
 

 
 

گوگل کروم یکی از خطاهای  Error Code 105 ERR_NAME_NOT_RESOLVED ارور 
رایجی است که هنگام ثبت نام در برخی سایت ها مانند سایت ایران خودرو با آن 

گوگل کروم یکی از رایج ترین مرورگرهای اینترنتی است که افراد  .مواجه خواهید شد
این مرورگر، ممکن است یک  بسیاری از آن استفاده می کنند. با وجود تمامی امکانات

سری خطاها در هنگام استفاده از آن داشته باشید که ما قصد داریم به یکی از این 
ایران خودرو یکی از  ۱۰۵موارد که مربوط به سایت ایران خودرو است بپردازیم. خطای 

این موارد است که بیشتر ثبت نام کنندگان در سایت ایران خودرو با آن مواجه می 
 .شوند

  

  ایران خودرو ۱۰۵برطرف کردن خطای 

شناخته می شود  ، ۱۰۵کروم که با نام ارور  ERR_NAME_NOT_RESOLVED پیغام خطا
رخ می دهد. با وارد کردن، آدرس وبسایت در نوار  DNS اغلب به خاطر مشکالت در

تبدیل  IP به یک آدرس DNS آدرس، مرورگر سعی می کند آن را ابتدا تحت پروتکل
 .نمایش داده خواهد شد ۱۰۵اما اگر در این کار موفق نشود ارور کند؛ 

برای پیدا کردن و حذف نمودن برنامه هایی که به صورت ناخواسته روی سیستم شما 
استفاده کنید. با استفاده از  Google Chrome Cleanup نصب است، می توانید از ابزار

الوه سایر خطاها مانند هنگ کردن ایران خودرو به ع ۱۰۵این ابزار می توان از خطای 
 .مرورگر در هنگام اجرا، نشان دادن تبلیغات پیشگیری نموده و ... جلوگیری کرد

  

  



 

 
 

 .کلیک کنید نتیجه قرعه کشی ایران خودرو برای اطالع از

  

  

 ف برنامه های ناخواستهایران خودرو با حذ ۱۰۵برطرف کردن خطای 

ایران خودرو به کار  ۱۰۵یکی از روش هایی که می توانید برای برطرف کردن خطای 
ببندید، حذف برنامه های ناخواسته است. برای این کار می توانید مراحل زیر را طی 

 .کنید

 ابتدا به منوی گوگل کروم بروید )سه نقطه باالی مرورگر( ��

🔸 Settings درا کلیک کنی. 

 .بروید Advanced در این مرحله به بخش��

 .را کلیک نمایید Cleanup Computer در اینجا باید گزینه ��

 .کلیک کنید تا ابزار، کار خودش را آغاز کند Find در نهایت روی دکمه ��

  

  

 .کلیک کنید مشکل ورود به سایت ایران خودرو برای اطالع از نحوه برطرف کردن

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/


 

 
 

  

  

 Prefetch ایران خودرو با غیر فعال کردن ۱۰۵روش دوم برای حل خطای 

مند است و برای بهتر کردن فرایند جستجو از یک سری ابزارها گوگل ابزاری هوش
استفاده می کند؛ اگرچه این ابزار به منظور بهبود فرایند جستجو است، اما گاهی در 

فرایندهای مربوط به جستجو منجر به بروز اختالل می شود. به همین دلیل در این گونه 
 .مواقع غیرفعال کردن آن توصیه می شود

 :مراحل غیرفعال کردن این ابزار را بررسی خواهیم کرددر ادامه 

 .را انتخاب کنید Settings ابتدا از منوی مرورگر، گزینه ��

 .را جستجو کنید Prefetch رفته و عبارت Privacy and Security سپس به ��

 Use a prediction :گزینه ای را که شامل این عبارت است غیر فعال نمایید ��
service to help complete searches and URLs typed in the address bar 

 .در نهایت، گوگل کروم را از نو باز نمایید ��

  

  

 .کلیک کنید در ثبت نام ایران خودرو 98خطای  برای اطالع از جزییات

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-98-%d8%af%d8%b1-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%9f/


 

 
 

  

  

 پاک کردن کش مرورگر ایران خودرو  ۱۰۵روش سوم برای خطای 

کش اطالعاتی است که هنگام جستجو در تاریخچه مرورگر شما ذخیر می شود. گاهی 
انباشته شدن این اطالعات می تواند منجر به بروز اختالل های بسیاری شود که برای 

 .برطرف کردن تاثیر آن الزم است اطالعات کش را پاک کنید

 :دجهت پاک کردن اطالعات کش می توانید مراحل زیر را دنبال کنی

 .کلیک کنید History از طریق منوی گوگل کروم بر روی ��

  

  



 

 
 

 

  

  

 .را انتخاب کنید History از لیست موجود، گزینه��

 .کلیک کنید Clear Browsing Data سپس روی ��

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/انواع-خطاهای-سایت-ایران-خودرو.jpg


 

 
 

 

  

  

 .نیز کلیک کنید Click Clear Data حال الزم است روی دکمه ��

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/بازیابی-رمز-عبور-در-ایران-خودرو.jpg


 

 
 

 

  

  

 .و کامپیوتر را ریستارت کنید را انتخاب کنید All Time سپس گزینه ��

  

  

 .کلیک کنید نحوه ثبت نام ایران خودرو برای اطالع از

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/بازیابی-نام-کاربری-در-سایت-ایران-خودرو.jpg


 

 
 

  

  

 ایران خودرو ۱۰۵بررسی کابل های شبکه برای رفع خطای 

ایران خودرو نیاز است راه حل ساده تری را  ۱۰۵گاهی اوقات، برای برطرف کردن خطای 
 .به کار بگیرید. به طور مثال می توانید عدم اتصال صحیح به شبکه را بررسی نمایید

ی بررسی کنید یا اگر از طریق یا کابل های شبکه متصل به کامپیوتر یا روتر را به خوب 
 .یک بار روتر را ریستارت نمایید وای فای به شبکه متصل هستید بهتر است

  

 ایران خودرو با حذف پروکسی ۱۰۵رفع خطای 

ایران خودرو می توانیم به شما پیشنهاد دهیم،  ۱۰۵روش دیگری که برای رفع خطای 
 :را طی کنید حذف پروکسی است. برای حذف پروکسی باید مراحل زیر

را  inetcpl.cpl را فشرده و عبارت Windows+R در مرحله اول نیاز است کلیدهای ��
، تنظیمات اینترنت نشان داده خواهد شد. در این مورد Enter تایپ کنید. با زدن دکمه

 .می توانید روی تنظیمات گوگل کروم نیز کلیک کنید و وارد قسمت لن شوید

  

  



 

 
 

 

  

  

 .را انتخاب نمایید LAN settings رفته و Connections سپس به سربرگ��

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/برطرف-کردن-خطای-105-ایرانخودرو.jpg


 

 
 

 

  

  

را غیر فعال نمایید و در همین  Use a Proxy Server for your LAN سپس گزینه ��
 .را فعال کنید Automatically detect settings حین، گزینه

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/دلیل-خطای-105-ایرانخودرو.jpg


 

 
 

 

  

  

 .کلیک کرده و سیستم را ریستارت نمایید OK در مرحله بعدی نیاز است روی ��

اگر از یک پروکسی دیگری استفاده می کنید نیز بهتر است آن را به صورت موقت  ��
 .غیر فعال کرده باشید

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/مراحل-برطرف-کردن-خطای-105-ایرانخودرو.jpg


 

 
 

  

 مرورگر ۱۰۵برای حل مشکل ارور  TCP/IP ریست کردن تنظیمات

 .را ریست کنید TCP/IP می توانید تنظیمات 105برای برطرف کردن ارور 

 :برای برطرف کردن از طریق ریست کردن تنظیمات الزم است مراحل زیر را طی کنید

، Command Prompt در مرحله اول نیاز است در استارت ویندوز با تایپ عبارت ��
 Run کلیک راست روی آن و انتخابخط فرمان را باز نمایید. بهتر است این کار را با 

as Administrator انجام دهید. 

 :سپس دستورات زیر را به ترتیب در آن وارد کنید ��

✅ipconfig /release 

✅ipconfig /flushdns 

✅ipconfig  /renew 

حال نیاز است خط فرمان را باز کرده و این بار دستورات زیر را در آن تایپ کنید.  ��
 :ر خط، نمایانگر یک دستور مجزا خواهد بوددقت کنید که ه

✅ipconfig /flushdns 

✅nbtstat –r 

✅netsh int ip reset 



 

 
 

✅netsh winsock reset 

 .پس از اجرای تک تک این دستورات، کامپیوتر را ریستارت نمایید ��

  

  

 Google Public DNS کروم با استفاده از ۱۰۵حل ارور 

در سیستم های عامل مختلف  DNS وانید برای تغییریکی دیگر از روش هایی که می ت
 .می باشد Google Public DNS اجرا کنید، استفاده از

در سیستم های عامل مختلف متفاوت است که ما در ادامه به مراحل  DNS فرایند تغییر
 : می پردازیم 7آن در ویندوز 

 راست کرده و گزینهدر ابتدا باید روی آیکون شبکه در نوار وظیفه ویندوز کلیک  ��
Network and Sharing Center را انتخاب کنید. 

 .را انتخاب نمایید Change Adapter Settings  سپس ��

را  Properties کلیک راست کرده و network connection حال نیاز است روی ��
 .انتخاب کنید

را انتخاب  Internet Protocol 4 (TCP/IPv4) ، گزینهnew سپس پس از زدن دکمه ��
 .را کلیک کنید Properties کرده و سپس دکمه



 

 
 

را بزنید تا  Use the following DNS server addresses حال نیاز است تیک گزینه��
 .فعال شود

 .را تایپ کنید ۸٫۸٫۴٫۴و نیز  ۸٫۸٫۸٫۸در مرحله بعدی باید آی پی  ��

 .را بزنید Exit کلیک کرده و سپس OK  روی ��

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/خطای-مربوط-به-وبسایت-ایران-خودرو.jpg


 

 
 

  

 به روز رسانی مرورگر گوگل کروم

توجه داشته باشید که به روز نبودن گوگل کروم نیز از جمله مشکالت رایج است که می 
 .تواند منجر به بروز مشکل شود

 به روز رسانی و استفاده از آخرین نسخه هر نرم افزاری می تواند بسیاری از مشکالت
مربوط به خطاها را برطرف نماید. پس حتمًا آخرین آپدیت های منتشر شده از گوگل 

 .کروم را مرتب دانلود نمایید

  

 کروم ۱۰۵غیر فعال کردن آنتی ویروس برای حل مشکل پیغام خطای 

آنتی ویروس ها ممکن است گاهی برخی ابزارهای مفید را مضر شناسایی کنند به 
 .شوند تا مانع از ادامه فعالیت های شما نشوندهمین دلیل باید غیرفعال 

در اینگونه مواقع باید به صورت موقت هم فایروال و هم آنتی ویروسی که نصب کرده 
اید را غیر فعال نمایید. با این روش مشخص خواهد شد که مشکل از این قسمت بوده 

 .است یا خیر

  

  

 خالصه مطلب



 

 
 

ایران خودرو  ۱۰۵وه برطرف کردن خطای ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی نح
ایران خودرو چیست و چگونه برطرف می شود، به صورت  ۱۰۵بپردازیم. اینکه خطای 

کامل در این قسمت بررسی گردید. این خطا می تواند مانع از ثبت نام و ادامه عملیات 
اشید. در وبسایت ایران خودرو شود، به همین دلیل باید به آن توجه ویژه ای داشته ب

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص خطای 
 .ایران خودرو داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید ۱۰۵

 


