
 راهنمای استفاده از وب سرویس ایسی رجیستر

 

 

:نحوه استفاده از وب سرویس  

جهت  استفادٌ از ایه يب سريیس می بایست بٍ آدرس مشخص شذٌ مراجعٍ شذٌ ي آن را 

.بٍ پريژٌ خًد اضافٍ وماییذ  

 

 

 

:شرح متدها و استفاده از آنها   

  متد ثبت دامنه(RegDomain) 

  متد تمدید دامنه(RenewDomain) 

  متد دریافت لیست دامنه ها(DomainsList) 

  متدwhois  دامنه (whois) 

  متد دریافت مانده حساب(GetBalance) 

 

 

http://www.EasyRegister.ir/Webservice.asmx?wsdl



 

 (RegDomain)متد ثبت دامنه  (1

داهٌِ . با ارسال هشخصات داهٌِ ای کِ آزاد بَدى آى را قبال چک کردُ ایذ, با استفادُ از ایي هتذ 

 .را در پٌل ًیک خَد ثبت هی ًواییذ

 :اطالعات الزم جْت ثبت داهٌِ 

 تًضیح آرگًمان وام آرکًمان

 Username    در ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر هی باشذ, ًام کاربریتاى 

Password رهسعبَر ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر 

DomainName  ًام دٍهیي با فرهت :Domainname.ir یا ٍ Domainname.co.ir ٍ  ... 

Period   (بِ صَرت عذدی ٍارد شَد).  سال باشذ5 ٍ یا 1هذت زهاى ثبت داهٌِ بِ سال کِ هی تَاًذ 

Holder  ًِشٌاسِ کاربری صاحب اهتیاز داهٌِ در ساهاnic.ir برای هثال  :ms302-irnic 

Administrative_ 
Contact  

 .  کِ هیتَاًذ ّواًٌذ گسیٌِ قبلی باشذnic.irشٌاسِ کاربری رابط اداری در ساهاًِ 

Technical_Contact  ًِشٌاسِ کاربری رابط فٌی در ساهاnic.irکِ هیتَاًذ ّواًٌذ گسیٌِ قبلی باشذ  . 

FirstDNS DNS برای هثال ,  اٍل فضای هیسباًی شوا :ns1.parsizone.net 

SecondDNS DNS برای هثال ,  دٍم فضای هیسباًی شوا :ns2.parsizone.net 

 :لیست پاسخ های برگشتی

 .تواهی پاسخ ّا بِ صَرت کاهل ٍ بِ زباى فارسی برگرداًذُ هی شَد

 

 

 



 (RenewDomain)متد تمدید دامنه  (2

 تغییر دادُ fa482-irnic: هی تَاًیذ داهٌِ ای کِ رابط هالی آى را قبال بِ , با استفادُ از ایي هتذ 

 ایذ را برای هذت دلخَاُ خَد توذیذ ًواییذ

 :اطالعات الزم جْت توذیذ

 تًضیح آرگًمان وام آرکًمان

 Username    در ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر هی باشذ, ًام کاربریتاى 

Password رهسعبَر ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر 

DomainName  ًام دٍهیي با فرهت :Domainname.ir یا ٍ Domainname.co.ir ٍ  ... 

Period   (بِ صَرت عذدی ٍارد شَد).  سال باشذ5 ٍ یا 1هذت زهاى ثبت داهٌِ بِ سال کِ هی تَاًذ 

Holder  ًِشٌاسِ کاربری صاحب اهتیاز داهٌِ در ساهاnic.ir برای هثال  :ms302-irnic 

Administrative_ 
Contact  

 .  کِ هیتَاًذ ّواًٌذ گسیٌِ قبلی باشذnic.irشٌاسِ کاربری رابط اداری در ساهاًِ 

Technical_Contact  ًِشٌاسِ کاربری رابط فٌی در ساهاnic.irکِ هیتَاًذ ّواًٌذ گسیٌِ قبلی باشذ  . 

FirstDNS DNS برای هثال ,  اٍل فضای هیسباًی شوا :ns1.parsizone.net 

SecondDNS DNS برای هثال ,  دٍم فضای هیسباًی شوا :ns2.parsizone.net 

 :لیست پاسخ های برگشتی

 .تواهی پاسخ ّا بِ صَرت کاهل ٍ بِ زباى فارسی برگرداًذُ هی شَد

 

 

 

 

 



 (DomainsList)متد دریافت لیست دامنه ها  (3

توذیذ شذُ تَسط شوا بِ صَرت رشتِ /لیست کلیِ داهٌِ ّای ثبت, با استفادُ از ایي هتذ 

 .برگرداًذُ هی شَد

 :اطالعات الزم جْت افسٍدى سفارش

 تًضیح آرگًمان وام آرکًمان

 Username    در ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر هی باشذ, ًام کاربریتاى 

Password رهسعبَر ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر 

 :لیست پاسخ های برگشتی

 :تواهی داهٌِ ّا ٍ اطالعات آًْا بِ صَرت یک رشتِ با فرهت زیر برگشت دادُ هی شًَذ

DomainName,Period,Type,OperationDate,Cost 

 .ّسیٌِ هی باشذ, تاریخ , ًَع ثبت یا توذیذ داهٌِ, هذت زهاى ثبت , ًام داهٌِ : کِ بِ ترتیب 

 . جذا شذُ است|اطالعات ّر داهٌِ با داهٌِ دیکر تَسط کارکتر 

 

 

 

 

 

 

 



 (Whois) دامنه whoisمتد  (4

 .هی تَاًیذ ٍضعیت ثبت ٍ یا آزاد بَدى داهٌِ ّای هلی را هشخص ًواییذ, با استفادُ از ایي هتذ 

 :اطالعات الزم جْت افسٍدى سفارش

 تًضیح آرگًمان وام آرکًمان

 DomainName    بذٍى ٍجَد ًقطِ  در ًام داهٌِ هاًٌذ ,  ًام داهٌِ هَرد ًظر بِ صَرت یک اسن با حرٍف اًگلیسی

Easyregister 

Perfix  پسًَذ داهٌِ کِ بایستی فاقذ ًقطِ اٍلیِ باشذ هاًٌذ :ir یا ٍ co.ir , edu.ir ٍ ... 

 :لیست پاسخ های برگشتی

  بٍ ایه معىاست کٍ دامىٍ مًرد وظر برای ثبت آزاد می باشذ1برگشت عذد  

  بٍ ایه معىاست کٍ دامىٍ مًرد وظر قبال ثبت گردیذٌ است0برگشت عذد  

 

 (GetBalance)متد دریافت مانده حساب  (5

با ارسال ًام کاربری ٍ رهسعبَر خَد بِ سیستن از هیساى هَجَدی پٌل خَد , با استفادُ از ایي هتذ 

 .اطالع یابیذ

 :اطالعات الزم جْت افسٍدى سفارش

 تًضیح آرگًمان وام آرکًمان

 Username    در ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر هی باشذ, ًام کاربریتاى 

Password رهسعبَر ساهاًِ ثبت داهٌِ ایسی رجیستر 

 :لیست پاسخ های برگشتی

 پاسخ برگشتی یک عذد هی باشذ کِ ًشاى دٌّذُ اعتبار پٌل شوا بِ ٍاحذ تَهاى هی باشذ


