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ــود  ــی خ ــب و کار اینترنت ــایت و کس ــرای س ــه ب ــام دامن ــاب ن ــال انتخ ــه دنب ــی ب وقت
ــدن  ــا خوان ــرار دارد. شــما ب ــادی پیــش روی شــما ق ــا انتخاب هــای زی هســتید، قطع
ــه،  ــام دامن ــوه ن ــان انب ــر، از می ــود در مــدت زمــان کمت ــد ب ــادر خواهی ــه ق ــن مقال ای
بهتریــن و مناســب ترین نــام را بــرای کســب و کار اینترنتــی و ســایت خــود برگزینیــد.
نــام دامنــه و url ســایت شــما نقــش بســیار مهمــی را هنــگام جســتجو ایفــا می کنــد، 
ــوای  ــما و محت ــایت ش ــد از س ــرای بازدی ــما ب ــدگان ش ــد بازدیدکنن ــا مقص ــه تنه و ن
شــما محســوب می شــود،بلکه دامنــه ای کــه شــما انتخــاب می کنیــد می توانــد تاثیــر 

قابل توجــه ای بــر دیــده شــدن شــما در نتایــج جســتجو داشــته باشــد.
گزینه هــای بســیار زیــادی بــرای انتخــاب نــام دامنــه )نســبت بــه گذشــته( در دســترس 
ــه  ــزم ب ــه، مل ــوز هــم برخــی از بهتریــن شــیوه ها وجــود دارد ک شــما اســت. امــا هن
بهره گیــری از آنهــا هســتید، تــا ســایت شــما در نتایــج بهینــه باشــد. آخریــن خبرهــا 
ــه  ــه ب ــی از آن اســت ک ــاه اوت 2017 منتشــر شــد، حاک ــه در م ــا ک ــای دامنه ه از دنی
تعــداد 1547 دامنــه TLDS یــا دامنــه ســطح بــاال در دســترس کاربــران اینترنتــی قــرار 
داده شــده اســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه دیگــر مثــل ســابق، انتخــاب دامنــه 
کار آســانی نیســت )البتــه در صورتــی کــه می خواهیــد بهتریــن دامنــه را از هــر لحــاظ 
بــرای ســایت خــود انتخــاب کنیــد(. بــرای اطمینــان حاصــل کــردن از انتخــاب دامنــه 

مناســب ایــن مقالــه را تــا انتهــا بــه دقــت بخوانیــد.

اگــر می خواهیــد دربــاره انتخــاب دامنــه بیشــتر بدانیــد حتمــا فایــل صوتــی 10 نکتــه 
طالیــی کــه بایــد قبــل از داشــتن وب ســایت بدانیــد را گــوش دهیــد.

 
1- با کلمات کلیدی شروع کنید

قبــل از اینــه بــرای ثبــت دامنــه مــورد نظــر در جایــی log in شــوید، اندکــی بــه خــود 
ــدا کنیــد. وقتــی شــما در حــال فکــر کــردن  ــا ایده هــای بهتــری پی ــد ت فرصــت دهی
هســتید امــکان دارد یکــی دوتــا، یــا شــاید هــم بیشــتر کلمــه کلیــدی در ذهــن خــود 
پیــدا کنیــد و آن هــا را بپرورانیــد. ایــن کلمــات و عبــارات کلیــدی بایــد بــه طــور واضــح 
مشــخص کننــد کــه شــما چــه چیــزی می خواهیــد یــا بــه طــور دقیق تــر قصــد انجــام 

چــه کاری را داریــد؟
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ایــن کلمــات کلیــدی را بــا هــم مخلــوط و ترکیــب کنیــد و ببینیــد ترکیــب آن هــا چگونه 
بــه نظــر می رســد. هیــچ عجلــه ای نداشــته باشــید و بــه خــود از ایــن جهــت فشــار 
وارد نکنیــد. اجــازه دهیــد ایــن فرآینــد بــرای مدتــی بــه آســانی در ذهــن شــما جریــان 
داشــته باشــد. بــرای مثــال فــرض بفرماییــد کــه قصــد راه انــدازی یــک نانوایی در شــهر 
یــا محلــه خــود را داریــد. برخــی از کلمــات و عبــارات کلیــدی کــه بــرای ایــن کار نیــاز 
ــوالت  ــان تازه،محص ــال تهران(،ن ــرای مث ــما )ب ــهر ش ــام ش ــامل ن ــد ش ــد می توان داری

پختــه شــده بــا آرد،نانوایــی و ... باشــد.
یــک نکتــه جالــب وجــود دارد و آن هــم ایــن اســت کــه شــما می توانیــد از پســوندها 
ــری  ــه بهت ــه دامن ــد ک ــازه می ده ــما اج ــه ش ــکار ب ــد. این ــتفاده کنی ــوندها اس و پیش
بــرای خــود ثبــت کنیــد. بــرای روشــن تر شــدن قضیــه یــک مثــال میاوریــم. بــه عنــوان 
مثــال بــرای نانوایــی خــود می توانید،دامنــه ای بــه فــرم روبــرو را بــرای ســایت خــود 

Superfreshbead.com :انتخــاب کنیــد

بیشتر بدانید: چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟

 

2

https://modireweb.com
https://modireweb.com/What-we-put-on-our-website


انتخاب دامنه؛ 10 نکته ای که قبل از انتخاب یک دامنه مناسب باید 
بدانید

www.modireweb.com

2- دامنه خود را منحصر به فرد کنید
نــام دامنــه شــما جزئــی از برنــد شــما محســوب می شــود.اطمینان حاصــل کنیــد کــه 
ایــن دامنــه هــم بــرای شــما و هــم بــرای کاربــران شــما همشــه باقــی می مانــد و ارزش 
خــود را حفــظ می کنــد. داشــتن دامنــه ای کــه شــباهت زیــادی بــا نام هــای تجــاری 
دیگــری دارد بــه هیــچ عنــوان ایــده مناســبی نخواهــد بــود، چــون به راحتــی کاربــر را 
ســردر گــم می کنــد. کاربــر بایــد شــما و کســب و کار شــما را بشناســد و بــه طــور کلــی 
نــام برنــد شــما و دامنــه ســایت تان بــه روشــنی در ذهــن مخاطبان تــان باقــی بمانــد.
ــگام  ــید. هن ــرد باش ــی منحصر به ف ــه خیل ــد ک ــعی نکنی ــم س ــاد ه ــود زی ــن وج ــا ای ب
ثبــت دامنــه خــود بــا دقــت بــه امــالی آن توجــه کنیــد، زیــرا اعمــال امــالی جایگزیــن 
ــه مشــکل بزرگــی منجرشــود. یــک مثــال مشــهور در ایــن رابطــه وجــود  ــد ب می توان
دارد: همــه شــما بــه احتمــال زیــاد ســایت مشــهور flickr.com کــه در حــوزه عکــس 
و تصویــر بســیار نــام آشناســت را می شناســید. زمانــی کــه بنیانگــذاران ایــن ســایت 
دامنــه خــود را ثبــت می کردنــد، بــه جــای اســتفاده از امــالی درســت flickr  از امــالی 

نادرســت آن یعنــی flicker اســتفاده کردنــد.
بخاطــر ایــن اشــتباه بــزرگ، بــه احتمــال زیــاد کــه نــه، حتمــا و به طــور قطــع ترافیــک 
ــور بــه  ــه باالیــی مجب ــا صــرف هزین ــد. آن هــا در نهایــت ب زیــادی را از دســت داده ان

خریــداری دامنــه صحیــح یعنــی flickr.com شــدند.
ــد و ارزش  ــادی کســب کنی ــت زی ــرد و موفقی ــه کســب و کار شــما بگی ــد ک ــرض کنی ف
برنــد شــما چنــد برابــر شــود در حالــی کــه نــام دامنــه شــما از امــالی درســتی برخــوردار 
نیســت. فکــر نمی کنیــد کــه احتمــال سوء اســتفاده از نــام صحیــح دامنــه شــما وجــود 
ــع  ــه نف ــما ب ــد ش ــام برن ــی از ارزش و ن ــا به راحت ــتفاده  کننده ه ــته باشد؟سوء اس داش
ــد و  ــت می دهی ــود را از دس ــک خ ــه روز ترافی ــما روز ب ــد و ش ــره می برن ــان به خودش

ســرانجام برنــد شــما ارزش واقعــی خــود را از دســت خواهــد داد.
 

3- به فکر یک دامنه com. باشید
اگــر شــما بــه فکــر ایجــاد یــک نــام و برنــد تجــاری بصــورت آنالیــن و در دراز مــدت 
هســتید، هیــچ دامنــه ای بــا ارزش تــر از com. بــرای شــما وجــود نخواهــد داشــت.
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دالیــل بســیار زیــادی ســراغ داریــم کــه ثابــت کنیــم چــرا ایــن موضــوع تــا ایــن حــد 
ــران شــما می شــود. ــی مهمتریــن دلیــل متوجــه کارب مهــم اســت. ول

ــاال در دســترس اســت  ــان دامنه هــای ســطح ب ــا هم ــه هــزاران TLDs ی ــی ک در حال
 .com ــده ــت ش ــه ثب ــی دامن ــرار دارد، ول ــما ق ــار ش ــادی در اختی ــای زی و انتخاب ه
 .com بیشــترین اعتمــاد را از دیــد و نــگاه کاربــران دارد. به عبــارت ســاده تر کاربــر دامنه
ــا  ــد ب ــما می توانی ــط ش ــا غل ــت ی ــد. درس ــی می کن ــر تلق ــر و با ارزش ت را قابل اعتماد ت
ــام  ــد و ن ــه برن ــار بخشــیدن ب ــن واقعیــت گام محکمــی را در اعتب ــن ای در نظــر گرفت

ســایت خــود برداریــد.
بســیاری از کاربــران اینترنتــی )حداقــل بــا شــناختی کــه مــن از کاربــران ایرانــی دارم( 
از دامنه هــای ســطح بــاالی دیگــری اطــالع ندارنــد. پــس از آنحایــی کــه com. بــرای 
ــن  ــا ای ــد م ــه اکی ــود، توصی ــوب می ش ــک محس ــه کلی ــن گزین ــران بهتری ــر کارب اکث

اســت کــه حتمــا یــک دامنــه دات کام بــرای خــود ثبــت کنیــد.

ــب و کار  ــت در کس ــرای موفقی ــری ب ــه کارب ــود تجرب ــد: 10 روش بهب ــتر بخوانی بیش
ــی اینترنت

4- نامی بنویسید که نوشتن آن آسان باشد
صادقانــه بگویــم اگــر آدرس url شــما پیچیــده باشــد و تایــپ آن بــا مشــکل همــراه 
باشــد، کاربــر از آن اصــال اســتقبال نمی کنــد. نــام url کــه طوالنــی بــوده و از کلمــات 
زیــادی تشــکیل شــده باشــد، بــرای کاربــر خســته کننده اســت، مخصوصــا اگــر خوانش 
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آن بــرای کاربــر دشــوار بــه نظــر برســد. هــر چقــدر هــم کــه برنــد شــما و محتــوای 
شــما بــا ارزش باشــد، وقتــی کاربــر تصــور درســتی از ســایت شــما نداشــته باشــد، در 

آینــده بــرای پیــدا کــردن شــما دچــار ســردرگمی می شــود.
حتــی ممکــن اســت شــما قــادر باشــید یــک کلمــه کلیــدی عالــی و مناســب را بــا یــک 
url طوالنــی ترکیــب کنیــد، ولــی در نهایــت وقتــی کاربــر تجربــه خوبــی از رویارویــی 

بــا url شــما نداشــته باشــد، کامــال بیهــوده خواهــد بــود.
 

5- نام دامنه خود را به یاد ماندنی کنید
ــوب  ــی محس ــوع بازاریاب ــن ن ــم بهتری ــوز ه ــان هن ــی و دهان به ده ــی زبان بازاریاب
ــک  ــود کم ــاری خ ــام تج ــریع ن ــترش س ــه گس ــد ب ــا می خواهی ــر واقع ــود. اگ می ش
کنیــد، دامنــه مناســبی بــرای خــود در نظــر بگیریــد. وقتــی کســی نــام ســایت شــما را 
بــه یــاد نیــاورد، داشــتن عالی تریــن ســایت بــا بهتریــن محتــوا چــه ســودی بــه حــال 

شــما دارد؟
حــاال تصــور کنیــد نــام دامنــه شــما به راحتــی و شــیرینی هــر چــه تمــام تلفــظ شــود 
و در ذهــن مانــدگار باشــد، در آن صــورت شــما می توانــد ایــن شــانس را داشــته باشــد 

ــد. ــا بی افتی ــر زبان ه ــا  س ت

بیشتر بخوانید: سه ترند بازاریابی محتوا در سال 2018

6- نام تان را کوتاه انتخاب کنید
ــه خاطــر  ــاه هســتند به راحتــی تایــپ می شــوند و حتــی ب آدرس url هایــی کــه کوت
ســپردن آنهــا هــم کار آســان تری خواهــد بــود.  url هــای کوتــاه بیشــتر از نمونه هــای 
بــا کمــک  نمایــش داده می شــوند. همچنیــن  نتایــج جســتجو  طوالنی تــر در 
ــا  ــی آســان تر در Rich answer هــا ی اســتراکچرد دیتاهــا )structured data( خیل
همــان پاســخ های غنــی گنجانــده می شــوند و در ایــن صــورت شــانس نمایــش نــام 
ســایت شــما در صــدر نتایــج موتورهــای جســتجو، بــه صــورت ویــژه ای بــاال مــی رود.
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7- نام تان باید در نگاه اول در دل کاربر بنشیند
ــه  ــد چ ــار داری ــد انتظ ــورد می کن ــما برخ ــا url ش ــار اول ب ــرای ب ــر ب ــک کارب ــی ی وقت
ــر در مــدت زمــان انــدک  عکــس العملــی از خــود نشــان دهــد؟ در صورتــی کــه کارب
نتوانــد بــا url شــما ارتبــاط برقــرار کنــد و متوجــه نشــود کــه شــما چــه چیــزی بــه او 
ارائــه می دهیــد یــا اصــال شــما بــه چــه دردی میخوریــد، قطعــا url و نــام دامنــه شــما 

ــرو می شــود. ــا مشــکل روب در ایــن صــورت ب

8-برند خود را بسازید
اگــر قــادر نیســتید دامنــه خــوب و مناســبی بــرای خــود پیــدا کنیــد کــه مطابــق مــوارد 
ــد  ــه برن ــل ب ــد و آن را تبدی ــام تجــاری دســت و پا کنی ــرای خــود یــک ن ــاال باشــد، ب ب
ــران نشــان  ــه کارب ــام تجــاری، خــود را ب ــن ن ــه کمــک ای ــد ب ــه بع ــن ب ــد و از ای کنی
ــک  ــرای ســاخت ی ــک راه خــوب ب ــام تجــاری مناســب ی ــک ن ــد. اســتفاده از ی دهی
ارزش و برنــد معتبــر اســت. توجــه داشــته باشــید کــه بــرای انتخــاب یــک نــام تجــاری 
بایــد از انعطــاف باالیــی برخــوردار باشــید، در ایــن صــورت در دراز مــدت تــالش شــما 

ــرای شناســاندن خــود و کســب و کارتان جــواب خواهــد داد. ب
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9-در قوانین و اصول فرو نروید
هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه صرفــا فقــط از قوانیــن زمــان حــال بــرای انتخــاب نــام 
دامنــه خــود اســتفاده کنیــد. هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد اصلــی کــه در حال حاضــر در 
جریــان اســت، بــرای همیشــه در جریــان باشــد و ادامــه بیابــد. قوانیــن احتمالــی کــه 
ممکــن اســت در آینــده بــه وجــود بیایــد را در نظــر بگیریــد. از کپی بــرداری مســیری 
کــه شــخص دیگــری کــه در حــال طــی کــردن آن اســت، جــدا خــودداری کنیــد. نــام 
دامنــه خــود را بــه دور از عبــارات عجیب و غریــب و طوالنــی انتخــاب کــرده و تــا جایــی 

کــه ممکــن اســت آن را ســاده و متمرکــز بــر فعالیــت خــود برگزینیــد.

بیشتر بدانید: 10 استراتژی بازاریابی آنالین که کسب وکارتان را رونق می بخشد

10-یک ابزار انتخاب دامنه را امتحان کنید
اگــر بــرای پیــدا کــردن نــام دامنــه خــود ســخت دچــار تردیــد بــوده و یــا بــرای پیــدا 
کــردن آن دچــار وســواس هســتید، نگــران نباشــید. ابزارهــای زیــادی بــرای کمــک بــه 
شــما در بســتر اینترنــت بــه وجــود آمــده انــد. ســعی کنیــد یــک ابــزار انتخــاب دامنــه 
 NameMesh یــا Domsinbot بیابیــد و از آن ابــزار کمــک بگیریــد. ابزارهایــی ماننــد
ــته  ــاد داش ــه ی ــا ب ــد.   ام ــک کنن ــب کم ــه مناس ــن دامن ــما در یافت ــه ش ــد ب می توانن

باشــید بــه توصیه هایــی کــه خواندیــد نیــز توجــه کنیــد.
ــان را در  ــه تجــارت آنالین ت ــی اســت ک ــه شــما جای ــه دامن ــد گفــت ک ــت بای در نهای
ــه  ــد آدرس شــرکت ها در فضــای واقعــی ، کــه ب ــد. درســت مانن آنجــا انجــام می دهی
مشــتریان اجــازه می دهــد از مــکان آنهــا باخبــر شــوند؛ آدرس دامنــه شــما هــم دقیقــا 

ــد. ــه همیــن شــکل عمــل می کن ب
ــا  ــم و ارزشــمند اســت. ب ــن بســیار مه ــای تجــارت آنالی ــه در دنی ــام دامن انتخــاب ن
کمــی وقــت گذاشــتن روی انتخــاب نــام دامنــه خــود، می توانیــد نقــش موثرتــری را 

در درازمــدت بــرای ســایت خــود ایجــاد کنیــد.
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