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 طراحی سایت

سعی کردیم در یک مقاله کامل بپردازیم به کلیات و الزامات طراحی سایت که می بایست هر شرکت و یا شخصی برای راه اندازی وب سایت 

 خود در نظر بگیرد.

 طراحی سایت را میتوان به چند بخش کلی تقسیم کرد ؛

 چرا طراحی سایت ؟ .1

 ح سایت مناسب ؟انتخاب طرا .2

 چقدر برای طراحی سایت خود هزینه کنیم ؟ .3

 انتخاب سرور هاستینگ مناسب .4

 انتخاب دامنه مناسب .5

 طراحی گرافیکی سایت به چه صورت باشد ؟ .6

 کدنویسی و برنامه نویسی سایت به چه صورت باشد ؟ .7

 ها یا پنل های مدیریت آماده استفاده کنیم یا نه ؟ CMSاز  .8

 ی چیست و چرا باید سایت را سئو کنیم ؟سئو و بهینه ساز .9

 ارسال مطالب سایت باید چگونه باشد ؟ .11

 مشتری مداری چیست و چکار باید کرد ؟ .11

 پشتیبانی سایت را چگونه انجام دهیم ؟ .12

 چکار کنیم ؟افزایش فروش یا افزایش بازدید سایت برای  .13

 چگونه سایت خود را مدیریت کنیم ؟ .14

 اصل کلی برای طراحی وب سایت حرفه ای و کامل را آورده ایم که به صورت مختصر هرکدام را توضیح می دهیم. 14در باال 

 

 چرا طراحی سایت

سایت برای ما چقدر مهم است ؟ یا اصال دید و طرز  مبحث اول و از نظر من مهم ترین اصل, چرا باید سایت داشته باشیم ؟ داشتن یک وب

 تفکر ما از داشتن یه وب سایت چیست ؟

 ابتدا این سواالت را برای خود مطرح کنید و سعی کنید به جواب قانع کننده ای برسید. طراحی سایت هم هزینه بر است و زمان بر , پس دلیل

 ی وب سایت خود داشته باشید.قانع کننده ای برای راه انداز

هر شخص و شرکتی که می خواد کسب و کار خود را رونق دهد نیازمند یک وب سایت حرفه ای و قدرتمند است. اما هر شغل و کسب و کاری 

 وبسایت مناسب خود را نیاز دارد. 

ی وب سایت های ی خصوصی یک مناسب ساده , چند زبانه و حرفه ای که کاربر را مجذوب خود کند و برابه عنوان مثال برای شرکت ها

 شخصی و تفریحی یک وب سایت گرافیکی با رنگبندی مناسب را پیشنهاد می کنم.

http://www.avasite.ir/


www.Avasite.ir     گروه طراحی آوا 

 pg. 2 

ول طراحی سایتراهکار ها و اص  

 

 ح سایت مناسبانتخاب طرا

پس از مشخص شدن دلیل طراحی سایت می رسیم به انتخاب یک طراح سایت مناسب و حرفه ای. این روز ها به لطف اینترنت هرکسی برای 

 ده است و انتخاب را برای کاربر سخت کرده اند.راه اندازی کرخود طراح سایت شده و یک وب سایت 

 از نظر من یک طراح سایت حرفه ای باید چند ویژگی کلی را داشته باشد:

 نمونه کار های حرفه ای و قدرتمند .1

 تعرفه طراحی سایت مناسب .2

 پشتیبانی و پاسخگویی .3

 مشتری مداری .4

 ند. تمامی این موارد اصولی اولیه ایست که هر طراح باید به آن عمل ک

 پیشنهاد می کنم قبل از انتخاب طراح سایت مناسب , حتما مشاوره بگیرید.

 

 ؟ چقدر برای طراحی سایت خود هزینه کنیم

اکثر مشتریان وقتی با مشاورین طراحی سایت ما تماس میگیرند می پرسند چقدر برای سایت هزینه کنیم یا تا چقدر خوب هست که هزینه 

 کنیم ؟

چه امکانات و چه خصوصیاتی دارد و از طراح سایت بخواهید پیش فاکتور برای  از نظر من بهتر است که شما مشخص کنید وبسایت شما نیاز به

 شما صادر کند تا قیمت دقیق خدمات و بخش های مختلف را بدانید.

پیش فاکتور در قالب یک ایمیل برای مشتری ارسال می کند تا  3شیوه کاری گروه طراحی آوا به این صورت است که بعد از مشاوره تلفنی 

 با توجه به بودجه خود و امکانات مشخص در هر پلن یکی را انتخاب کند.مشتری 

 مشخص کردن هزینه و تعرفه طراحی سایت است . از نظر من این روش مناسبی برای

 

 انتخاب سرور هاستینگ مناسب

یا میزبان مناسب یکی از مهمترین اصول جهت راه اندازی یک وب سایت است. همچنین می توان گفت هاستینگ شما تاثیر بسیار هاست 

 زیادی در سئو و سرعت لود سایت شما دارد.

 و همانطور هم که می دانید سرعت لود سایت تاثیر مستقیم بر افزایش بازدید و کاربران سایت دارد.
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اقعاً هیچ شرکت بی عیب و نقصی وجود ندارد. توصیه میکنم انتخاب هاست را به ها شرکت ارائه دهنده هاست بسیار زیاد شده اند و ون روز ای

 س بگیرید و از آنها درخواست مشاوره کنید.عهده طراح سایت خود بگذارید یا خودتان با شرکت های ارائه دهنده هاستینگ تما

 

 انتخاب دامنه مناسب

 بسیار مهم است هم از نظر سئو و بهینه سازی, هم از نظر کاربر پسند بودن آن. ( avasite.irمانند  دامنه یا اسم سایت )انتخاب 

 هنگام انتخاب دامنه مناسب می بایست چند اصل را در نظر بگیرید ؛

 دامنه مناسب و مرتبط با کسب و کار خود انتخاب کنید .1

 ی شما می بایست معنی دار و از نظر اصول نوشتاری درست و صحیح باشد دامنه .2

 سعی کنید تا حد امکان از دامنه های کوتاه و ساده استفاده کنید .3

 به هیچ عنوان سعی نکنید از نام شرکت یا سایتی دیگر کپی برداری کنید .4

استفاده کنید. دقت داشته باشید که پسوند دامنه  COMو  IRایج ثبت کنید به عنوان مثال از ای مناسب و ردامنه ها را با پسوند ه .5

CO  برای کشور کلمبیا است و هیچ ارتباطی باCompany .ندارد 

 پیشنهاد می کنم از طراح سایت خود بخواهید در انتخاب دامنه ای مناسب شما را راهنمایی کند و یا چند دامنه مناسب به شما معرفی کند.

 

 طراحی گرافیکی سایت به چه صورت باشد ؟

به طور معمول در هنگام  ن کار داشته باشید.طراحی گرافیکی سایت در اصل ظاهر وب سایت شماست و می بایست دقت الزم را برای انجام ای

 طراحی سایت انجام طراحی گرافیکی توسط طراح سایت انجام می شود.

 در هنگام طراحی گرافیکی سایت چند اصل کلی را در نظر بگیرید ؛

 رنگبندی مناسب با نوع کسب و کار .1

 چیدمان صحیح و مناسب .2

 خودداری کنید از شلوغ کردن طرح جدداً .3

 در نظر بگیریدساده و شیک  حداالمکان طرح .4

 

 ؟ کدنویسی و برنامه نویسی سایت به چه صورت باشد

بسیار مهم و حائز اهمیت است. کدنویسی های استاندارد و بهینه شده  تاین مبحث را هرگز فراموش نکنید, کدنویسی و برنامه نویسی سای

 همچنین فراموش نکنید داشتن نسخه موبایل یا همان ریسپانسیو ) HTML5, CSS3فعلی در عرصه طراحی سایت عبارتند از : 

http://www.avasite.ir/


www.Avasite.ir     گروه طراحی آوا 

 pg. 4 

ول طراحی سایتراهکار ها و اص  

Responsive )  ایت به ان سبسیار مهم است زیرا با رشد تکنولوژی و زیاد شدن کاربران تبلت و موبایل ها درصد قابل توجهی از بازدید کنندگ

 این دستگاه ها وارد سایت می شوند.

 می شود. %27این درصد بازدیدکنندگان در وب سایت گروه طراحی آوا نزدیک به 

 

 ؟ ها یا پنل های مدیریت آماده استفاده کنیم یا نه CMSاز 

پنل مدیریت وب سایت نیز بسیار مهم است چه از نظر سئو و بهینه سازی سایت و چه از نظر امنیت و کاربری سایت. معموالً شرکت های 

های قدرتمندی  CMSای مدیریت اختصاصی استفاده می کنند اما از نظر این من این کار فقط هزینه ی اضافی است زیرا وقتی بزرگ از پنل ه

 همچون وردپرس هستند دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای داشتن یک پنل مدیریت اختصاصی نیست.

 تری های خود استفاده می کنند.برخی از شرکت ها هم پنل هایی را طراحی کرده اند که از آن برای مش

سال است که با وردپرس فارسی شروع بکار کرده و همچنان نیز قدرتمند و استوار در حال ادامه کار است و می توان  3وبسایت ما نزدیک به 

روی اکثر کلمات کلیدی گفت چه از نظر امنیت و از چه از نظر سرعت لود بسیار مناسب است و از همه مهم تر از نظر سئو و بهینه سازی بر 

 در صفحه اول و لینک اول گوگل است. "طراح سایت  "صفحه اول گوگل است و بر روی کلماتی مانند 

 ارسی و نسخه های بروز شده آن است.پیشنهاد ما برای پنل مدیریت سایت استفاده از پنل مدیریت وردپرس ف

 

 ؟ ی چیست و چرا باید سایت را سئو کنیمسئو و بهینه ساز

 است."  Search Engine Optimization " " گفته می شود که مخفف کلمه ی SEO " وب سایت که در انگلیسی به آنسئو و بهینه سازی 

 ساخت صفحات وب مناسب و استاندارد برای موتور های جستجوسئو کردن وب سایت یعنی 

تور های قوانین مو این امر به زبان ساده کاری بسیار ساده و آسان می باشد اما همین کار ساده نیازمند داشتن دانش و رعایت اصول و

 جستجو نظیر گوگل است.

سئو سازی وب سایت می تواند با رشد و ترقی وب سایت های شما در نتایج جستجو شود و همچنین تاثیر بسیار زیادی در سرعت لود وب 

 سایت دارد.

SEO  یت نیز توسط طراح سایت انجام می شود و نیاز است و نیاز به دقت عمل دارد. سئو کردن وب ساکردن وب سایت یک امر زمان بر

 به آموزش دارد.

 

 ؟ ارسال مطالب سایت باید چگونه باشد

هر سایتی با هر نوع زمینه کاری و فعالیت باید بروزرسانی شود. بروزرسانی سایت تنها بروز کردن پنل مدیریت و افزونه ها نیست بلکه 

 مطلب مناسب و مفید بر روی سایت خود قرار دهید. 1روز یکبار  2شما می بایست حداقل هر 

شود. ارسال مطلب هم باید در یک چهار چوب و مناسب به موضوع سایت این امر باعث رشد روز افزون بازدید و کاربران سایت می 

 ارسال شود.
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 در هنگام ارسال مطلب به چند نکته توجه کنید ؛

 به هیچ عنوان مطالب سایت را کپی برداری نکنید. .1

 مطالب را طبق اصول سئو که طراح سایت به شما گفته است قرار دهید. .2

 ی نظیر گوگل پالس و فیس بوک اشتراک گذاری کنید.مطلب خود را در شبکه های اجتماع .3

 سعی کنید مطلب کامل و مفیدی انتشار دهید. .4

 

 ؟ مشتری مداری چیست و چکار باید کرد

مشتری مداری یکی از اصل های دوام و رونق هر کسب و کار است. مشتری مداری یعنی احترام به خواسته و نیاز مشتری و همچنین 

 راهنمایی صادقانه 

 درصد قابل دپیشنهاد می کنم همیشه حق را به مشتری بدهید و بگذارید از کار و مدیریت شما راضی باشد. هر مشتری ناراضی می توان

ی از فروش و پیشرفت کار شما را کم کند و برعکس آن هر مشتری راضی می تواند باعث دوام و رشد روز افزون کسب و کار شما هتوج

 شود.

 

 ؟ پشتیبانی سایت را چگونه انجام دهیم

فن و از طریق ایمیل , تلنی هر نوع وب سایتی متفاوت است, برخی از وب سایت ها مانند سایت گروه طراحی آوا نیاز به پشتیبانی پشتیبا

 چت آنالین را دارد. اما وب سایت ها شرکتی بیشتر پشتیبانی تلفن را انجام می دهند.

 کامل را ارائه دهید. توصیه ی من این است فقط به پشتیبانی ایمیل اکتفا نکنیدپیشنهاد می کنم با توجه به نوع کار خود یک پشتیبانی دقیق و 

 .بگیرند سواالت خود را از طریق تلفنجواب  اکثریت مشتریان می خواهند

 

 ؟ چکار کنیمافزایش فروش یا افزایش بازدید سایت برای 

 می بایست چند اصل کلی را رعایت کنید ؛افزایش فروش یا افزایش بازدیدکنندگان سایت برای 

 پشتیبانی کامل و دقیق .1

 مشتری مداری و صداقت در کار .2

 سئو و بهینه سازی .3

 بروزرسانی مداوم سایت .4

 کار در شبکه های اجتماعی .5

 تبلیغات هدف مند .6

اصل را به خاطر بسپارید, اگر این اصول را دقیق و حساب شده انجام دهید بازدید شما و یا فروش شما هر روز افزایش پیدا خواهد  6این 

 کرد.

 یکی دیگر از روش های افزایش بازدید خرید آی پی روزانه است. که توضیحات آن در صفحه افزایش بازدید موجود است.

 

 ؟ چگونه سایت خود را مدیریت کنیم
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هرگز فراموش نکنید وب سایت شما جلوه ای از طرز فکر و رفتار شماست, وب سایت خود را همیشه منظم نگه دارید. یک مدیر خوب 

 هوده و بی خاصیت شود.هرگز نمی گذارد وب سایت آن بی

 چند اصل را در مدیریت یک وب سایت رعایت کنید ؛

 سایت را منظم و سالم نگه دارید. .1

 با اخبار و مطالب بی خاصیت وب سایت خود را پر نکنید. .2

 هرگز به مشتری یا بازدیدکننده خود دروغ نگویید. .3

 د که همیشه نیاز به بروزرسانی دارد.این باور را داشته باشید که شما یک وبسایت قدرتمند داری .4

 حداالمکان سعی کنید مطالب مفید و آموزشی در سایت قرار دهید. .5

 

 نتیجه گیری

اصل در خصوص طراحی سایت را گفتیم. تمامی این اصول و مبحث ها مربوط به تجربه شخصی بنده از زمان شروع به  14در این مقاله 

 پروژه های مختلفی با طرز فکر های مختلفی را انجام داده ام.نشیب های زیادی را تجربه کرده ام و کار وب سایت آوا می باشد. فراز ها و 

 آن را از دست بدهید کسب و کار خود را از دست داده اید. . پس اگرفراموش نکنید مشتری یا بازدیدکننده شما قلب سایت شماست

 از دانلود کنید. PDFاین مقاله را هم می توانید در قالب یک 

 نظرات و پیشنهادات خود را بنویسید و اگر این مقاله برای شما مفید بود آن را به دوستان خود معرفی کنید.

 موفق باشید

 علیزاده

 طراحی سایت آواگروه 
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