود
را در سامانه مركز ایجاد نماید.

( )۲-5دارا بودن حدا قل اعتبار رد حساب کارربی:

کارگزار باید جهت انجام موضوع توافقنامه دارای اعتباری حداقل معادل

 1000واحد در اعتبار قرارداد باشد .پس از واریز معادل ریالی  1000واحد و ارسال مستندات واریز مبلغ به مرکز،
ابتدا  125واحد جهت ارائه خدمات دسترسی کارگزار به وبگاه مرکز کسر و واحدهای باقیمانده (معادل 875
واحد) جهت استفاده توسط کارگزار به اعتبار قرارداد وی اضافه می گردد.

معادل ریالی "هر واحد" مبلغی است که در ضمیمه  3موافقتنامه ثبت دامنه

با پسوند  .irدر نشانی:

 https://www.nic.ir/Terms_and_Conditions_iran,_Appendix_3_Registration_Feeآمده است.
معادل ریالی "هر واحد" با اعالم قبلی یک ماهه از سوی پژوهشگاه قابل تغییر است.

صفحه 4

( )3-5اختیار افزایش اعتبار قرارداد :کارگزار میتواند در ابتدای مدتیا در هر زمان پس از آن بر اساس ارزیابی از میزان
کارکرد احتمالی ،اقدام به افزایش اعتبار قرارداد خود به بیش از حداقل مذکور در بند ( )۲-5نماید.
در پایان مدت توافقنامه یا قطع همکاری به هر دلیل دیگر ،استرداد مبالغ باقیمانده در اعتبار قرارداد کارگزار،
به شکل زیر خواهد بود:
الف) چنانچه میزان کارکرد کارگزار کمتر از حداقل مذکور در بند ( )۲-5باشد ،مقدار کارکرد وی بدون احتساب
تخفیف ،محاسبه و از مقدار واریزی کارگزار کسر و مابقی به صورت اعتبار به حساب کاربری شخصی نماینده
در سامانه مرکز اضافه میگردد.

ب) چنانچه میزان کارکرد کارگزار بیش از حداقل مذکور در بند ()۲-5

باشد ،پس از محاسبه مقدار کارکرد

کارگزار با احتساب تخفیفات ،مابقی به صورت اعتبار به حساب کاربری شخصی نماینده در سامانه مرکز اضافه
میگردد.
( )4-5وجود حدا قل اعتبار رد حساب کارربی رد صورت تمدید توافقانمه .:چنانچه کارگزار قصد ادامه همکاری و تمدید توافقنامه را داشته

باشد ،هر مقدار اعتبار که عالوه بر حداقل مقرر در بند ()۲-5

واریز کرده باشد در حساب کاربری وی جهت

تمدید توافقنامه منظور خواهد شد و در این صورت کارگزار موظف به افزایش اعتبار قرارداد خود به میزان
مندرج در بند مزبور خواهد بود .در این صورت ،مطابق بند ( ،)۲-5مقدار  125واحد جهت ارائه خدمات دسترسی
کارگزار به وبگاه مرکز کسر و واحدهای باقیمانده (معادل  875واحد) جهت استفاده توسط کارگزار به اعتبار
قرارداد وی اضافه می گردد.

( )5-5رعایت مقررات ثبت دامنه :کارگزار در ثبت انم دامنه
الف)

باید موارد زیر را رعایت نماید:

ارائه خدمات ثبت و اقدامات پس از ثبت دامنه به عموم افراد و اجتناب از هرگونه تبعیض در ثبت یا

سوءاستفاده از امکانات و تجهیزاتی که به عنوان کارگزار این توافقنامه در اختیار دارد در جهت ثبت انبوه دامنه
برای خود؛

ب) تکمیل دقیق اطالعات مربوط به ثبت دامنه بر حسب نوع انم دامنه

صفحه 5

طبق ضوابط و شرایط مربوط به هر یک؛

ج) کوشش کامل در تحقق صحت مشخصات دارنده و صحت اطالعات ارائه شده در فرم ثبت انم دامنه و احراز هویت
آنها از طریق سامانهای که توسط مركز اعالم خواهد شد؛

د) رعایت دقیق مقررات موافقتنامه ثبت ) (Registration Agreementو کلیه مقررات ثبت انم دامنه

به صورتی که در

وبگاه مركز آمده است؛

( )6-5اراهئ مش

خصات دقیق هب ژپوهش گاه :کارگزار مکلف است در اسرع وقت نسبت به ارائه نشانی پستی کامل ،تلفن ،نشانی

پست الکترونیک معتبر و اعالم هرگونه تغییر مشخصات مذکور به پژوهشگاه اقدام نماید .مسئولیت خسارات
ناشی از عدم امکان ایجاد ارتباط بهموقع ،متوجه کارگزار خواهد بود.

( )7-5تعیین رابط اداری-مالی و رابط فنی:

به منظور تسهیل ارتباط میان طرفین ،کارگزار افرادی را به عنوان رابط

اداری-مالی و رابط فنی به پژوهشگاه معرفی و نشانی پست الکترونیک فعال و به روز این رابطها را جهت
ارتباط سریع به پژوهشگاه ارائه میکند .این ارتباط صرفاً به منظور تسریع و تسهیل منظور شده و هرگونه
مسئولیت حقوقی طبق بند ( )6-5متوجه کارگزار است.
( )8-5ردج موارد الزم رد انعقاد قرارداد ثبت انم دامنه با متقاضی :کارگزار مکلف است موارد ذیلرا در قرارداد خود با

متقاضی

ثبت

درج نماید:

الف) ارائه اطالعات الزم در خصوص حقوق و تکالیف و مسئولیتهای دارنده امتیاز انم دامنه ،مسئولیتهای هر یک

ازافراد با عناوین رابط اداری ،رابط فنی و رابط مالی؛

ب) ذکر این نکته که مرجع ثبتانماهی دامنه ،پژوهشگاه است و کارگزار تنها به عنوان نماینده مركز در ثبت انم دامنه

و پذیرش ردخواستاه

اقدام مینماید؛

ج) تفهیم مقررات ثبت انم دامنه

و به ویژه سیاست حل اختالفات انم دامنه) (IRDRPو

صفحه 6

آییننامه آن به متقاضی؛

د) ارائه و تفهیم ضوابط و شرایط ساخت شناسه ایرنیک موجود در وبگاه مركز به نشانی
 http://www.nic.ir/applications/IRNIC_Handle_Terms_and_Conditions_fa.pdfبه فارسی یا
 http://www.nic.ir/applications/IRNIC_Handle_Terms_and_Conditions_en.pdfبه التین به
متقاضی ساخت شناسه؛
ه) اعالن اینکه

ردخواست انجام تغییر رابط فنی ،رابط مالی و یا تغییر نماینده ،انتقال و حذف انم دامنه،

صورت میگیرد و ردخواستاهی حذف و انتقال انم دامنه
و) ارائه آخرین نسخه موافقتنامه ثبت

از طریق کارگزار

پیش از اقدام توسط کارگزار ،به تأیید پژوهشگاه میرسد؛

که در وبگاه مركز به نشانی:

http://www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html

درج گردیده است به متقاضی

وی با شرایط مذکور در آن .ثبت هر انم دامنه توسط کارگزار به معنی تفهیم مقررات موافقتنامه ثبت

و اخذ موافقت
توسط کارگزار

و قبول آن توسط دارنده است.

( )9-5انجام ردخواستاهی مربوط هب انم دامنه ثبت شده:

چنانچه پژوهشگاه

از دارنده ،درخواستی در رابطه با انم دامنه

ثبت شده

دریافت نماید ،آن درخواست را عیناً به کارگزار ارجاع داده و هیچگونه اقدام دیگری نمینماید؛ هر چند که این

حق همچنان برای پژوهشگاه محفوظ است که رأساً نسبت به ردخواست ارسالی از سوی دارنده

باید حسب ردخواست دارنده

اقدام نماید .کارگزار

به شرح ذیل نسبت به انجام تغییرات اقدام نماید:

الف) پس از دریافت ردخواست دارنده یا نماینده قانونی وی مبنی بر تغییر رابط فنی یا رابط مالی

و یا تغییر نماینده ،ظرف

چهار ساعت کاری نسبت به انجام این ردخواست اقدام نماید .کارگزار دسترسی تغییر رابط اداری
ب) درخواست دارنده مبنی بر انتقال یا حذف انم دامنه

را ندارد.

که به کارگزار ارسال میشود را ظرف چهار ساعت کاری

به پژوهشگاه ارسال نماید .پژوهشگاه پس از استعالم از دارنده امتیاز مبنی بر تأیید ردخواست

حذف یا انتقال ،نسبت

به انجام درخواست اقدام مینماید .چنانچه ساعات کاری باقیمانده در یک روز جهت انجام ردخواستاهی مذکور در
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قسمتهای (الف) و (ب) کمتر از چهار ساعت باشد ،این مدت از اولین روزکاری بعد محاسبه میشود.

( )۱0-5حفظ سابقه ردخواستاه :یک نسخه از تمام ردخواستاهی دارنده در خصوص تغییر رابط فنی ،رابط مالی

و یا تغییر نماینده،

حذف یا انتقال انم دامنه که به کارگزار ارسال میشود ،باید حداقل تا دو سال از تاریخ انقضای امتیاز ثبت انم دامنه
نزد کارگزار نگهداری شود .این نسخه میتواند بهصورت کتبی یا الکترونیک باشد.

( )۱۱-5ایجاد پای گاه داده ربای دامنهاهی ثبت شده جهت پاسخ هب استعالماهی پل

یس فضای مجازی کشور (فتا) :کارگزار موظف است جهت تسهیل در

پاسخگویی به استعالمات صورتگرفته از مراجعذیصالح ،اطالعات زیر در رابطه با ثبت انم دامنه

را در یک

پایگاهداده ایجاد و
قابل دسترس نموده و ظرف  48ساعت از اعالم پژوهشگاه اقدام به ارائه این اطالعات نماید:
الف)  IPورود به سامانه کارگزار به همراه تاریخ و زمان؛
ب) رسید دیجیتال مشخصات شارژ حساب کاربری؛

ج) مشخصات فرد متقاضی انم دامنه

(شامل :نام و نامخانوادگی ،کدملی ،آدرس و تلفن تماس معتبر) در بازه زمانی

مشخص؛

د) تاریخ و زمان ایجاد انم دامنه؛
ه) سایر انماهی دامنه ایجاد شده توسط صاحب انم دامنه

از طریق کارگزار به همراه مشخصات؛

اطالعات این پایگاه داده باید تا دو سال پس از انقضا یا لغو انم دامنه

ثبت شده نگهداری شده و قابل بازیابی باشد.

ماده  - 6انتقال تعهدا ت موضوع توافقانمه
انصراف کارگزار از ادامه انجام تعهدات این توافقنامه و انتقال باقیماندة مدت به غیر با اعالم کارگزار ،معرفی

و ردخواست

کتبی طرف جایگزین و موافقت پژوهشگاه امکانپذیر است.
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ماده - 7تخلف از مفاد توافقانمه
( )۱-7چنانچه کارگزار به تعهدات خود به شرح مذکور در ماده  5عمل ننماید و این امر به طریقی از جمله ارتباط

مشتریان با مركز
الف)

یا بررسیهای دورهای مركز اثبات شود ،پژوهشگاه به شرح ذیل اقدام مینماید:

در صورتیکه تخلف انجام گرفته به تشخیص پژوهشگاه ،تخلف اساسی نبوده و موجب ورود ضرر به

پژوهشگاه،

دارنده

یا اشخاص ثالث نگردد ،در دو مورد اول برای هر مورد تخلف ،اخطاری حاوی شرح مورد

تخلف به کارگزار ارسال خواهد شد .با ارتکاب سومین مورد تخلف ،پژوهشگاه بر طبق مفاد بند ( )4-7به تعهدات
خود در این توافقنامه خاتمه خواهد داد.
ب) در صورتیکه تخلف انجامگرفته به تشخیص پژوهشگاه ،تخلف اساسی از شرایط توافقنامه بوده و موجب
ورود هرگونه ضرر (مادی یا معنوی) به پژوهشگاه ،دارنده یا اشخاص ثالث گردد ،پژوهشگاه حق خواهد داشت
بالفاصله طبق مفاد بند ( )4-7به تعهدات خود در این توافقنامه خاتمه دهد.
( )2-7کارگزار در دریافت درخواست و انجام تغییرات مذکور در بند ( )9-5با کمال حسن نیت عمل نموده و جز

در صورت وصول ردخواست از دارنده ،هیچگونه تغییری در انمدامنه

ثبت شده نخواهد داد.

هرگونه سوءاستفاده کارگزار از امکان دسترسی به انم دامنه ثبت شده و ایجاد تغییر در آن ،عالوه بر اینکه کارگزار
را در مقابل دارنده مسئول مینماید ،تخلف محسوب شده و بالفاصله باعث قطع همکاری و خاتمه تعهدات پژوهشگاه
میگردد.
( )3-7در صورتیکه کارگزار بدون رعایت ماده  6اقدام به انتقال تعهدات موضوع این توافقنامه به غیر نماید،
این انتقال کانلمیکن بوده و تعهدی را برای پژوهشگاه ایجاد نخواهد کرد .به عالوه پژوهشگاه بالفاصله مطابق
بند ( )7-4به تعهدات خود خاتمه خواهد داد.
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( )4-7اخطارهای پژوهشگاه مبنی بر انجام تخلف که در بند ( )۱-7ذکر شده و نیز اعالم خاتمه تعهدات در هر
مورد توسط پژوهشگاه با ارسال یک نامه الکترونیکی مبنی بر اعالم تخلف و یا خاتمه یافتن تعهدات ،به تمام
نشانیهای الکترونیکی اعالمشده از سوی کارگزار صورت گرفته و به صورت کتبی نیز به نشانی کارگزار ارسال
میگردد .از تاریخ ارسال نامه الکترونیک ،تمام تعهدات پژوهشگاه در رابطه با این توافقنامه در مقابل کارگزار
خاتمه مییابد و از همان تاریخ دسترسی کارگزار به درگاه سامانه خدمات مركز قطع میگردد.

ماده  - 8تمدید توافقانمه
( )1-8پس از انقضای مدت مندرج در ماده  ، 3با تقاضای کارگزار و موافقت پژوهشگاه ،تمدید توافقنامه طبق
ضوابط جاری در زمان تمدید امکانپذیر است .در تصمیم پژوهشگاه برای تمدید توافقنامه عملکرد کارگزار
لحاظ خواهد شد.

()2-8

چنانچه کارگزار نتواند در طول مدت قرارداد ،کارکردی معادل حداقل اعتبار مندرج در بند ( )2-5داشته

باشد ،توافقنامه تمدید نخواهد شد.

ماده  – 9خاتمه توافقانمه
()1-9

این توافقنامه با انقضای مدت و عدم تمایل هر یک از طرفین به تمدید آن ،خاتمه مییابد.

()2-9

هر یک از طرفین در مدت توافقنامه میتوانند با اعالم یک ماهه قبلی به تعهدات خود در این توافقنامه

خاتمه دهند .همچنین کارگزار میتواند در صورت عدم قبول تغییر مقرر در قسمت اخیر بند ( )2-5اقدام به پایان
دادن به تعهدات خود نماید .در این صورت با رعایت مفاد بند ( )3-5تعهدات کارگزار خاتمه مییابد.
( )3-9در صورت خاتمه یافتن این توافقنامه به هر دلیل ،دامنههای تحت مدیریت کارگزار به پژوهشگاه منتقل
خواهد شد.
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ماده  -10حدود مسئولیت
کارگزار تا انقضای مدت ،مسئول انجام تمام ردخواستاهی

واصله از جانب دارنده است .بدیهیاست این توافقنامه

منحصراً شامل حقوق و تعهدات مقرر بین طرفین آن میباشد و پژوهشگاه فقط در مقابل کارگزار و تنها در
حدود تعهدات مذکور در ماده  4دارای مسئولیت است .بنابراین انجام هرگونه تعهدی که کارگزار در قرارداد

خود با دارنده برعهده میگیرد ،و همچنین انجام ردخواستاهی دارنده در رابطه با انم دامنه

ثبت شده برعهده کارگزار

میباشد.
مسئولیت رفع اشکاالت ،جبران خسارات از قبیل هرگونه خسارت ناشی از عدم اطالعرسانی کامل به دارندگان
امتیاز دامنه و پاسخگویی به هر نوع دعوای احتمالی از سوی دارنده و نظایرآن برعهده کارگزار میباشد.

ماده  – 11فورس ماژور

در صورت بروز شرایط فورسماژور به نحوی که مانع از اجرای توافقنامه گردد ،این توافقنامه موقتاً معلق و
پس از رفع آثار فورسماژور مجدداً به جریان خواهد افتاد .تشخیص شرایط فورسماژور و رفع آن برای هر یک
از طرفین با پژوهشگاه است .در صورت ادامة وضعیت فورسماژور به مدت یک ماه یا بیش از آن ،هر یک از
طرفین مجاز به خاتمه دادن به تعهدات خود میباشند.
این توافقنامه در  11ماده و سه نسخه تنظیم شده و هر نسخه حکم واحد را دارد.

انم و انمخانوادگی نماینده ژپوهش گاه :احمد شکوفنده

انم و انمخانوادگی نماینده کارگزار:

نشانی  :ضلع جنوبی میدا ن شهید باهنر ( نیاوران(  ،واحد ثبت دامنه

نشانی:

شماره تلفن021-22828080 :

شماره تلفن:

پست الكترونیكreseller@nic.ir :

پست الكترونیك:

شماره نمارب021-22295700 :

شماره نمارب:

امضا :

امضا :
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