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روی دکمھ «شروع کنید» کلیک کنید.○
یکی از گزینھ ھای نمایش داده شده را انتخاب کنید.○
کنید.می توانید یک نام برای دامنھ خود انتخاباگر دامنھ ندارید○

یکیتا ثبت می شود.)(ثبت دامنھ برای شما و با نام شما بھ صورت رایگان توسط■
دیدید نام انتخابی شما قابلسپس دکمھ بررسی دامنھ را بزنید. اگر آیکون ضربدر قرمز■

نام دیگری انتخاب کنید. اگرثبت نیست یا قبال توسط شخص دیگری ثبت شده است و باید
قابل ثبت است. حاال دکمھ ثبتتیک سبز رنگ کنار نام وارد شده ظاھر شد یعنی این نام

را بزنید.
انجام دادید، وارد شوید.اکنون باید در سایت ثبت نام کنید یا اگر قبال ثبت نام■
پس از ثبت نام/ورود بھ سایت صورتحساب نمایش داده می شود.■
یابید.دکمھ پرداخت را بزنید تا بھ درگاه بانک صادرات انتقال■
پس از تکمیل پرداخت بھ ناحیھ کاربری وارد می شوید.■
شما انجام شود. این فرآیند بھ دلیلمنتظر بمانید تا کار ثبت دامنھ و آماده سازی وب سایت■

دامنھثبتازپسببرد.زمانکاریروز٢تا١بیناستممکنir.دامنھ ھایدستیثبت
دریافت می کنید. با واردو تکمیل فرآیند ثبت نام، یک پیامک حاوی اطالعات وب سایت

وارد شوید.کردن این اطالعات می توانید بھ پنل مدیریت وب سایت خود
یکیتا را بر روی آن دامنھ نصب کنید گزینھو می خواھید پلتفرماگر قبال دامنھ خریداری کرده اید○

کنید.«دامنھ/زیردامنھ دارم» را انتخاب و روی «ادامھ» کلیک
انجام دادید، وارد شوید.اکنون باید در سایت ثبت نام کنید یا اگر قبال ثبت نام■
پس از ثبت نام/ورود بھ سایت صورتحساب نمایش داده می شود.■
یابید.دکمھ پرداخت را بزنید تا بھ درگاه بانک صادرات انتقال■
پس از تکمیل پرداخت بھ ناحیھ کاربری وارد می شوید.■
کنید و ثبت را بزنید.داخل کادری کھ نمایش داده شده نام دامنھ خود را وارد■
d.ns.arvancdn.com,(نام ھااینبھراخوددامنھ)DNS(سرورھاینامبایدحال■

x.ns.arvancdn.com(برایدھید.تغییر)دامنھکھسایتیوببھسرورھانامتغییر
دامنھ خود نام سرورھا راخود را خریداری نمودید مراجعھ کنید و در قسمت پنل مدیریت

بود.خواھدکارآمادهشماپلتفرمساعت۴٨تا٢۴حدودزمانیازپسدھید.)تغییر
سایتآن)subdomain(دامنھزیررویرایکیتاپلتفرممی توانید،داریدسایتوبودامنھاگر○

رویوانتخابرادارم»«دامنھ/زیردامنھ)گزینھacademy.mydomain.ir(مثال:کنید.نصب
«ادامھ» کلیک کنید.

انجام دادید، وارد شوید.اکنون باید در سایت ثبت نام کنید یا اگر قبال ثبت نام■
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پس از ثبت نام/ورود بھ سایت صورتحساب نمایش داده می شود.■
یابید.دکمھ پرداخت را بزنید تا بھ درگاه بانک صادرات انتقال■
پس از تکمیل پرداخت بھ ناحیھ کاربری وارد می شوید.■
وارد کنید و ثبت را بزنید. (مثال:داخل کادری کھ نمایش داده شده نام زیر دامنھ خود را■

academy.mydomain.ir(

شما انجام شود. این فرآیند برایمنتظر بمانید تا کار ثبت دامنھ و آماده سازی وب سایت■
نام،ثبتفرآیندتکمیلازپسببرد.زمانکاریروز٢تا١بیناستممکندامنھ ھازیر

کردن این اطالعاتیک پیامک حاوی اطالعات وب سایت دریافت می کنید. با وارد
می توانید بھ پنل مدیریت وب سایت خود وارد شوید.

دامنھ چیست:●
مثال:شویدمیسایتیکواردمرورگردرآنکردنواردباشماکھاستآدرسی )Domain(دامنھ○

www.google.com
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