به نام خدا

فرم درخواست نام زیردامنه ساب دایرکتوری phdstu.du.ac.ir/

برای دریافت نام زیردامنه ساب دایرکتوری تحت نام دامنه  ،duپس از مطالعه آئیننامه دانشگاه الزم است با پرکردن این فرم آن را به مرکز فناوری
اطالعات ارسال نمائید.
•

نام دامنه مورد درخواست عموما بعنوان بخشی از نام و نام خانوادگی شما در نظر گرفته خواهد شد.

•

استفاده از کاراکتر  )dot( .در نام زیردامنه  phdstuمورد تائید نمیباشد.

•

ارائه درخواست تضمینی بر صدور نام زیر دامنه نیست و مرکز فناوری اطالعات برابر آئیننامه مصوب شورای فناوری اطالعات دانشگاه
هر درخواست را بررسی کرده و نسبت به آن تصمیمگیری میکند .همچنین ممکن است مدارک و مستندات دیگری توسط مرکز درخواست
گردد.

شرایط درخواست زیردامنه
 .1رعایت کامل قوانین جمهوری اسالمی ایران
 .2رعایت قوانین و آئیننامههای دانشگاه
 .3رعایت قوانین بینالمللی در رابطه با استفاده از شبکه جهانی اینترنت و سایتها و محتوای اینترنتی
 .4عدم واگذاری زیردامنه به غیر

توجه :موارد زیر میتواند منجر به حذف یا تعلیق یک زیردامنه شود:
 .1ارائه محتوای نامربوط یا نامناسب
 .2آلوده شدن سایت به بدافزار
 .3از دسترس خارج شدن سایت برای مدت بیش از سه ماه
 .4تخطی از موارد درخواست شده در این درخواست

مشخصات متقاضی:
نام و سمت درخواست دهنده:
نام کامل متقاضی )به فارسی):
نام کامل متقاضی (به التین):

نام دامنه انتخابی
در زیر سه نام دامنه خود را که بر اساس آئیننامه مذکورانتخاب نمودهاید به ترتیب اولویت وارد نمائید .
توجه :برابر آئیننامه انتخاب نام زیردامنه دامنه و ساب دایرکتوری ،از وظایف مرکز فناوری اطالعات میباشد و پیشنهادات ذیل صرفا جهت تسهیل این امر صورت
میپذیرد و الزامی به قبول آن ایجاد نمیکند.
ردیف

 IPسرور (اختیاری)

نامه دامنه

1
2
3
توضیح کامل در
مورد دامنه

اطالعات تماس متقاضی
شماره ثابت

نام

همراه

پست الکترونیک

متقاضی
اینجانب متقاضی ثبت زیردامنه متعهد میگردم که ضمن مطالعه دقیق و پذیرش موارد فوقالذکر مسئولیت نگهداری از زیردامنه و محتوای آن را برعهده گرفته و
در صورت بروز هرگونه شکایت و دعاوی حقوقی درباره محتوای ارائه شده در دامنه تخصیص یافته ،مسئولیت قانونی آن را برعهده خواهم گرفت.
نام و امضای درخواست کننده

کارشناس تحصیالت تکمیلی (مهر و امضاء)

کارشناس مرکز فناوری اطالعات

مدیر مرکز فناوری اطالعات

دامنه فوق مورد تایید است
نام دامنه مورد تائید:
توضیح:

بله

خیر

