
سفارش طراحی سایت ارزان و فوری در مجموعه دیجیتال مارکتینگ مهندس هادی عظیمی برای 

مدت محدود ارائه میشود. ما با قصد ایجاد امکان سفارش طراحی سایت برای آنالین شاپ ها و 

درصد تخفیف در قیمت طراحی سایت ارائه کردیم. شما  70کسب و کار های کوچک هدیه 

میلیون تومان هزینه طراحی سایت صاحب  3سایت تنها با پرداخت حداقل میتوانید برای داشتن 

 .انواع سایت فروشگاهی، شرکتی و شخصی خود باشید

 سفارش طراحی سایت ارزان

برای ثبت سفارش طراحی سایت پیشنهاد میکنیم ابتدا از قسمت مشتریان کسانی که سفارش 

کار های دیگری در ادامه قرار گرفته است که  طراحی سایت خود را به ما سپردند را ببینید. نمونه

میتوانید قدرت تیم دیجیتال مارکتینگ مهندس عظیمی را مشاهده کنید. پس از حاصل شدن 

اطمینان خاطر از کیفیت و قدرت مجموعه از طریق فرم زیر سفارش طراحی سایت خود را ثبت و 

فارش طراحی سایت به دقت برای روز که پس از ثبت س 30تا  10پرداخت را انجام دهید تا طی 

 .شما مشخص شد طراحی سایت را انجام دهیم

تماس  09145344431میتوانید قبل از پرداخت و ثبت سفارش طراحی سایت ارزان با شماره 

 .بگیرید. همچنین درصورتی که تمایل داشته باشید میتوانید از طریق واتساپ نیز مکاتبه کنید

 سفارش ساخت سایت وردپرس

ش طراحی سایت وردپرس امروزه یکی از مسائلی است که افراد بیشتر از قبل به آن اهمیت سفار

اید حتما از آن دسته افرادی هستید قدم شدهی این مقاله پیشدهند. اگر شما نیز برای مطالعهمی

ی سفارش طراحی سایت به دهید. درواقع امروز قصد داریم دربارهکه به این موضوع اهمیت می

ی این مطلب خواهیم که لطفا ما را در ادامهآن را توضیح دهیم. از شما می ۱۰۰تا  ۰کامل از طور 

 .همراهی نمایید

 چرا باید سفارش طراحی سایت خود را ثبت کنیم؟



در قسمت اول مطلب قصد داشتم با موضوعات متفاوتی نوشته را شروع کنم اما فکر دیگری به 

ت متعدد و تکراری کاربران شروع نمایم. اولین سوال کلیدی در ذهنم رسید. تصمیم گرفتم با سواال

باشد؟ سایت میپرسند این است که چه نیازی به طراحی سایت وباین حوضه که افراد از ما می

کار بزنیم؟ و سواالتی این چنینی که ی خود برای اینواقعا الزم است این همه از وقت و هزینه

پاسخ به سواالت شما عزیزان الزم دانستیم که بسیار ساده برایتان ها معلوم نیست. در انتهای آن

سایت، آنقدری سطح آن سخت نیست این موضوع را روشن سازیم. درواقع ساخت یک سایت و وب

 .اندازیمکه بخواهیم خودمان را در زحمت بی

وند. هر شی شما محسوب میها در بازار الکترونیکی و اینترنتی، قلب فعالیت حوضهوب سایت

ی کاریتان اقدام نمایید، اما هایی همچو تل و اینستا به رشد دادن حوضهچقدر هم که شما در اپ

گویم، این مبحث به صورت علمی ها نخواهد رسید. این را از خودم نمیسایتهم به پای وب باز

کمک ثابت شده است و کامال واضح است که داشتن یک سایت به شما برای بیشتر دیده شدن 

شوند شما به های بخت آزمایی هستند که باعث میها مانند بلیطنماید. درواقع سایتمی

 .زمان کوتاه دست یابیدهای عظیمی در مدتموفقیت

اید که چه مقدار کسب و کارهای وارداتی و صادراتی سبب رشد اقتصادی ما شده شده قطعا متوجه

کند؛ یعنی که شما با ساخت سایتی نیز صدق می ها به صورتاست. این موضوع برای کسب و کار

 .خودتان را وسعت ببخشیدی فروش و دیدتوانید دامنهسایت یا سفارش طراحی سایت، می

 اهمیت سفارش طراحی سایت

چنینی بدرد نخور و مسخره باشند، اما باید شاید از نظرتان سفارش طراحی سایت یا مواردی این

ستید. سفارش طراحی سایت، اهمیت واالیی را در بین عموم دارد و ذکر کرد که سخت در اشتباه ه

گردد. بدین صورت شما با گان در زمینه سفارش سایت بیشتر میکنندهبه روز تعداد متقاضی روز

العاده های فوقگردید تا فرصتی امن خود بیرون نیومدن سبب مینشینی کردن و از منطقهعقب

 .از دستتان برود

احی یک سایت خوب می توانید به راحتی بازدیدکنندگان خود را به مشتریان عادی شما با طر

شما در این راه   .دهیدشدن خود را افزایش میتبدیل کنید. دقیقا به همین سادگی، فروش و دیده



های ها سئو و ابزارهای بسیار متفاوت اقدام نمایید برای مثال یکی از این راهتوانید از راهمی

های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی، تبلیغات های بعدی درواقع بازاریابی رسانهآن است. مرحلهبمتناس

ها فقط چند نمونه از یکسری باشد. البته اینمی  کلیکی گوگل و سایر تبلیغات موتورهای جستجو

 .سایت مناسب به آن خواهید رسیدمواردی است که شما با داشتن یک وب

در حالی که یک وب سایت بد می تواند پول و سرمایه شما را هدر دهد، یک وب سایت بهینه 

سرمایه گذاری شما را چندین برابر می کند.البته باید در نظر داشته باشید همان قدری که یک 

 است ممکن نیز آن برعکس ینتیجه رساند،می اوج به را ما و است اهمیت دارای  سایت مناسب

بدین صورت باید حواسمان را خوب جمع کنیم که یک سایت نا مناسب طراحی نکنیم  .کند صدق

کردهایم و و یا به سفارش طراحی سایت نامعتبر نپردازیم. زیرا در این صورت تنها خودمان را اذیت

شود تا به ضرر گردد، بلکه حتی سبب میمان ایجاد نمیکاریعالوه بر اینکه اتفاق مثبتی در حوضه

 .ان برسیمو زی

 هزینه سفارش طراحی سایت

در زیر لیست قیمت های طراحی سایت مجموعه ما را مشاهده میکنید که به مدت محدود دارای 

پلن شرکتی، فروشگاهی و شخصی در دو حالت وردپرسی و  3تخفیف هستند. دقت داشته باشید 

 .اختصاصی برای سفارش طراحی سایت ارائه شده اند

 سایت فروشگاهیهزینه سفارش طراحی 

 میلیون تومان5  میلیون تومان9 

 طراحی ریسپانسیو و اختصاصی 

 های پلن خبریایجاد وبالگ با ویژگی 

 امکان افزودن بینهایت کاال 

 هامدیریت محصوالت، کاربران و تراکنش 

 گذاری و درج برندبندی، برچسبامکان دسته 

 گذاری متنوعول و قیمتتعریف انواع محص 



 امکان تعریف کوپن، کد تخفیف 

 های پرداخت و ارسالمدیریت انواع روش 

 پروسه سفارش، پرداخت آنالین، سبد خرید 

 09145344431تماس : 

 هزینه سفارش طراحی سایت شرکتی

 میلیون تومان4  میلیون تومان7 

 طراحی ریسپانسیو و اختصاصی 

 های پلن خبریایجاد وبالگ با ویژگی 

 امکان تعریف و دسته بندی خدمات 

 کار ها و افتخاراتایجاد بخش نمونه 

 امکان ایجاد بینهایت صفحه 

 های اختصاصی و انواع محتوادرج فرم 

 گالری تصاویر، جستجو پیشرفته و گوگل مپ 

 دهی، کد پیگیری وهای نوبتماژول... 

 09145344431تماس : 

 هزینه سفارش طراحی سایت شخصی

 میلیون تومان3  میلیون تومان5 

 طراحی ریسپانسیو و اختصاصی 

 مدیریت اولویت نمایش اخبار 

 ای در مطالبجستجو حرفه 

 عضویت در خبرنامه و ارسال ایمیلی و پیامکی 

 طهای مرتبتعریف کلمات کلیدی و تگ 

tel:09145344431
tel:09145344431


 تعیین سطوح دسترسی کارمندان 

 سیستم گزارش گیری از مطالب و کاربران 

 09145344431تماس : 

 زمان طراحی سایت برای حوضه کاریمدت

دارد. یعنی سایتی که خود فرد هایتان بستگیزمان پروسه ساخت سایت تنها به خودتان و تصمیم

ی زمانی آن را باشد، پروسههایی که دارا میید قطعا با توجه به مهارتنمااقدام به ساخت می

کند. البته اگر قصد دارید که یک فرد متخصص در این حوضه و کاربلد برایتان سایت مشخص می

 .مورد نظرتان را طراحتی نماید، تنها کافی است که به سفارش طراحی سایت خود بپردازید

ها سایت اصال کار سختی نیست؛ منتها به یکسری مهارتتر نیز ذکر کردیم ساخت وبالبته پیش

ی جالب اینجاست که گاها مشاهده ها تسلط داشته باشد. نکتهباشد که فرد باید بر روی آنمی

هایی که الزم است برای طراحی سایت داشته باشد را در خود نماییم که یک فرد تمام مهارتمی

کند که و وقت کافی را برای طراحی آن ندارد. در این صورت باز هم نیاز پیدا می  رد اما زماندا

 .طراحی ساخت سایت خود را به فرد دیگری واگذار نماید

 ی افراد ضرروی است؟داشتن سایت برای همه

و  ی خریداراندر جواب این سوال باید گفت بله زیرا شما با داشتن یک سایت، آنقدری دایره

نماید که خودتان متعجب خواهید شد. البته منظور من این نیست که مشتریانتان افزایش پیدا می

ی افراد عادی نیاز دارند که یک سایت شخصی داشته باشند؛ خیر منظور به افرادی است که همه

ای مناسب و خاص درحال فعالیت هستند. حال فرقی ندارد این یک حوضه آموزشی در حوضه

ا یک کسب و کار، در هر صورت در هر دو مورد پیشرفت و موفقیت فرد در آن دیده باشد ی

 .شودمی

های هوشمند متصل به اینترنت هستند ودر اختیار مردم در زندگی امروزه وقتی تقریبا تمامی تلفن

قرار دارد باید به این سوال جواب حتمی داد. در کل یک وب سایت هویت حرفه ای منحصر به فرد 

دهد.اکنون شما یک بازار کامال های متفاوت شکل مین برند شما را با توجه به عناصر و معیاربود

tel:09145344431


مشخص و با هدف را برای کاربران خود در سراسر کشور دارید. نظر شما چیست؟ آیا رشد و 

کنم. کامال عجیب و بعید خواهد بود که شما گونه فکر نمیپیشرفت نخواهید کرد؟ من که این

ی یک سایت درآمد کسب کنید. حال های تلگرامی بتوانید به اندازهو کانال ایید که با پیجنم  ادعا

هایی است که با سایت مدیریت و کار اگر فرض را بر این بگذاریم که درآمدتان بیشتر از کسب

 تان واقعا شخصیت مناسبی را دارد؟گردد، اما آیا برند و حوضه کسب و کاریمی

 در مجموعه هادی عظیمی حی سایتانواع سفارش طرا

های شود و عالوه بر تفاوتحتما باید بدانید که یک سایت تنها در یک دسته به دیگران ارائه نمی

ظاهری به طور کل با یکدیگر متفاوت هستند. طراحی ساخت و ساز یک وبسایت به دو شکل 

 .گیرد که در ادامه برایتان ذکر خواهیم کردصورت می

 رزان با وردپرسطراحی سایت ا

باشد. این دو کلمه ها درواقع یک طراح وب یک توسعه دهنده وب نمیدر این دسته از نوع طراحی

هم از نظر لغوی و هم در معنای کاربردی بسیار متفاوت هستند. بگذارید اینطور بیان کنیم: 

شد.  ی آن خواهیدطراحی وب سایت تنها چیزی است که هنگام مشاهده یک وب سایت متوجه

تواند شامل موارد بسیار زیادی مانند صفحه نمایش اصلی سایت، ها و مشاهدات میاین طراحی

تان طراحی های فتوشاپ برای سایتهای دیگر که توسط ابزارها و سایر چیزنوارک ها،رنگ

ن گردد. این نوع طراحی سایت، معموال انرژی و رنگ بیشتری را در خود دارد و هموار تالش آمی

این است که افراد بتوانند پنل کاربری راحتی را در اختیار داشته باشند. این موضوعات یکی دیگر 

 .طراحی سایت صورت شکل طراحی وبسایت است  های متمایزاز ویژگی

 طراحی سایت اختصاصی

های این دو نوع سایت، فرق خاصی باهم ندارند. اما اگر جالب است بدانید که تفاوت طراحی

اصل، یک توسعه دهنده وب بیشتر بر روی  تر به آن بپردازیم دریم کمی دقیق و عمیقبخواه

یعنی بیشتر حواس خود را بر روی جزئیات .  کدنویسی صحیح تمرکز می کند تا زیبایی بصری

های سایت به شکل ی این است که طراحینماید. این موضوع نشان دهندهسایت معکوس می



نماید. بنابراین تنها تفاوت این تری را ارائه میهای مناسب و تاکتیکییتتوسعه دهنده برای ما سا

شود که افرادی که قصد دارند دو طراحی سایت تنها بر روی این موارد است. معموال پیشنهاد می

هایی در حوضه سرگرمی تاسیس کنند، از طراحی وبسایت و افرادی که قصد دارند وبسایت

 .باشند از طراحی توسعه دهنده استفاده نمایندهتری داشتهای تخصصیسایت

 سایتارزش رعایت سئو در طراحی وب

ی اهمیت اگر مدتی را به پردازش تولید محتوا در کسب و کار خود پرداخته باشید قطعا متوجه

ها خود خواهید شد. البته این باالتر رفتن بازدید دیده شدن سایتباالی سئو و تاثیر آن در بیشتر

چه دلیل برای ما آنقدر دارای اهمیت هستند؟ کامال واضح است، به دلیل آنکه هرچه بازدید ما به 

نمایند و این بازدید بیشتر منجرب به سایت ما دیدن میباالتر باشد یعنی مشتریان بیشتری از وب

 .مان خواهد شدتعامل بیشتر و فروش

ترتان این موضوع را با هرچه عمیق رای درککنم حاال بهتر با منظور سئو آشنا شدید اما بفکر می

های گوگل به خوبی پیروی نماییم. بهینه سئو در اصل یعنی بتوانید از الگوریتمزبان ساده بیان می

 .ی اول لیست سرچ گوگل قرار گیریدنمایید و سبب گردید که در رتبه

کردن هرچه بیشتر بازدید برای ها برای قرار گرفتن این جایگاه و دریافت امروزه تمامی کسب و کار

تواند به خوبی نشان دهد که سئو کنم این میخود با یکدیگر درحال رقابت هستند. فکر می سایت

تر کردن سایت خود تان دارد، بنابراین اگر برای هرچه بهینهاهمیت بسیاری در رشد و پیشرفت

 .هید ماندشود تالش نکنید، قطعا از بقیه جا خواوعواملی که سبب آن می

از نظر من بهتراست که هیچ رقابتی با دیگران نداشته باشید، زیرا رقابت با دیگران، سبب حسادت 

ترین روش این است اگر رقابتی نیز انجام در مرور زمان خواهد شد. بهترین و مناسب و کینه

م و بلکه باید کنم. ما دشمن خود نیستیدهید با خود باشد که البته این را نیز پیشنهاد نمیمی

گونه اختالل در فکر و حواسمان. سعی نماییم که هر روز کمی بهتر از قبل باشیم بدون هیچ

که به رقبای خود توجه نمایید، سعی کنید سایت خود را از عوامل مختلف باال بنابراین بیشتر از این

 .بکشید



 چگونه سعی کنیم سئوی سایت خود را به خوبی رعایت نمایید؟

ری که شما باید انجام دهید این است که تالش کنید تا کاربران را عاشق مطالب و محتوای تنها کا

خود کنید. به عبارت دیگر کاری انجام دهید که جذب سایتتان شوند و اگر بتوانید موفق شوید تا 

 هایهر فردی را چند دقیقه در سایت خود نگه دارید، باید به شما تبریک بگوییم. شما باید معیار

دارید. برای بهتر متوجه بسیاری را در نظر داشته باشید تا بتوانید مخاطبان را در سایت خود نگه

قابل   محتوایی، بروز ی سایت، مطالبشدن اگر بخواهیم مثال بیاوریم باید به رنگ و طرح زمینه

 .خواندن راحت و صریح و مواردی این چنینی اشاره نماییم

خود استفاده  های هدایتگر در سایتهای داخلی و لینکاز لینک حتما توجه داشته باشید که

سازی و بهینه کردن سئویتان بسیار تاثیر گذار است؛ بنابراین قدرت کار در بهبودنمایید. انجام این

که بازدید بیشتری را کسب توانید برای آنرا دست کم نگیرید. شما می های داخلی در سایتلینک

توانید در سئوی خود نقش نظرتان را در گوگل به ثبت برسانید. بدین وسیله مینمایید، محل مورد

 .مثبت داشته باشید

 ی سیستم مدیریت تولید محتوااطالعات جامع درباره

هایی هستند که قابلیت های خاصی را دارا منظور از سیستم مدیریت تولید محتوا، نرم افزار

گیرد. جالب حتواهای سایت شما مورد استفاده قرار میها برای کنترل کردن مهستند.این قابلیت

های سایت، برطرف شده نویسی برای طراحیهایی از نظیر کدنویسی و برنامهاست بدانید که مشکل

های های مدیریت تولید محتوای سایت، قابلیتاست و این خبر خوبیست. همچنین در سیستم

 .گزاری فایل و ... وجود داردفراوانی از نظر نوشتن پست، ایجاد صفحات، بار

های مدیریت شامل وردپرس، ووکامرس، بیگ کامرس ترین این سیستمترین و پر استفادهپر کاربرد

های به خصوص خود های مدیریتی ویژگیباشد. هرکدام از این سیستممی Drupal و Joomla و

های این موارد را تهیه نمایید. ورهها ابتدا بهتر است که دباشند که برای استفاده از آنرا دارا می

ای دارد. البته در ها مانند وردپرس بسیار آسان است و پنل کاربری سادهکارکردن با برخی از سایت

 .باشدنویسی مینویسی و کدتری از برنامهبرخی دیگر، نیاز به دانستن اطالعات مبتدی و ساده



ی این بپردازید، پیشنهاد می کنیم ابتدا درباره اید که خودتان به طراحی سایت خوداگر قصد کرده

توانیم کامل و جامع به توضیحات نمی های مدیریتی خوب تحقیق نمایید. ما در این مقالهسیستم

ها را فراگیرید. های آناین سیستم بپردازیم اما اگر قصدتان زدن سایت زد، حتما بهتر است دوره

مناسب طراحی کرد. پس حواستان به این نکات هرچند توان سایتی قطعا بدون اطالعات، نمی

 .کوچک باشد

 چگونه به یک کارشناس طراحی سایت تبدیل شویم؟

ها باید نماییم که در پاسخ کلی به آنسواالت بسیاری ناشی از این موارد را در روز مشاهده می

 و به ظاهر مسخرههای اولیه خود نمایید. شایداین موارد کلیشه گفت که سعی بر تقویت مهارت

توانید که به یک فرد کارشناس طراحی هایی میباشند اما دقیقا با پرورش دادن این چنین مهارت

 .سایت تبدیل گردیدوب

ی ساده در تبدیل شدن به یک طراح سایت این باشد که کار با برنامه ممکن است اولین مرحله

ها، های کلی سایتتوانیم به ساختارنامه درواقع میوایرفریم را کامل بلد باشیم. با استفاده از این بر

هایی مورد نیاز در طراحی سایت دست یابیم. درواقع وایرفریم، با پنل ها و فاکتوربندیها، قالبطرح

نماید و ساختار کلی ی دور سایت و چیدمان آن شروع میای که دارد از خطوط سادهبسیار ساده

 .ها قرار دهیدین یادگیری این برنامه را حتما در الویتدهد. بنابرایک وب را پوشش می

های فتوشاپی را فراگیریم و به سراغ در مراحل بعدی کار، الزم است که بتوانیم کار کردن با برنامه

های مورد نیاز ها و عکستوانیم که خود ایدههایی نظیر فتوشاپ برویم. بدین صورت میبرنامه

دهم اگر همین چند م و از این رو به مرحله اجرو در آوریم. قول میسایت خود را تهیه نماییوب

 .ایدمورد را در خود تقویت کنید و روزانه ساعتی را به یاگیری بپردازید دیگر نصف راه را رفته

 ای دارد؟طراح وب سایت چه وظیفه

 طراحان وب ای، دارای وظایف خاصی هستند. از همین روقطعا هر فرد با مسئولیتی در هر زمینه

ی باشند. درواقع برخی از افراد با اطالعات کمی از این حوضهسایت نیز از این استثناءبه دور نمی

ها ترین چیزتوانند به حل کردن اولیهدانند اما حتی نمیکاری اسم خود را طراح وبسایت می



سایت، چیزی بیشتر  بپردازند. به همین بهتر است که با خود صادق باشید زیرا که وظایف طراحان

 .از این موارد ساده است

های مدیریتی را در اصل طراحان سایت، از چندین وظیفه برخوردار هستند و باید تمام این جنبه

 :شوددر خود داشته باشند که شامل این موارد می

 های پشتیبانیبه وجود آوردن فایل .1

 نویسی سایتنویسی و برنامهحل مشکالت کد .2

 مدیریت کامل سایت .3

 حل مشکالت فنی و ارور سایت .4

 ایجاد کردن فایل و ویرایش زدن محتوای سایت .5

 های وبانجام بروزرسانی .6

 ایجاد پنل راحت و کاربردی .7

 مراحل طراحی سایت ارزان

 تجزیه و برسی

ی ابتدایی بهتر است که طراحان سایت، سعی کنند که به جمع آوری اطالعات گوناگون در مرحله 

دازند. در همین راستا سعی کنند که به شناسایی هدف محتوایی سایت نیز دست پیدا نمایند و بپر

 .مشخصی بچینند برای آن پلن یا برنامه

 ایجاد ساختار کلی و برنامه ریزی

در این قسمت همانطور که از اسمش پیداست، زمانی که به هدف سایت خود دست پیدا کردید 

نمایید، ی خود را ایجاد میی راه فکر کنید. زمانی که شما برنامههی ادامبهتر است که به نقشه

که سعی کنید هر کاری را بدون برنامه جلو ببرید، تر خواهید ساخت. از اینمسیر را برایتان روشن

 .جلوگیری نمایید

 ایجاد طرح



گوناگون را با های و طرح ی اول، طراحان سایت وظیفه دارند که مدلپس از انجام دادن دو مرحله 

 .گونه به بهترین طرح مورد نظر سایت خود خواهند رسیدنمایند. بدین های متفاوت ترکیبسبک

  تولید محتوا

های این فرایند، تمرکز بر روی محتوای اصلی سایت شما ترین بخشتوان گفت که یکی از مهممی

ها سایت باشد که اینوب های الزم برای طراحیتواند عکس مناسب، فیلممی باشد. محتوا می

همگی دست خودتان است و به سلیقه ی شخصی بستگی دارد. از نظر من سعی کنید که زمان 

دهد و تان را محتوا تشکیل میبیشتری را بر روی این مورد صرف نمایید، زیرا تقریبا کل سایت

 .تر استهای دیگر پر اهمیتبه سایر چیز نسبت

 ی آزمایشیتست و مرحله

شویم. در این های پایانی کار نزدیک میعا پس از تمام کردن تمامی مراحل باال، به قسمتقط 

ها، کمی و ی ایرادتوانید متوجهها استفاده نمایید. با تست آزمایشی میموراد بهتر است که از تست

که از  ها بشوید. البته اگر خودتان نتوانستید ایرادی در سایت خود پیدا کنید، بهتر استکاستی

 .فردی دیگر بخواهید که برایتان آزمایش نماید

 نهایی سازی

های های احتمالی، قطعا نوبت به نهایی کردن سایتهای الزم و برطرف کردن نقصپس از برسی

 .خود خواهید رسید و الزم است که کار خود را به عنوان طراح سایت، به پایان برسانید

ای ساخت یک وبسایت نبود. اما قطعا مواردی است که قطعا این نکات، تنها نکات موجود بر

ها برایتان مشکالت بدی را در پیش خواهد داشت. همین که تا این بخش مقاله با توجهی به آنبی

 .دهد که شما چقدر مصمم هستید و به این اطالعات نیاز داشتیدما همراه بودید، نشان می

 اشتباهات معمول طراحان وب سایت



ترین اشتباهات رایج افراد که سبب اشتباه در این زمینه بسیار است. اما برخی از مهمقطعا خطا و 

 .نماییمگردد سایتشان را به صورت بدی جلوه بدهند را برایتان در ادامه بیان میمی

خوانی با یکدیگر نمایند که هیچ همی سایت خود استفاده میهایی در کاور و پس زمینهاز رنگ

ی زننده را به نمایش خواهید گذاشت که اصال مناسب نیست و صورت یک جلوهندارند. بدین 

ها اطالعات بیشتر کسب ها، در رابطه با معنای رنگو طراحی رنگ شود قبل از ترکیبپیشنهاد می

دانم اطالع دارید یا خیر اما هر رنگ به معنا و نماد به خصوصی معروف است که اگر نمایید. نمی

 .ها بدانید بهتر است به تحقق بپردازیدآن تر راجبخواهید بیشمی

گردد سازد و سبب میتان را به کلی نابود میها و کارهایی که سئوی سایتانجام دادن تصمیم 

های ی سئو در سایتکه روزانه محتواهای بسیاری دربارهاز بین برود. البته با این تمام زحماتتان

اند. دراین مواقع هم برخی از افراد به درک عمیقی از آن نرسیدهشود اما هنوز گوناگون منتشر می

 .ی سئوی سایت سخت استدهیم که اگر واقعا برایتان مسئلهما پیشنهاد می

 جلوگیری از اشتباه در طراحی سایت

سریعا اقدام نمایید و فردی متخصص و کاربلد را ترجیحا کارشناسان سئو را استخدام نمایید؛ حتی 

ها مشاوره بگیرید. این افراد اطالعات بسیار توانید که از آنبه استخدام کردن نیستید، میاگر مایل 

تان توانند با شما به اشتراک گذاشته و سبب رشد و پیشرفتدانند که میمفید و کاربردی را می

 .شوند

سیستم گوگل، سایت  گردد با برسی قویهای دیگر که سبب میاستفاده کردن از محتواهای سایت

های دیگر کپی گرفتند شما ردیابی گردد. در این مواقع گوگل برای افرادی که از محتواهای سایت

 فتد،بار بیوگیرد. همچنین اگر این اتفاق چنداند، جریمه در نظر میو مرتکب جرم سرقت ادبی شده

گوگل سایت شما را مسدود خواهد کرد. بنابراین حواستان به این مسئله باشد و سعی داشته باشید 

 .خود استفاده نمایید که همواره از مطالب یونیک و خالقانه در سایت

 انواع سبک سایت



. گردندی خاصی تولید میها تنوع گوناگونی دارند و هرکدام برای انجام فعالیت در حوضهسایت

ها که تفاوت چندانی ندارند با یکدیگر، تنها چیزی که سبب تر بیان نماییم سایتالبته دقیق

خودمان  ی کارکرد آن است. خوب است که بدانیم در سبک سایتشود نحوهها میاختالف بین آن

گردد که در سئوی خود فعالیت کردن سبب می فعالیت انجام بدهیم زیرا برخالف سبک سایت

 .خود تاثیر منفی ایجاد کنید سایت

 :های سایت که شامللیستی از برخی سبک

 طراحی سایت فروشگاهی 

 طراحی سایت اداری 

 طراحی سایت شخصی 

 میزان قیمت سفارش طراحی سایت

در آخر هم رسیدیم به این بخش هیجان انگیز، بله بخش اطالع یابی از قیمت سفارش طراحی 

ها پرسش بسیاری انجام شده بود. از همین رو تصمیم بر این قیمتی تر هم از ما دربارهسایت. قبل

ی میزان قیمت سفارش طراحی سایت با گرفتیم که در یک بخش از این مقاله به طور کامل درباره

 .شما صحبت نماییم

ها به دو صورت طراحی وب سایت و طراحی توسعه کننده همانطور که در باال گفتیم طراحی سایت

توانیم که رد. بنابراین تا زمانی که ما اطالعاتی از این دسته موارد را نداشته باشیم نمیگیانجام می

های بسیار گوناگونی را در ها، عواملقیمت گذاری بر روی آن انجام دهیم. در اصل طراحان سایت

 هایی را مانند نوع طرحگیرند. یعنی یکسری معیارهای سفارش طراحی سایت نظر میتعیین قیمت

 .گیرندسایت، سبک سایت، سیستم مدیریتی و ... در نظر می

تر در ی کوچیکی بزرگ را بیشتر از پروژهقطعا اگر شما نیز یک طراح وب باشید، قیمت یک پروژه

توان قیمت ثابت و درستی را برایشان ها نیز از دالیلی هستند که نمینظر خواهید گرفت که این 

های طراحان وب، محاسبه نماییم. ها را با در نظر گرفتن معیارقیمتتعیین نمود. بنابراین باید 

 .البته اگر خودتان قصد کردید که به طراحی سایت خود بپردازید، سود بیشتری خواهید کرد



 میزان درآمد یک فرد طراح وب سایت

نی را از های گوناگوتوانید سایتدارید که میالزم است بگوییم که اگر آنقدری در کارتان مهارت

های متفاوت طراحی نمایید، پس معطل چیزی نباشید و خودتان سعی کنید که به هاو سبکنظر

تر باشید، ایکسب درآمد برسید. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که هر مقدار در کار خود، حرفه

هایتان پس به سود و درآمد بیشتری خواهید رسید. بنابرین با کار کردن و پرورش دادن مهارت

تواند به ساخت و ای میتوانید در طوالنی مدت به فردی تبدیل شوید که به صورت حرفهمی

 .طراحی سایت بپردازد

 سخن پایانی

ی سفارش طراحی سایت و چگونه تبدیل شدن به یک ما سعی کردیم که تمام آنچه درباره

میم با خود شماست که کارشناس طراح سایت را به طور کامل برایتان بیان نماییم. حال تص

نمایید و یا خیر به سفارش طراحی سایت انتخاب نمایید که آیا سایت خود را، خودتان طراحی می

  .هایتان و حتی تایم و زمان آزادتان داردپردازید. این موضوع کامال بستگی به خودتان و مهارتمی

ایت مسلط هستید، خودتان های الزم به طراحی سدهیم اگر خودتان به مهارتما پیشنهاد می

گونه سایت برایتان ارزش بیشتری خواهد داشت و از طراحی سایت را برعهده بگیرید زیرا که این

نمایید. البته اگر وقت و زمان الزم را ندارید که دیگر مسئله های اضافی نیز جلوگیری میهزینه

ترین گیرید برایتان مناسبمیکند. در هر صورت امیدواریم که هر تصمیمی که در ادامه فرق می

 .باشد. از شما عزیزان ممنونیم که ما را تا پایان این مقاله کاربردی همراهی کردید

 سواالت متداول

  ی کسب و کار ها ضرروی است؟طراحی سایت برای همه

هادی  ضروری است اگر به دنبال این هستید که از صحنه کسب و کار ها حذف نشوید. تیم

   :09145344431برای طراحی سایت ارزان شما آماده پاسخگویی است. شماره تماس عظیمی

  هزینه طراحی سایت در مجموعه هادی عظیمی چقدر است؟

https://hadi-azimi.ir/
https://hadi-azimi.ir/
https://hadi-azimi.ir/


ما برای رقابت فعالیت خود را آغاز کردیم هرگونه سایت وردپرسی با کیفیت باال و تابع استاندارد 

 09145344431 : میلیون تومان طراحی خواهد شد. شماره تماس 4با های گوگل فقط 

  مدت زمان الزم برای طراحی سایت چقدر است؟

 .روز خواهد بود 30ای روز و برای سایت حرفه 10مدت زمان الزم برای طراحی سایت متوسط 

  پشتیبانی ما از شما چگونه خواهد بود؟

حتمالی به وجود آمده رایگان خواهد بود. درصورت ماه هزینه برطرف کردن مشکالت ا 6به مدت 

خدمت )خدمات بسیار تخصصی( جدید به سایت طراحی شده توسط ما  3نیاز به اضافه کردن 

 .برنامه نویس تیم رایگان این کار را برای شما انجام خواهد داد

 


