
 آموزش ایجاد ایمیل اختصاصی بر روی دامین شخصی با نام شخصی خود یا برند کسب وکار

 نویسنده : سجاد صالح پور

 مشاور کسب و کار و تجارت الکترونیک

http://ssalehpour.ir 

 

 

 

 

 

http://ssalehpour.ir/


 می خواهیم با چند تا از دامنه های پر کاربرد آشنا بشم که ممکنه بخواهین ازشون استفاده کنین  آموزشدر این 

 

: شاخص ترین دامنه ای که با آن سرو کار داریم دامنه ملی ایران است.این دامین با قیمت مناسب عرضه   

مراحل خاصی دارد و چون کاربرد زیادی دارد در جلوتر کامل  میگردد و تحت پوشش ایران است.ثبت این دامین

تقسیم میشوند  مراحل ثبتش رو براتون توضیح میدم.دامنه آی ار در محدوده ایران به انواع  

که هر کدوم کاربرد خاص خودشون رو که شامل موسسات آموزشی و مراکز دانشگاهی و شرکتی و اینترنتی 

 شوند دارندمی

دارای بیشترین محبوبیت می باشد و امکان ثبت آن برای تمامی می باشد. دامین:  مخفف 

 افراد حقیقی و حقوقی امکان پذیر است

 : 

بیشتر برای سایت هایی که در زمینه شبکه های اطالع رسانی، شرکتهای می باشد. اینمخفف

تی فعالیت دارند کاربرد دارداینترن

می باشد. این نوع دامنه معمواًل برای ارگان ها و سازمان هایی که غالبًا فعالیتهای :  مخفف 

 تجاری )یا غیر تجاری( دارند استفاده می شود

 استفاده می گرددمی باشد. این دومین بیشتر برای کارهای تجاری و بازرگانی :   مخفف 

معموال جهت سایت های اطالع رسانی و عمومی استفاده می می باشد. دامین:   مخفف 

 شود

: این پسوند جهت اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بیشتر جهت این که مدیر سایت اسم و فامیل خود را در  

دامین قرار داده باشد استفاده می گردد

بین هاوایی و استرالیا می باشد ولی به خاطر تشابه آن با مخفف و مربوط به جزیرهمخفف:  

 مورد توجه شبکه های تلویزیونی قرار گرفته استکلمه

 خب حاال میریم سراغ دامین 

دریافت که کنین که به اصطالح به  شناسه از شما برای اینکه بتونین دامین های ملی ثبت کنین ابتدا باید یک 

آن شناسه هندل ایرنیک می گویند.بعد از اینکه این شناسه رو دریافت کردین می تونن دامین رو از هر کدوم از 



نمایندگان فروش یا خود سایت با وارد کردن شناسه بخرید.بعد از خرید اطالعات دامین شما توسط نمایندگان 

 فرستاده میشه تا نام دامین شما تایید بشه و بعد از تایید دامین شما آماده استفاده است.به سایت نیک 

 بروید و ثبت نام کنین و بعد از دریافت شناسه میریم سراغ مرحله بعد... پس به است 

 مرحله بعدی اینه که شما از دامین استفاده کنین...

ا اگر دیدید دامین فعال هست و از نیک هم تایید شده دامین شما باید وارد پنل خودتون بشین و قسمت دامین ه

 آماده استفاده است

اگر شما دامین رو از یه شرکت دیگه ای خریده باشید و هاست رو از یک شرکت دیگه در این صورت نیاز هست که 

 نهای سرور شرکتی که از اون هاست رو خریداری کرده اید رو بر روی دایمنتون ثبت کنی 

اگر دامنه شما آی آر باشه باید از پنل نیک این کار رو انجام بدین اما غیر این دامین باید از پنل شرکتی که دامین 

 رو از اون خریداری کرده این باید اقدام کنید

 ها رو ثبت میکنین طبق تصویر زیر وارد پنل نیک خودتون میشین و از قسمت مورد نظر 

 

 یک کنید تا به صفحه مورد نظر انتقال پیدا کنید...روی قسمت مشخص شده کل

 ها معموال به صورت مقابل هستند 

نمونه

نمونه

ادرس نماینده ای است که دامین خریده اید.این اطالعات را باید از هاستینگ مورد نظر  دقت کنین که نمونه.

 بگیرید و در وارد کردن آنها دقت کنین



 

اولین دامینتون باشه و هنگام خرید هاست اونو وارد کرده باشید همون دامین روی هاستتون پارک شده اگه -1

هاست قرار بدین از طریق این دامین  و در این صورت شما نیاز به پارک مجدد ندارید و هر فایلی داخل پوشه 

 در دسترس هست.این آموزش در مراحل جلوتر توضیح داده شده

ن روی هاست پارک نشده بود دو حالت داره..یکی میتونین به هاستتون تیکت بفرستین تا دامین رو اگه دامی-2

دامین ، دامنه مورد نظرتون رو اضافه کنین که در این  پارک کنند و حالت بعدیش این هست که از بخش 

 م هست.داخل اون هرصورت یک پوشه به دایرکتوری اصلیتون اضافه میشه که به اسم دامین مورد نظرتون ه

فایلی قرار بدین با وارد کردن دامینتون در مرورگر میتونین بهش دسترسی داشته باشین

 به تصاویر زیر دقت کنین :

این تصویر محل دامین رو در هاست نشون میده و شما میتونین با کلیک روی بخش مورد نظر به بخش افزودن 

 دامین برید

 

 ا نشان می دهدتصویر زیر محل ایجاد دامین ر



 

برای اضافه کردن دامین کافی است دامین خود را در بخش اول به صورت کامل وارد کنید سپس بقیه بخش ها 

 به طور خودکار ایجاد می گردد

همان آدرس پوشه ای است که قرار است فایل های سایت شما در آن قرار بگیرید و با  نکته : 

 آدرس به آن دسترسی داشته باشید..

تا این مرحله دامین مورد نظرمون رو با موفقیت اضافه کردیم و دیگه کاری نمیمونه جز اینکه به پوشه مورد نظر 

 بریم و فایل هامونو اپلود کنیم...

باید هاست شما مجوز اینکار را به شما داده باشد در غیر اینصورت فقط یک  یجاد نکته : برای ا

 دامین میتوانید برای وب سایت خود استفاده کنید که همان دامین اصلی شماست..

تان رساب دامین دقیقا مراحلی شبیه دامین اصلی دارد با این تفاوت که شما باید برای اپلود فایل پوشه مورد نظ

را تعیین کنید طبق تصویر زیر :



 

نیز باید دامنه ای  باید نام ادرسی که میخواهید ایجاد کنید را وارد کنید و در محل  در محل 

 که میخواهید روی آن زیر دامنه بسازید را انتخاب نمایید

ت فایل سایت در آن اپلود شود است می می آید نام پوشه ای که قرار اس نکته : اسمی که بعد از 

 باشد و شما باید دقت کنید هرچه در این قسمت باشد باید در پوشه اصلی بدنبال همان اسم باشید

: در ساب دامین نیز باید این مجوز و امکان از سمت هاستینگ شما بر قرار بوده باشد تا بتوانید ساب  2نکته 

 دامین ایجاد کنید

رفته و نام دامین یا ساب دامینی که پوشه آن  ای وب سایتتان کافی است به پوشه برای اپلود فایل ه

در این بخش ساخته شده را پیدا کرده و فایل های خود را در آن آپلود کنید...بعد از آپلود فایل با زدن 

 ..آدرس مورد نظرتان در مرورگر می توانید به فایل های سایتتان دسترسی داشته باشید

دقت کنید اگر فایل های وب سایت را آپلود میکنید حتما باید در داخل پوشه اصلی باشند به نحوی که پوشه 

 باشند.به تصاویر زیر دقت کنید... در پوشه اصلی یا  یا  

 



 در این مرحله با کلیک روی بخش مورد نظر وارد فضای هاست خود می شوید

 

له با کلیک بر روی پوشه مشخص شده می توانید به دامین های پارک شده و پوشه های وب سایتتان در این مرح

 دسترسی پیدا کنید

 

با کلیک بر روی گزینه آپلود فایل به راحتی می توانید فایل های وب سایت یا غیره مورد نظرتان را بر روی 

 سایتتان  پوشه 

 آپلود کنید

یش رفته در قسمت باال سمت چپ اگر توجه کنید متوجه خواهید شد که در کجا قرار نکته : به مسیر و ادرس پ

 چه دامینی هستید... دارید و در چه 

 نحوه ساخت اکانت ایمیل اختصاصی با دامین شخصی



بسازیم.برای اینکار  در این بخش میخواهیم یک اکانت ایمیل اختصاصی بر روی دامین خود مثل 

دامین شما باید بر روی هاست پارک شده باشد یا اضافه شده باشد. پس باید مراحل باال را به خوبی پیش رفته 

 باشید..

 رفته و طبق تصویر زیر عمل کنید بعد از این مرحله باید به قسمت 

 

 سپس وارد صفحه زیر می شوید

 

دامنه مورد نظرتان را که قبال در  مورد نظرتان را وارد نمایید و در بخش  نام اکانت در بخش 

نیز  هاست پارک کرده اید را وارد نمایید و برای ایمیلتان یک پسورد در نظر بگیرید.در بخش 
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ما یل اکانت شمیزان فضای مصرفی و مورد نیازتان را میتوانید مشخص کنید.بعد از اتمام تمامی مراحل ایم

 ساخته می شود

حال می خواهیم بجای ورود به پنل ایمیل هاست کلیه ایمیل هایمان را در ایمیل شخصی قبلی خود داشته 

 باشیم.برای این کار طبق تصویر زیر عمل کنید

 

 کلیک کنید تا به صفحه فروارد ایمیل ها بروید بر روی ایکون 

 

می  میتوانید نام اکانت ساخته شده را بر روی دامین مورد نظر انتخاب نماید و در بخش  در بخش 

 توانید ایمیلی را که می خواهید نامه ها به آن اکانت فروارد شود را وارد نمایید

 



 

 

 

 

 


