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ــه  ــخ ب ــر در پاس ــد؟ اگ ــی داری ــپ آگاه ــوگل م ــکان در گ ــت م ــت ثب ــا از اهمی آی
ــد آدرس  ــه می توانی ــه چگون ــد ک ــد بدانی ــد و می خواهی ــد داری ــؤاالت تردی ــن س ای
ــت  ــب را از دس ــن مطل ــه ای ــد مطالع ــه کنی ــپ اضاف ــوگل م ــه گ ــب وکارتان را ب کس

ــد. ندهی

ایــن روزهــا مــردم بــرای پیــدا کــردن هــر آدرســی کــه بــه آن نیــاز دارنــد -و از جملــه 
آدرس کســب وکارهای مــورد نیازشــان- از نــرم افزارهــای مکانیــاب اســتفاده می کننــد. 
ــوازم  ــار فروشــی، مکانیکــی، باشــگاه ورزشــی، ل ــا خــوار و ب ــه ت ــن گرفت از پمــپ بنزی
رایانــه و هــر فروشــگاه و مرکــز خدماتــی کــه فکــرش را بکنیــد را بــه راحتــی می توانیــم 
از طریــق ایــن برنامه هــا پیــدا کنیــم و لــذا امــروزه بــه نــدرت کســی را می بینیــم کــه 

از دیگــران آدرس بپرســد. 
ــی از  ــپ یک ــوگل م ــر گ ــال حاض ــه در ح ــت ک ــیده نیس ــس پوش ــر هیچک ــًا ب طبیعت
قوی ترینهــا و حتــی شــاید قوی تریــن نــرم افــزار و سیســتم جی پــی اس اســت کــه بــه 
رایــگان در دســترس عمــوم مــردم قــرار دارد؛ لــذا  ثبــت مــکان در گــوگل مــپ بــه ایــن 
معنــی اســت کــه هــر زمــان کــه یــک مشــتری نیازمنــد بــه محصــوالت یــا خدماتــی 
کــه عرضــه می کنیــد، از طریــق ایــن برنامــه کاربــردی یــا بــه وســیله جســتجوی گــوگل 
محصــوالت یــا خدمــات مشــابه شــما را جســتجو می کنــد، بــه عنــوان یــک گزینــه در 
ــت تمــام کاری کــه آن مشــتری آمــاده  ــد گرفــت. در ایــن حال ــرار خواهی ــر وی ق براب
بایــد انجــام بدهــد چنــد لمــس اســت تــا بــه محــل دریافــت محصــول یــا ســرویس 

مــورد نظــر برســد و بــه مشــتری بالفعــل شــما تبدیــل شــود. 
امــا تصــور کنیــد کــه اگــر موقعیــت کســب وکار شــما در گــوگل مــپ ثبت نشــده باشــد 
ــا  ــما ی ــا ش ــه ب ــرادی ک ــان اف ــز هم ــه ج ــس ب ــورت هیچ ک ــود؟ در اینص ــه می ش چ
محلــه ای کــه در آن فعالیــت می کنیــد آشــنایی دارنــد از وجــود آن اطالعــی نخواهنــد 
داشــت و حتــی چه بســا بســیاری از مشــتریان بالقــوه ای کــه در همــان اطــراف شــما 

ســکونت دارنــد را نیــز از دســت بدهیــد. 
ــای  ــت ج ــپ نیس ــوگل م ــما در گ ــب وکار ش ــانی از کس ــام و نش ــر ن ــال اگ درعین ح
نگرانــی خاصــی وجــود نــدارد؛ چــرا کــه ثبــت مکان هــای ثبــت نشــده در این سیســتم 
کار دشــواری نیســت. در ایــن مطلــب مراحــل ثبــت مشــخصات آدرس هایــی کــه در 
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گــوگل مــپ وجــود ندارنــد را بــه صــورت گام بــه گام در هــر دو محیــط اپ موبایــل و 
مرورگــر رایانــه توضیــح خواهیــم داد.

 

ثبت مکان در گوگل مپ از طریق موبایل
چــه از اندرویــد اســتفاده میکنیــد یــا از سیســتم عامــل iOS اپــل، در هــر صــورت بــا 
ــرای هــر دوی ایــن پلتفرم هــا منتشــر  ــگان ب ــه رای اســتفاده از اپ گــوگل مــپ کــه ب
ــه  ــان را ب ــورد نظرت ــکان م ــرده و آدرس م ــال ک ــر را دنب ــل زی ــد مراح ــده می توانی ش
ــا از  ــن راهنم ــر ای ــه تصاوی ــد. دقــت داشــته باشــید ک ــه کنی ــوگل اضاف نقشــه های گ
ــد  ــاهده می کنی ــد مش ــه در اندروی ــزی ک ــاید چی ــذا ش ــده و ل ــه ش ــط iOS گرفت محی

اندکــی بــا ایــن تصاویــر متفــاوت باشــد.

مقالــه مرتبــط: ســئوی محلــی چیســت و چگونــه باعــث افزایــش درآمــد شــما مــی 
شــود؟
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1. برنامه گوگل مپ را در موبایل یا تبلت خود باز کنید
ــدی  ــی های اندروی ــه گوش ــًا در هم ــرض تقریب ــش ف ــورت پی ــه ص ــپ ب ــوگل م اپ گ
ــد  ــد بای ــدا نمی کنی ــود پی ــی خ ــه را در گوش ــن برنام ــه ای ــی ک ــود دارد. در صورت وج
آن را از پلــی اســتور گــوگل یــا اپ اســتور اپــل نصــب کنیــد. پــس از نصــب برنامــه، 
آیکــن آن را لمــس کنیــد تــا وارد محیــط نقشــه های گــوگل شــوید. چنانچــه قبــالً وارد 
ــز  ــل و رم ــا درج آدرس جیمی ــد ب ــه بای ــن مرحل ــده اید در ای ــان نش ــاب گوگلی ت حس

عبــور خــود بــه سیســتم وارد شــوید.
 

 
2. عالمت منو را لمس کنید

عالمتــی کــه در گوشــه باالیــی ســمت چــپ صفحــه قــرار دارد و شــبیه بــه ســه خــط 
ــر  ــو ظاه ــک من ــور، ی ــت مزب ــس عالم ــا لم ــد. ب ــس کنی ــت را لم ــی اس ــوازی افق م

می شــود.
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3. گزینه Add a missing place را لمس کنید

 Add a missing تقریبــًا در انتهــای منویــی کــه ظاهــر شــده، گزینــه ای تحــت عنــوان
ــوید  ــام Add a place می ش ــا ن ــه ای ب ــس آن وارد صفح ــا لم ــود دارد. ب place وج
کــه مخصــوص درج اطالعــات موقعیــت جدیــدی اســت کــه می خواهیــد بــه گــوگل 

مــپ اضافــه کنیــد.
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4. نام مکان مورد نظر را وارد کنید
ــرده و  ــوان Name مشــخص شــده را لمــس ک ــا عن ــاالی صفحــه ب ــه در ب ــدی ک فیل
ــور  ــه ط ــر را ب ــورد نظ ــوان م ــد. عن ــود را در آن وارد کنی ــب وکار خ ــام کس ــپس ن س

ــد. ــتفاده نکنی ــی اس ــن طوالن ــوده و از عناوی ــت وارد نم ــا دق ــح و ب صحی

 
5. نوع کسب وکار خود را انتخاب کنید

فیلــد Category را لمــس کــرده و ســپس دســته بنــدی متناســب بــا نــوع فعالیتتــان 
را انتخــاب کنیــد. دقــت کنیــد کــه نــوع کســب وکار بایــد بــه انگلیســی مشــخص شــود 
و امــکان جســتجو نیــز در ایــن فیلــد تعبیــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، بــا درج 
چنــد حــرف اول کلمــه Computer تمامــی عناویــن مرتبــط بــا رایانــه نمایــش داده 

می شــوند.
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6. آدرس کسب وکارتان را وارد کنید
ــا Address مشــخص شــده را لمــس کــرده و  ــوان Location ی ــا عن قســمتی کــه ب
ــات آدرس را درج  ــه اطالع ــور ک ــد. همین ط ــر را وارد کنی ــورد نظ ــت م آدرس موقعی
ــه شــما داده می شــود  ــب اســتاندارد آدرس ب ــرای درج قال ــد پیشــنهادهایی ب می کنی
کــه بــا انتخــاب هــر یــک از آن هــا، یــک پیــش نمایــش کــه در زیــر کادر آدرس قــرار 
دارد تصویــر موقعیــت جدیــد را نمایــش خواهــد داد. به عــالوه، می توانیــد بــا لمــس 
 Update ــا عنــوان همیــن پیــش نمایــش )در حالتــی کــه کادر آدرس خالــی باشــد ب
location on map مشــاهده می شــود( دقیقــًا محــل مــورد نظــر را در نقشــه گــوگل 
مشــخص کنیــد تــا آدرس متناســب بــا آن بــه طــور خــودکار در قســمت آدرس ثبــت 

شــود. 

ــق آن  ــد از طری ــرای کســب درآم ــی و هــر آنچــه ب ــی ایمیل ــد: بازاریاب بیشــتر بخوانی
ــد ــد بدانی بای

 
7. اطالعات اضافی را وارد کنید

درج عنــوان، نــوع و موقعیــت محــل مــورد نظــر بــرای ثبــت آن در گــوگل مــپ ضروری 
اســت؛ امــا اطالعــات دیگــری را هــم می توانیــد در ایــن قســمت وارد کنیــد کــه وجــود 

آن هــا به خصــوص بــرای کســب وکارها خالــی از فایــده نخواهــد بــود:
• شــماره تلفــن: کادری کــه عبــارت phone number در آن درج شــده را لمــس کــرده 

و شــماره تلفــن کســب وکار خــود را وارد کنیــد.
• آدرس وب ســایت: کادری کــه در آن کلمــه website نوشــته شــده را لمــس کــرده و 

آدرس وب ســایت کســب وکار خــود را وارد کنیــد.
ــای  ــاعات و روزه ــن س ــش تعیی ــس کادر Hours وارد بخ ــا لم ــت: ب ــان فعالی • زم
ــه را  ــف هفت ــای مختل ــمت روزه ــن قس ــوید. در ای ــود می ش ــب وکار خ ــت کس فعالی
ــد ســاعت  ــدام از آن هــا می توانی ــار هــر ک ــا لمــس کادر کن ــه ب ــد ک مشــاهده می کنی
آغــاز بــه کار و تعطیلــی کســب وکارتان را درج کنیــد. در صورتــی کــه کســب وکار شــما 

ــد. ــال کنی ــارت hours 24 Open را فع ــار عب ــد کادر کن شــبانه روزی اســت بای
 Already تاریــخ افتتــاح کســب وکار: چنانچــه کارتــان را قبــالً شــروع کرده ایــد گزینــه •
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 I don’t ــارت ــار عب ــک کن ــذف تی ــا ح ــورت ب ــر اینص ــد. در غی ــاب کنی open را انتخ
know می توانیــد مــاه آغــاز فعالیتتــان را مشــخص کنیــد. بــرای تعییــن روز افتتاحیــه 

گزینــه Add the specific day را نیــز انتخــاب کنیــد.
• عکــس: از طریــق دکمــه ای کــه بــا عنــوان Add a photo مشــخص شــده می توانیــد 
ــط و متناســب دیگــری در  ــا هــر مــورد مرتب ــو ی ــری را از ورودی فروشــگاه، من تصاوی
ــری اســتفاده  ــد. ترجیحــًا در ایــن قســمت از عکــس و تصاوی ــت کنی گــوگل مــپ ثب
کنیــد کــه بــرای کاربــری کــه بــه دنبــال شماســت ســودمند خواهــد بــود. معمــوالً بــا 

ــد. ــر می کنی ــرش را کمت ــرای پذی ــی شــانس خــود ب ارســال آیتم هــای گرافیک
 

8. اطالعات ثبت شده را ارسال کنید
در پایــان بــا لمــس گزینــه SEND یــا عالمــت موشــک ماننــدی کــه در بــاال در قســمت 
ــه گــوگل  ــرای ثبــت در گــوگل مــپ ب ســمت راســت صفحــه قــرار دارد اطالعــات را ب
ارســال می کنیــد. ســپس در عــرض دو هفتــه از زمــان ارســال مشــخصات آدرس مــورد 
نظــر یــک ایمیــل دریافــت خواهیــد کــرد کــه پذیــرش یــا عــدم پذیــرش درخواســت 
شــما را بــه اطالعتــان می رســاند. دقــت داشــته باشــید کــه معمــوالً تأییــد اطالعــات 
در گــوگل مــپ خیلــی کمتــر از ایــن طــول می کشــد و حتــی گاهــی ایمیــل مربوطــه 

را پــس از گذشــت 24 ســاعت یــا کمتــر دریافــت می کنیــد.
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ثبت مکان در گوگل مپ از طریق دسکتاپ
عــالوه بــر امــکان اســتفاده از اپ انحصــاری گــوگل، در رایانــه خــود نیــز می توانیــد از 
ــه نقشــه های گــوگل دسترســی داشــته باشــید و هــر آدرســی  طریــق یــک مرورگــر ب
کــه می خواهیــد را بــه ایــن ســرویس اضافــه کنیــد. البتــه مراحــل ثبــت موقعیــت در 
نســخه تحــت وب گــوگل مــپ بــا اپ آن تفــاوت چندانــی نــدارد؛ درعین حــال در اینجــا 
فرآینــد ثبــت موقعیــت از طریــق رایانــه را نیــز بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه توضیــح 

می دهیــم:
 

1. سایت گوگل مپ را باز کنید
ــر وارد  ــد. اگ ــه آدرس https://www.google.com/maps بروی ــود ب ــر خ در مرورگ
ــد  ــق ایــن وب ســایت می توانی ــری خــود در گــوگل شــده باشــید از طری حســاب کارب
مکان هــای موردنظرتــان را بــه گــوگل مــپ اضافــه کنیــد. در غیــر اینصــورت بایــد روی 
عبــارت Sign in در ســمت راســت بــاالی صفحــه کلیــک کــرده و آدرس ایمیــل گوگلــی 

و رمــز عبــور خــود را وارد کنیــد تــا بــه سیســتم وارد شــوید.
 

2. منوی وب سایت گوگل مپ را باز کنید
بــا کلیــک بــر روی عالمتــی کــه شــبیه بــه ســه خــط مــوازی اســت و در گوشــه ســمت 
چــپ بــاالی صفحــه قــرار دارد منــوی وب ســایت گــوگل مــپ را بــاز کنیــد. هنگامی کــه 
روی ایــن عالمــت کلیــک می کنیــد یــک منــو از ســمت چــپ صفحــه ظاهــر می شــود 

کــه حــاوی گزینه هــای مختلفــی اســت.
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3. روی گزینه Add a missing place کلیک کنید
ــًا در انتهــای منــوی جانبــی وب ســایت گــوگل  عبــارت Add a missing place تقریب

ــر روی آن پنجــره Add a place ظاهــر می شــود. ــا کلیــک ب ــرار دارد کــه ب مــپ ق
 

4. نام مکان مورد نظر را وارد کنید
ــوان کســب وکار  ــرده و عن ــی Name کلیــک ک در پنجــره Add a place روی کادر متن

خــود را بــه دقــت وارد کنیــد.
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5. نوع کسب وکارتان را مشخص کنید
ــوع  ــرده و ن ــک ک ــارت Add a category در آن نوشــته شــده کلی ــه عب روی کادری ک
کســب وکار خــود را از منویــی کــه ظاهــر می شــود انتخــاب کنیــد. بــا تایــپ قســمتی 
از عنــوان انگلیســی نــوع فعالیتتــان می توانیــد عناویــن دقیق تــری را انتخــاب کنیــد.

 
6. موقعیت مکانی کسب وکارتان را وارد کنید

ــت  ــه فرم ــد ک ــت کنی ــد. دق ــمت Location وارد کنی ــب وکارتان را در قس آدرس کس
ــت  ــا ثب ــه ب ــنهاداتی ک ــد آن را از پیش ــذا بای ــد و ل ــتاندارد باش ــد اس ــما بای آدرس ش
آدرس ظاهــر می شــود انتخــاب کنیــد تــا پیــش نمایشــی از موقعیــت آن در زیــر ایــن 
 Update location on ــه ــر روی دکم ــک ب ــا کلی ــالوه، ب ــود. به ع ــر ش ــمت ظاه قس
ــا آدرس آن  ــد ت ــًا مشــخص کنی ــت کســب وکار خــود را دقیق ــد موقعی map می توانی

هــم بــه طــور خــودکار در قســمت بــاال درج شــود.
 

7. اطالعات اضافی مرتبط با کسب وکار خود را ثبت کنید
 Add phone, hours, website, opening date ــارت ــر روی عب ــک ب ــا کلی ــاال ب ح
and photos می توانیــد اطالعــات اضافــی مرتبــط بــا کســب وکار خــود را وارد کنیــد:

• بــا اســتفاده از قســمت Hours می توانیــد ســاعات و روزهــای فعالیــت کســب وکار 
خــود را مشــخص کنیــد.

• در قسمت Contact می توانید شماره تلفن کسب وکارتان را وارد کنید.
• در بخش Website می توانید آدرس وب سایت کسب وکار خود را درج کنید.

ــخص  ــب وکارتان را مش ــاح کس ــخ افتت ــد تاری ــمت Opening date می توانی • در قس
کنیــد. 

ــب وکار  ــا کس ــط ب ــب و مرتب ــر متناس ــد تصاوی ــش Add a photo می توانی • در بخ
ــز در گــوگل مــپ ثبــت کنیــد. خــود را نی
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8. اطالعات ثبت شده را ارسال کنید

پــس از ثبــت همــه اطالعــات بــا کلیــک بــر روی دکمــه آبــی رنــگ Send در پاییــن 
پنجــره Add a place می توانیــد اطالعاتــی کــه وارد کرده ایــد را بــرای گــوگل ارســال 
کنیــد. در صورتــی کــه موقعیــت وارد شــده قبــالً ثبــت نشــده باشــد درخواســت شــما 
ــوالً در  ــد، معم ــر ش ــالً ذک ــه قب ــور ک ــت و همان ط ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس م
یــک بــازه زمانــی دوهفتــه ای از طریــق ایمیــل در جریــان پذیــرش یــا عــدم پذیــرش 

درخواســت خــود قــرار خواهیــد گرفــت.

ــد  ــاره اش بای ــواع آن و هــر آنچــه درب ــردن، ان ــد: آمــوزش ریدایرکــت ک بیشــتر بدانی
بدانیــد

 
حرف آخر

ثبــت آدرس و عنــوان کســب وکار در گــوگل مــپ در عیــن اینکــه کار بســیار ســاده ای 
اســت، امــا عــالوه بــر کمــک بــه مشــتریان هــدف بــرای پیــدا کــردن آنچــه کــه بــه 
دنبالــش هســتند بــه نوعــی بــه کســب وکار شــما نیــز اعتبــار بیشــتری می دهــد و لــذا 
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می توانــد تأثیــر بســیار مثبــت و چشــمگیری در موفقیتتــان داشــته باشــد. بنابرایــن 
همیــن اآلن وضعیــت نمایــش محــل کســب خــود را در گــوگل مــپ بررســی کنیــد و 
در صورتــی کــه آن را پیــدا نکردیــد بــه یکــی از روش هــای بــاال نســبت بــه افــزودن 

موقعیــت آن بــه همــراه اطالعــات الزم اقــدام نماییــد.
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