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 بسمه تعالي

 مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 2/7/1391 مورخ 149مصوبه  جلسه  شماره 

 پيشنهاد سازمان فناوري اطالعات ايران 2/7/1391 مورخ 149كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  
) در شبكه ملي اطالعات را بررسي و مفاد Domain Name Systemsنامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه(در خصوص آيين

 آن را به شرح زير تصويب كرد.
 

 )در شبكه ملي اطالعاتDomain Name Systemsنامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (آيين
 مقدمه

 و (Domain Name Services)در راستاي طراحي و پياده سازي شبكه ملي اطالعات و با توجه به اهميت نقش خدمات  نام دامنه
 2/7/1391 مورخ 149ضرورت ساماندهي، نظام مند كردن و مديريت عملكرد آنها در شبكه، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 

 در (Domain Name Systems)پيشنهاد سازمان فناوري اطالعات ايران در خصوص آيين نامة ساماندهي و توسعة سامانه هاي نام دامنه 
 شبكه ملي اطالعات را بررسي و مفاد آن را به شرح زير تصويب كرد.

 مادة يك: تعاريف 
 عبارات و اصطالحاتي كه در اين آيين نامه به كار برده مي شود هر يك داراي معاني به شرح زير است:

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطاتكميسيون: )1-1
  سازمان فناوري اطالعات ايرانمجري: )1-2
  شبكه ملي اطالعاتشبكه: )1-3
 برنامة خدماتي است كه نام هاي دامنه را به نشانه هاي عددي :(Domain Name Services)خدمات نام دامنه  )1-4

 اينترنتي آن ها تبديل مي كند.
 از سوي دريافتي  خادمي است كه به پرس و جو هاي :(Domain Name System)سامانه  نام دامنه  )1-5

رايانه ها در شبكه پاسخ دهد. يك سامانة نام دامنه، يك بانك اطالعاتي شامل رايانه هاي ميزبان و 
 نيز Name serverمتناظر با آن ها را در بر دارد. اين سامانه كه (IP Address)عددي اينترنتي آدرس هاي

 ناميده مي شود، وظيفة تبديل نام هاي رايانه اي را به نشانه هاي عددي اينترنتي به عهده دارد.
 رايانه هايي هستند كه پايگاه دادة نام هاي دامنه در آنها ذخيره :(Domain Name Servers)خادم هاي نام دامنه  )1-6

 مي شود.
 را نيز در نام دامنه اپراتورها و تأمين كنندگان خدمات اينترنتي در داخل كشور كه تأمين خدمات تأمين كننده خدمات: )1-7

 شبكه بر عهده دارند.
 سامانه هاي اصلي كه در اينترنت جهت نگاشت نام رايانه ها به نشانه هاي عددي سامانه هاي اصلي خدمات نام دامنه : )1-8

 -Com. مثالTop-level domainاينترنتي مربوط به آنها به كار مي رود. سامانه هاي نام دامنه از يك حوزة سطح باال (
.org - .net  يك حوزة سطح دوم (نام سايت يك مجموعه تجاري يا سازماني يا شخصي) و يا يك يا چند زيرحوزه ،(

 (سامانة موجود درحوزة سطح دوم) تشكيل مي شود.
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 در شبكه هاي رايانه اي به زيرگروهي از كاربران كه در يك محدوده بخصوص فعاليت ):Zoneمنطقه يا ناحيه ( )1-9
 مي نمايد، يك ناحيه گفته مي شود. 

 فرايندي كه يك سامانة نام دامنة ثانويه، طي آن اطالعاتي را از منطقه يا حوزة ديگر ):Zone transferانتقال ناحيه ( )1-10
 بدست مي آورد.

 Internet Corporation for Assigned (ICANNشركت تخصيص دهنده نام ها و نشاني هاي اينترنتي يا  )1-11

Names and Numbers:( موسسة خصوصي و غيرانتفاعي بين المللي كه مسئوليت مديريت نشاني هايIP نام هاي ،
 حوزه، سامانه هاي نام دامنه ريشه و مسائل فني مرتبط با اينترنت را بر عهده دارد.

: زير مجموعه شركت تخصيص Internet Engineering Task Force) (IETFگروه ضربت مهندسان اينترنت يا  )1-12
 است كه مسئوليت تدوين استانداردها و چارچوب هاي فني در اينترنت (ICANN)دهنده نام ها و نشاني هاي اينترنتي 

 را بر عهده دارد.
1-13( RIPE: يكي از ثبت كنندگان منطقه اي اينترنت كه وظيفة تخصيص منابع اينترنتي و مديريت آنها را در اروپا، خاورميانه 

 و قسمتي از كشورهاي آسياي ميانه برعهده دارد.

 كنندة خدماتمادة دو: وظايف تأمين
كليه تأمين كنندگان خدمات اينترنتي موظف هستند مطابق طرح شبكة ملي اطالعات نسبت به راه اندازي يا ساماندهي  )2-1

 خادم هاي نام دامنه خود اقدام نمايند.
تأمين كنندگان خدمات اينترنتي موظف هستند نسبت به استانداردسازي سامانه ها، خادم ها و خدمات نام دامنة خود  )2-2

 اعالم و از RIPE و IETFمطابق آخرين نسخة استانداردها و توصيه نامه هاي نرم افزاري و سخت افزاري كه توسط 
 طرف مجري ابالغ مي شود، اقدام كنند.

شركت تخصيص دهنده نام ها و نشاني هاي  تأمين كنندگان خدمات اينترنتي موظف هستند تصميمات اتخاذ شده در )2-3
در مورد نام هاي دامنة سطح باالي جديد و نام هاي دامنة محلي را بالفاصله پس از ابالغ مجري  (ICANN) اينترنتي

 بر روي سامانه هاي نام هاي دامنة خود اعمال كنند.
 تأمين كنندگان خدمات اينترنتي داخلي كه خود داراي شبكه مستقل نمي باشند و از شبكه هاي باالدستي خود تبصره:

 و...) Google ،SUNبراي ارائة خدمات استفاده مي كنند،مجاز به استفاده از نشانه هاي خدمات نام دامنه خارجي (مانند 
 نمي باشند. اين تأمين كنندگان بايد از سامانه هاي نام دامنه خادم هاي باالدستي خود استفاده كنند.

تأمين كنندگان خدمات اينترنتي بايد سامانة نام دامنة خود را به سازكارهاي امنيتي مجهز نمايند. در اين مورد استفاده از  )2-4
 جهت (Recursive query) و محدودكردن جستار بازگشتي )DNS-Secامنيت در خادم هاي نام دامنه ( سازكارهاي

  الزم است.(Denial of Service)جلوگيري از حمالت انكار سرويس 
تأمين كنندگان خدمات اينترنتي موظف هستند پس از نصب و راه اندازي خادم هاي نام دامنه، جهت ارائه خدمات مناسب و  )2-5

 دسترسي آسان كاربران، آنها را بطور تمام وقت به شبكة اينترنت و  اينترانت متصل كنند.
با توجه به اينكه خدمت نام دامنه، يك خدمت تمام وقت مي باشد، تأمين كنندگان خدمات اينترنتي موظف هستند  )2-6

  ساعته) ارايه كنند .24خدماتي بدون وقفه و تمام وقت(
تأمين كنندگان خدمات اينترنتي موظف هستند سامانه هاي نام دامنة خود را به سازكارهاي حفاظتي و پدافند غيرعامل  )2-7

 مانند حفاظت در برابر پديده هاي طبيعي مانند زلزله و آتش سوزي مجهز كنند.
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 ماه پس از ابالغ استانداردهاي الزم كه 4تأمين كنندگان خدمات اينترنتي بايد سامانه هاي خود را حداكثر ظرف مدت  )2-8
 و ساير مؤسسات استاندارد اخذ و به )ICANNتوسط مجري از شركت تخصيص دهنده نام ها و نشاني هاي اينترنتي (

 همة تأمين كنندگان ابالغ خواهد شد به روز كنند.
درصورت بروز قطعي در هركدام از خادم هاي نام دامنة زيربار، تأمين كنندگان بايد حداكثر ظرف مدت يك ساعت نسبت  )2-9

 به برطرف كردن آن اقدام كنند.
 و IPv4 ( 6 و 4تأمين كنندگان بايد سامانه هاي نام هاي دامنة خود را به پشتيباني همزمان از آدرس هاي عددي نسخة  )2-10

IPv6 .تجهيز كنند(  
 ساعت، به روز 24تأمين كنندگان خدمات اينترنتي نام دامنه بايد پايگاه دادة خادم نام دامنة خود را حداكثر ظرف مدت  )2-11

 كنند.
پيكربندي خادم هاي نام دامنه بايد طوري انجام شود كه دسترسي به پايگاه داده آنها در حداقل زمان ممكن (حداكثر  )2-12

  ثانيه) صورت پذيرد.30
پيكربندي و تنظيمات سامانة نام دامنه بايد طوري انجام شود كه در صورت عدم وجود يك دامنه يا ناحيه در پايگاه  )2-13

 ثانيه) آن را از سامانه باال دستي خود استعالم و در اختيار 30دادة خود، سامانه در اسرع وقت (حداكثر ظرف مدت 
درخواست كننده قرار دهد. الزم به ذكر است كه سامانة مربوط عالوه بر تبديل نام دامنه هاي خود بايد كلية نام هاي دامنه 

 هدايت كند.  جهاني(ir.) را به خادم هاي ريشه (ir.)با پسوند 
 با توجه به اينكه ساختار سامانه هاي نام دامنه بصورت سلسله مراتبي است، لذا اين دسترسي بايد تا سامانه  هاي تبصره:
 ) ادامه داشته باشد.Rootريشه (

با توجه به اينكه انتقال ناحيه ها در سامانه هاي نام دامنه مستلزم صرف منابع سخت افزاري و نرم افزاري و پهناي باند باال  )2-14
مي باشد تنظيمات بايد طوري انجام شود كه ترجيحاً از سامانه  هاي بومي استفاده شود. در اين مورد اختصاص پهناي باند 

 مناسب براي ارتباط خادم ها با شبكة جهاني اينترنت داراي اهميت است.  
تأمين كنندگان خدمات اينترنتي بايد سامانه هاي نام  دامنة خود را طوري پيكربندي نمايندكه براي ارتباطات و ارائة  )2-15

 جلسه 1 مطابق مصوبة شماره x.x.x.10خدمات به وب سايت هاي داخل كشور با آدرس هاي خصوصي محدودة 
  كميسيون دسترسي داشته باشند.120شماره 

تمامي اپراتورها و تأمين كنندگان خدمات اينترنتي داخلي بايد خدمات نام دامنه به طور تمام وقت به كاربران تحويل  )2-16
دهند.چنانچه قطعي و يا عدم دسترسي به خدمات ناشي از اختالل خادم هاي نام دامنه باشد، در اينصورت تأمين كننده 

 كه به كاربران ارايه نموده (Service Level Agreement)بايد مطابق ضوابط موجود در توافقنامه سطح خدمات 
 است، به كاربران جريمه پرداخت كند.

 مادة سه: وظايف مجري
مديريت شبكة سامانه هاي نام دامنه كشوري و تدوين و ابالغ دستورالعمل هاي فني مرتبط با آن در راستاي اجرايي  )3-1

 نمودن مفاد اين آيين نامه.
نظارت بر عملكرد تأمين كنندگان خدمات اينترنت در راه اندازي و به  روزرساني خادم هاي نام دامنه مطابق با مفاد اين  )3-2

 آيين نامه.
 مادة چهار: مرجع تفسير و حل اختالفات

 مرجع تفسير اين آيين نامه صرفاً كميسيون است.  )4-1
 


