راهاندازی سایت تخصصی
ویژه فعاالن محیط زیست ،محیطبانان،

NGOها

خبرنگاران حوزه محیط زیست ،خبرگزاریها ،مدارس محیط زیستی ،رویدادهای محیط زیستی

فهرست:
 راهاندازی سایت شخصی در حوزه محیط زیست (مانند )http://www.mdarvish.com
 راهاندازی وبالگ شخصی در حوزه محیط زیست (مانند )http://blog.greenebtekar.com
 راهاندازی سایت تخصصی برای نهادها (مانند )http://www.taghiebtekar.ir
 راهاندازی وبالگ تخصصی برای نهادها (مانند )http://e.pengoo.ir
 راهنمای تنظیمات ( :DNSدامنههای ).ir
 راهنمای تنظیمات ( :DNSدامنههای بینالمللی)
 راهنمای تنظیمات  A Recordدر کنترل پنل هاست
 نمونههای راهاندازی شده

تلفن پشتیبانی 77248724 :و 727774
ایمیل info@greensocial.ir :

 راهاندازی سایت شخصی در حوزه محیط زیست (مانند )http://www.mdarvish.com
 -1وارد بخش ثبتنام  /ویرایش مشخصات شوید.
 -2پس از تکمیل اطالعات درخواست شده در فرم ثبتنام ،در قسمت انتهای فرم فیلد «دامنه سایت»
وجود دارد که باید آدرس سایت اختصاصی مورد نظر خود را در آن وارد نمایید.

 -3سپس از طریق بخش مدیریت دامنهDNS ،ها را به صورت زیر تنظیم نمایید (راهنمای تنظیم  DNSدر

انتهای این سند موجود است):
Ns1.greensocial.ir
Ns2.greensocial.ir
 -4پس از انجام مراحل فوق شماره شپای  9رقمی خود  +نام دامنه  +درخواست فعالسازی سایت
اختصاصی خود را به ایمیل  info@greensocial.irارسال فرمایید.
 -5جهت پیگیری فعالسازی سایت خود ،پس از انجام مراحل فوق میتوانید از طریق تلفن 42241424
و یا  427274اقدام فرمایید.
 -7امکان ثبت دامنه اختصاصی مورد نظر شما و انجام تنظیمات مربوطه توسط بخش پشتیبانی نیز وجود
دارد .جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای  42241424و یا  427274تماس حاصل فرمایید.

 راهاندازی وبالگ شخصی در حوزه محیط زیست (مانند )http://blog.greenebtekar.com
 -1وارد بخش ثبتنام  /ویرایش مشخصات شوید.
 -2پس از تکمیل اطالعات درخواست شده در فرم ثبتنام ،در قسمت انتهای فرم فیلد «دامنه سایت»
وجود دارد که باید آدرس وبالگ اختصاصی مورد نظر خود را در آن وارد نمایید.

 -3سپس از طریق بخش مدیریت هاست ،در بخش تنظیمات  ،DNSیک  A Recordبا نام دلخواه
(مثال  )Blogبسازید و مقدار  Dataدر آن را برابر با  91.98.98.94قرار دهید( .راهنمای تنظیم A

 Recordدر انتهای این سند موجود است)
 -4پس از انجام مراحل فوق شماره شپای  9رقمی خود  +نام کامل دامنه  +درخواست فعالسازی وبالگ
اختصاصی خود را به ایمیل  info@greensocial.irارسال فرمایید.
 -5جهت پیگیری فعالسازی وبالگ خود ،پس از انجام مراحل فوق میتوانید از طریق تلفن 42241424
و یا  427274اقدام فرمایید.
 -7امکان انجام تنظیمات فوق توسط بخش پشتیبانی نیز وجود دارد .جهت کسب اطالعات بیشتر با
تلفنهای  42241424و یا  427274تماس حاصل فرمایید.

 راهاندازی سایت تخصصی برای نهادها (مانند )http://www.taghiebtekar.ir
 -1وارد بخش ثبتنهاد  /ویرایش نهاد شوید.
 -2پس از تکمیل اطالعات درخواست شده در فرم ثبتنهاد ،در قسمت انتهای فرم فیلد «دامنه سایت»
وجود دارد که باید آدرس سایت اختصاصی مورد نظر خود را در آن وارد نمایید.

 -3سپس از طریق بخش مدیریت دامنهDNS ،ها را به صورت زیر تنظیم نمایید (راهنمای تنظیم  DNSدر

انتهای این سند موجود است):
Ns1.greensocial.ir
Ns2.greensocial.ir
 -4پس از انجام مراحل فوق شماره شپای  9رقمی خود  +نام دامنه  +درخواست فعالسازی سایت
اختصاصی خود را به ایمیل  info@greensocial.irارسال فرمایید.
 -5جهت پیگیری فعالسازی سایت خود ،پس از انجام مراحل فوق میتوانید از طریق تلفن 42241424
و یا  427274اقدام فرمایید.
 -7امکان ثبت دامنه اختصاصی مورد نظر شما و انجام تنظیمات مربوطه توسط بخش پشتیبانی نیز وجود
دارد .جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای  42241424و یا  427274تماس حاصل فرمایید.

 راهاندازی وبالگ تخصصی برای نهادها (مانند )http://e.pengoo.ir
 -1وارد بخش ثبتنهاد  /ویرایش نهاد شوید.
 -2پس از تکمیل اطالعات درخواست شده در فرم ثبتنام ،در قسمت انتهای فرم فیلد «دامنه سایت»
وجود دارد که باید آدرس وبالگ اختصاصی مورد نظر خود را در آن وارد نمایید.

 -3سپس از طریق بخش مدیریت هاست ،در بخش تنظیمات  ،DNSیک  A Recordبا نام دلخواه
(مثال  )Blogبسازید و مقدار  Dataدر آن را برابر با  91.98.98.94قرار دهید( .راهنمای تنظیم A

 Recordدر انتهای این سند موجود است)
 -4پس از انجام مراحل فوق شماره شپای  9رقمی خود  +نام کامل دامنه  +درخواست فعالسازی وبالگ
اختصاصی خود را به ایمیل  info@greensocial.irارسال فرمایید.
 -5جهت پیگیری فعالسازی وبالگ خود ،پس از انجام مراحل فوق میتوانید از طریق تلفن 42241424
و یا  427274اقدام فرمایید.
 -7امکان انجام تنظیمات فوق توسط بخش پشتیبانی نیز وجود دارد .جهت کسب اطالعات بیشتر با
تلفنهای  42241424و یا  427274تماس حاصل فرمایید.

 راهنمای تنظیمات ( :DNSدامنههای ).ir
با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سایت  NIC.IRشده و در بخش «دامنههای من» بر روی نام
دامنه مورد نظر خود کلیک نموده و در بخش «تنظیمات کارگزار دامنه» ،مانند تصویر زیر تنظیمات
مربوطه را انجام دهید.

 راهنمای تنظیمات ( :DNSدامنههای بینالمللی)
تنظیمات  DNSدر کنترل پنل دامنههای بینالمللی نیز با اندکی تفاوت تقریبا مشابه دامنههای ملی
است و شما باید در بخش تنظیمات  DNSمقادیر معرفی شده را وارد نمایید .مانند تصویر زیر:

 راهنمای تنظیمات  A Recordدر کنترل پنل هاست
پس از ورود به بخش مدیریت هاست خود ،از طریق بخش مربوط به دامنهها ،بر روی دامنه مورد نظر
خود کلیک نموده ،سپس وارد بخش  DNS Configurationشوید.

سپس مانند تصویر زیر یک  A Recordاضافه نمایید.

در نهایت نیز مانند تصویر زیر ،مقادیر مربوطه را وارد و بر روی دکمه  Submitکلیک نمایید.

 نمونههای راهاندازی شده
 -8سایت خبرگزاری محیط زیستی doenews.ir
 -7وبالگ شخصی معصومه ابتکار blog.greenebtekar.com
 -3سایت جایزه دکتر تقی ابتکار taghiebtekar.ir
 -7سایت جشنواره فیلم سبز blog.tigff.org
 -5سایت شخصی محمد درویش mdarvish.com
 -7سایت شخصی سعید متصدی motesaddi.com
 -2وبالگ مرکز صلح و محیط زیست e.pengoo.ir
 -4سامانه دفتر آموزش و مشارکت مردمی ngo.doe.ir
 -9مرکز روابط عمومی الکترونیکی سازمان حفاظت محیط زیست pr.doe.ir
 -81سایت یک سمن زیست محیطی ragango.ir
 -88سامانه مدارس سبز sch.doe.ir

