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ــب و کار  ــدازی کس ــل در راه ان ــن مراح ــی تری ــی از اساس ــایت یک ــرای س ــب ب ــه مناس ــاب دامن انتخ
اینترنتــی اســت.نام دامنــه شــما نقــش بســیار مهمــی را هنــگام جســتجو ایفــا می کنــد، پــس دامنــه ای 
ــده شــدن شــما در نتایــج جســتجو  ــر دی ــر قابل توجــه ای ب ــد تاثی ــد می توان کــه شــما انتخــاب می کنی

داشــته باشــد.

نــام دامنــه ســایت تــان همــان عنــوان برندتــان مــی باشــد. و اولیــن چیــزی کــه توجــه مخاطــب شــما 
را جلــب مــی کنــد عنــوان برندتــان و نــام دامنــه ســایت تــان اســت.

ایــن قضیــه بــه قــدری مهمــه کــه در آینــده مــی توانــد کمــک بســیار زیــادی بــه برندســازی شــما کنــد. 
ــرای ســایت  ــه ب پــس بایــد اولیــن قــدم کســب و کار اینترنتــی را درســت برداریــد و در انتخــاب دامن

محتاطانــه عمــل کنیــد.

ــه قــدری کــه ممکــن  ــه باشــیم. ب ــرار گرفت ــه ق ــام دامن همــه مــا شــاید در شــرایط بحرانــی انتخــاب ن
ــه مناســب هــدر داده باشــیم.  ــت خــود را روی انتخــاب دامن ــاه از وق اســت 3 م

متأســفانه انتخــاب دامیــن اآلن یــه خــورده ســخت شــده چــرا کــه هــر اســمی را ســرچ کنیــم توســط 
افــراد مختلفــی رزرو شــده و هــی می گردیــم و بــه نتیجــه مطلوبــی نمی رســیم و همیــن باعــث می شــود 

وقــت زیــادی را هــدر دهیــم.

بــه همیــن خاطــر تصمیــم گرفتــم در اینمقالــه بــه یــه ســری نــکات مهــم در انتخــاب دامنــه بپــردازم تــا 
بــه کمــک ایــن نــکات بتوانیــد راحت تــر بــرای انتخــاب نــام دامنــه مناســب خــود تصمیــم بگیریــد.

ــد  ــادی در آن داری ــواس زی ــد و وس ــاب نکرده ای ــان را انتخ ــام دامنه ت ــوز ن ــم هن ــما ه ــر ش ــس اگ پ
ــام  ــر ن ــد راحت ت ــا بتوانی ــد ت ــه کنی ــه توج ــن مقال ــه ای ــاب دامن ــه انتخ ــه 10 نکت ــم ب ــنهاد می کن پیش

ــد. ــدا کنی ــر خــود را پی ــه موردنظ دامن

در انتهــای هــم ابزارهایــی را معرفــی می کنــم تــا بــه کمــک ایــن ابزارهــا بتوانیــد پیشــنهادات جالبــی 
بــه دســت آوریــد.

ــت  ــا دق ــا ب ــا انته ــه را ت ــن مقال ــًا ای ــب حتم ــه مناس ــاب دامن ــردن از انتخ ــل ک ــان حاص ــرای اطمین ب
ــد. بخوانی
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نکات مهم در انتخاب دامنه مناسب برای سایت

ــه  ــام دامن ــاب ن ــرای انتخ ــد ب ــد بدانی ــه بای ــاب دامن ــم در انتخ ــکات مه ــراغ ن ــرم س ــه ب ــل از اینک قب
وب ســایتتان نبایــد احساســی عمــل کنیــد. منظــورم اینکــه از نــام دامنــه ای اســتفاده نکنیــد کــه بعــد یــه 

مــدت دلتــان را بزنــد و بخواهیــد آن را عــوض کنیــد.

نــام دامنــه وب ســایتتان بخشــی از هویــت کســب وکارتان اســت و بــه ایــن راحتی هــا نمی توانیــد آن 
را عــوض کنیــد.

نام دامنه وب سایتتان کت و شلوارتان نیست که هر وقت بخواهید عوضش کنید!

پــس در انتخــاب دامیــن خــود دقــت کنیــد و حتمــًا بــه نکاتــی کــه در ادامــه قصــد دارم در موردشــان 
صحبــت کنــم توجــه کنیــد.

1. نام دامنه باید مرتبط به کسب وکارتان باشد

مرتبــط بــودن نــام دامنــه بــا کســب وکارتان یکــی از بــرگ خریدهــای مهــم در انتخــاب دامنــه مناســب 
اســت .اگــر نــام دامنــه ســایت تــان مرتبــط بــا حــوزه کاری تــان نباشــد ممکــن اســت در برندســازی تــان 

مشــکل ایجــاد کنــد.

البتــه خیلــی از کســب و کارهــای اینترنتــی از نام هــای خــاص اســتفاده می کننــد کــه هیــچ شــباهتی 
ــا  ــه ای را انتخــاب کنیــد کــه ب ــام دامن بــه حــوزه کاری شــان نــدارد ولــی همیشــه پیشــنهاد می شــود ن

ــد. ــط باش ــب وکارتان مرتب کس

ایــن کار باعــث می شــود مخاطبانتــان آدرس ســایت تــان را بــرای همیشــه بــه خاطــر بســپارند و ایــن 
قضیــه بــه برندســازی تــان هــم کمــک می کنــد.
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مثــًا اگــر در زمینــه قالــب وردپــرس کار می کنیــد بهتــر اســت از کلمــه wp , theme در نــام دامنــه خــود 
 shop, ــام ــت از ن ــر اس ــد بهت ــدازی کنی ــی راه ان ــگاه اینترنت ــد فروش ــر می خواهی ــا اگ ــد. ی ــتفاده کنی اس

online و … در دامنــه خــود اســتفاده کنیــد.

2. از کلمه کلیدی در نام دامنه استفاده کنید

اســتفاده از کلمــه کلیــدی در نــام دامنــه یــک ســیگنال مثبــت در ســئو اســت. در واقــع بــا اســتفاده از 
کلمــه کلیــدی اصلی تــان در نــام دامنــه گــوگل راحت تــر می توانــد حــوزه کاری شــما را تشــخیص دهــد.

ــان  ــد امــا همچن ــه خــود اســتفاده نکرده ان ــام دامن ــی از کســب و کارهــا از کلمــه کلیدی شــان در ن خیل
رتبه هــای خوبــی را در گــوگل دارنــد. پــس اگــر امــکان داشــت ســعی کنیــد از کلمــه کلیــدی اصلی تــان 
ــر  ــال اگ ــوان مث ــد. به عن ــه حســاب می آی ــت ب ــاز مثب ــه امتی ــن کار ی ــد. ای ــه اســتفاده کنی ــام دامن در ن
ــه web در  ــید از کلم ــده باش ــد را دی ــت می کنن ــایت فعالی ــی س ــوزه طراح ــه در ح ــایت هایی ک وب س

ــد. ــتفاده کرده ان ــود اس ــایت خ آدرس وب س

ایــن مــورد هــم مشــابه بــه مــورد قبلــی اســت. اگــر ســعی کنیــد یــک نــام مرتبــط بــا حــوزه کاری تــان 
انتخــاب کنیــد، احتمــال اینکــه از کلمــه کلیــدی اصلــی هــم اســتفاده کنیــد بــاال مــی رود.

3. نامی بنویسید که نوشتن آن آسان باشد

نــام دامنــه ســاده تایــپ شــود. از کلماتــی مثــل و ، ق کــه ســخت تایــپ می شــود، پرهیــز کنیــد. تــا 
جــای کــه می توانیــد از کلمــات ســاده و روان اســتفاده کنیــد. طــوری کــه مخاطــب یک بــار آن را دیــد، 

نــام دامنــه ســایت تــان درون ذهنــش بمانــد.

صادقانــه بگویــم اگــر نــام دامنــه شــما پیچیــده باشــد و تایــپ آن بــا مشــکل همــراه باشــد، کاربــر از آن 
اصــآ اســتقبال نمی کنــد. پــس ســعی کنیــد در انتخــاب دامنــه از کلمــات ســاده اســتفاده کنیــد تــا تایــپ 
کــردن آن هــم آســان باشــد .ســعی کنیــد دامیــن انتخــاب کنیــد کــه مثــًا اگــر خواســتید تلفنــی هــم بــه 

کســی  آدرس آن را بدهیــد ســریع و بــا یک بــار گفتــن متوجــه آن شــود.

اکثــر مواقــع بــا دامنه هایــی برخــورد می کنیــم کــه بــه قــدری پیچیــده هســتند کــه حتمــًا در نوشــتن 
shabavizco ــل ــم. مث ــتباه می کنی آن اش
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4. برای انتخاب دامنه از نام منحصربه فردی استفاده کنید

نــام دامنــه وب ســایتتان نبایــد تکــراری باشــد! بــرای اینکــه در ذهــن مخاطبــان حــک شــود بایــد جدیــد 
ــر اســتفاده  ــا پســوند دیگ ــر ب ــم از اســم برندهــای دیگ ــرد باشــد. اصــآ پیشــنهاد نمی کن و منحصربه ف

کنیــد ایــن بدتریــن کار ممکــن اســت.

ــد رو  ــر داری ــد. اگ ــا پســوند ir. وجــود دارد و شــما پســوند com. آن را بگیری ــدی ب ــال برن ــوان مث به عن
برندســازی فکــر می کنیــد، ایــن کار را نکنیــد. نــام دامنــه شــما جزئــی از برنــد شــما محســوب می شــود 
.مطمئــن باشــید کــه ایــن دامنــه هــم بــرای شــما و هــم بــرای کاربــران شــما همیشــه باقــی می مانــد 

ــد. ــظ می کن ــود را حف و ارزش خ

داشــتن دامنــه ای کــه شــباهت زیــادی بــا نام هــای تجــاری دیگــری دارد بــه هیــچ عنــوان ایــده مناســبی 
ــما را  ــب و کار ش ــما و کس ــد ش ــر بای ــد. کارب ــردرگم می کن ــر را س ــی کارب ــون به راحت ــود، چ ــد ب نخواه
بشناســد و به طــور کلــی نــام برنــد شــما و دامنــه ســایت تان بــه روشــنی در ذهــن مخاطبانتــان باقــی 

بمانــد.
5. از خط تیره در نام دامنه خودداری کنید

خــط تیــره در دامنــه باعــث می شــود کــه نــام دامنــه ســایت تــان بــه دو بخــش تبدیــل شــود. و ایــن 
ــه خاطــر  ــد. و همین طــور ب ــام دامنه تــان را اشــتباه تایــپ کنن کار باعــث می شــود کــه افــراد زیــادی ن

ســپردن آن در ذهــن مخاطــب هــم ســخت می شــود.

ــا خــط  ــم ب ــب نیســت! و مــن اصــآ پیشــنهاد نمی کن ــاد جال ــه زی ــام دامن ــره در ن اســتفاده از خــط تی
ــه  ــود به هیچ وجــه اقــدام ب ــه موردنظرتــان آزاد نب ــام دامن ــه را دو بخشــی کنیــد. اگــر ن ــام دامن ــره ن تی

ima-web ثبــت آن بــا گذاشــتن خــط تیــره در وســط آن نکنیــد. مثــل

6. نام دامنه کوتاه باشد اما مخفف نه!

آدرس url هایــی کــه کوتــاه هســتند به راحتــی تایــپ می شــوند و همچنیــن بــه خاطــر ســپردن آن هــا 
هــم کار آســان تری خواهــد بــود. ســعی کنیــد از نام هــای کوتــاه در نــام دامنــه خــود اســتفاده کنیــد. 

حداکثــر 9 کاراکتــر مناســب اســت.
هــر چقــدر کــه طوالنی تــر باشــد احتمــال اشــتباه تایپــی بیشــتر می شــود. و برعکــس هــر چــه کوتاه تــر 
ــای  ــم از نام ه ــنهاد می کن ــتری دارد. پیش ــگ بیش ــت برندین ــت و قابلی ــر اس ــن ماندگارت ــد در ذه باش
ــرایط  ــی از ش ــم در بعض ــف ه ــات مخف ــتفاده از کلم ــد. اس ــتفاده نکنی ــه اس ــم به هیچ وج ــف ه مخف
 iwmf ــف ــورت مخف ــه ص ــران ب ــل ای ــنواره وب و موبای ــایت جش ــًا آدرس س ــت. مث ــز اس ــاص جای خ

اســت.
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خودم شخصًا بیش از 10 بار به این سایت سر زدم، تا حاال اسم دامنه را به خاطر نسپاردم.

7. از نام های فارسی در انتخاب دامنه خودداری کنید

نام فارسی در دامنه خیلی زشت به نظرمی رسه  �� این طور نیست؟

ــام فارســی در انتخــاب دامنــه اســتفاده می کننــد این جــور ســایت ها  یــه ســری ســایت ها هســتند از ن
ســعی دارنــد یــه امتیــاز مثبــت بــا یــه کلمــه کلیــدی بگیرنــد و بــه امیــد اینکــه هــر جــوری شــده اون 

کلمــه کلیــدی را ســئو کننــد و رتبــه خوبــی در گــوگل بگیرنــد.

اکثــر ایــن ســایت ها از ســئو کاه ســیاه اســتفاده می کننــد و قابــل اطمینــان نیســتند. بــه پیشــنهاد مــن 
نــام فارســی را در دامنــه بــه کار نبریــد.

8. به فکر دامنه com. باشید

اگــر شــما بــه فکــر ایجــاد یــک نــام و برنــد تجــاری قــوی در درازمــدت هســتید، هیــچ دامنــه ای باارزش تر 
از com. بــرای شــما وجــود نخواهــد داشــت. دالیــل زیــادی هســت کــه چــرا ایــن موضــوع تــا ایــن حــد 

مهــم اســت. امــا مهم تریــن دلیــل متوجــه کاربــران شــما می شــود.

ــه  ــی ک ــد. پــس از آنجای ــاالی دیگــری اطــاع ندارن ــی از دامنه هــای ســطح ب ــران اینترنت ــی از کارب خیل
ــران بهتریــن گزینــه کلیــک محســوب می شــود، توصیــه اکیــد مــن ایــن اســت  ــرای اکثــر کارب com. ب

کــه حتمــًا یــک دامنــه com. بــرای ســایت تــان ثبــت کنیــد.

ــه  ــه ir. ک ــس دامن ــت، برعک ــی اس ــون جهان ــدارد چ ــکل ن ــی مش ــزار خارج ــچ اب ــا هی ــه com.  ب دامن
ــوگل  ــان گ ــن ســرویس هم ــد. مهم تری ــک از ســرویس های خارجــی اســتفاده کن ــچ ی ــد از هی نمی توان

ــت. ادورز اس

9. برند خود را بسازید

بــه فکــر برندســازی باشــید. اگــر قــادر نیســتید یــک دامنــه خــوب و مناســبی بــرای خــود پیــدا کنیــد کــه 
مطابــق مــوارد بــاال باشــد، بــرای خــود یــک نــام تجــاری دســت و پا کنیــد و آن  را بــه برنــد تبدیــل کنیــد 

و از ایــن بــه بعــد بــه کمــک ایــن نــام تجــاری، خــود را بــه کاربــران نشــان دهیــد.
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اســتفاده از یــک نــام تجــاری مناســب یــک راه خــوب بــرای ســاخت یــک ارزش و برنــد معتبــر اســت. 
بــه یــاد داشــته باشــید! بــرای انتخــاب یــک نــام تجــاری بایــد از انعطــاف باالیــی برخــوردار باشــید، در 

ایــن صــورت در درازمــدت تــاش شــما بــرای شناســاندن خــود و کســب و کارتان جــواب خواهــد داد.

10. در انتخاب دامنه حتمًا از چند ابزار معرفی شده استفاده کنید

ــواس  ــار وس ــردن آن دچ ــدا ک ــرای پی ــا ب ــده اید و ی ــد ش ــار تردی ــب دچ ــه مناس ــاب دامن ــر در انتخ اگ
ــد. ــت وجــود دارن ــه شــما در بســتر اینترن ــک ب ــرای کم ــادی ب ــران نباشــید. ابزارهــای زی هســتید، نگ

ابزارهای زیر می توانند به شما در انتخاب دامین کمک کنند.

ســایت names4brands.com ابــزار اســم پیشــنهادی بــرای دامنــه ســایت اســت. زمانــی کــه وارد ایــن 
ــه را مشــاهده می کنیــد کــه در بســیاری از  ــرای ثبــت دامن ســایت می شــوید آدرس هــای پیشــنهادی ب
ــردی را  ــنهادی منحصربه ف ــای پیش ــد نام ه ــن می توانی ــتند و همچنی ــا آزاد هس ــی از آن ه ــع خیل مواق

در بیــن آن هــا پیــدا کنیــد.

ــا فرقــش  ــود. ام ــد خواهــد ب ــه مفی ــام دامن ــرای پیشــنهاد ن ســایت leandomainsearch.com هــم ب
بــا ســایت قبلــی کــه معرفــی کــردم در ایــن اســت کــه بایــد نــام پیشــنهادی خــود را بــه ایــن ســایت 

ــه شــما پیشــنهاد دهــد. ــی و مکمــل را ب ــا نام هــای ترکیب ــد ت بدهی

ــام blog را وارد کنیــد نام هــای پیشــنهادی کــه بــه  به عنــوان مثــال اگــر در کادر ابتــدای ایــن ســایت ن
ــت. ــد VariableBlog.com ، AnalyticalBlog.com ، LongviewBlog.com  و … اس ــما می ده ش

ــه ثبــت نرســیده اند و شــما  ــوز ب نکتــه قابــل توجــه اینکــه اکثــر نام هــای پیشــنهادی ایــن ســایت هن
ــد. ــه را انتخــاب کنی ــا کمــی خاقیــت بهتریــن دامن ــد، و ب ــد از آن هــا اســتفاده کنی به راحتــی می توانی

ابزارهایی دیگری مثل Domsinbot یا NameMesh هم در زمینه انتخاب دومین مناسب هستند.

چند سؤال در رابطه با انتخاب نام دامنه

آیا استفاده از نام خود برای انتخاب اسم دامنه کار درستی است؟

ایــن ســؤال ممکــن ســؤال شــما هــم باشــه آیــا در نــام دامنــه خــود از نــام یــا نــام خانوادگــی خــود 
ــد؟ ــش می آی ــکلی پی ــم مش ــتفاده کنی اس

جــواب ایــن ســؤال واضــح اســت. اگــر کســب و کار شــما بــر پایــه برندســازی خودتــان اســت می توانیــد 
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از اســم یــا نــام خانوادگــی خــود اگــر خــاص باشــد اســتفاده کنیــد. امــا اگــر ســایتی داریــد کــه عمومــی 
تــر اســت بهتــر اســت از نــام دیگــری بــرای نــام دامنــه خــود اســتفاده کنیــد.

ــازی  ــد برندس ــد دارن ــد و قص ــردی کار می کنن ــعه ف ــت و توس ــه موفقی ــه در زمین ــرادی ک ــواًل اف معم
شــخصی کننــد از نــام خــود در عنــوان کســب و کارشــان و نــام دامنــه وب سایتشــان اســتفاده می کننــد.

پسوند دامنه روی سئو سایت تأثیرگذار است؟

پسوند دامنه هیچ تأثیری روی سئو ندارد!

ــب وکارتان  ــتند و کس ــی هس ــان ایران ــر مخاطبانت ــًا اگ ــد مث ــئو می گوین ــن س ــی از متخصصی ــا خیل ام
ــد. ــر اســت از پســوند ir. اســتفاده کنی ــرای ایرانی هــا هســت بهت ب

ــی در  ــه خوب ــا .net اســت و در بســیاری از کلمــات رتب ــه م ــد پســورد دامن امــا همان طــور کــه می دانی
ــی مهمــی در ســئو نیســت! ــور خیل ــه فاکت ــم. پــس به هیچ وجــه پســوند دامن ــوگل داری گ

سخن آخر

در نهایــت بایــد گفــت کــه دامنــه شــما جایــی اســت کــه تجــارت آناین تــان را در آنجــا انجــام می دهید. 
درســت ماننــد آدرس شــرکت ها در فضــای واقعــی ، کــه بــه مشــتریان اجــازه می دهــد از مــکان آن هــا 

باخبــر شــوند؛ آدرس دامنــه شــما هــم دقیقــًا بــه همیــن شــکل عمــل می کنــد.
ــم و ارزشــمند  ــن بســیار مه ــای تجــارت آنای ــوارد گفته شــده در دنی ــق م ــه مناســب طب انتخــاب دامن
ــری را در  ــش مؤثرت ــد نق ــود، می توانی ــه خ ــام دامن ــاب ن ــتن روی انتخ ــت گذاش ــی وق ــا کم ــت. ب اس

ــد. ــرای ســایت خــود ایجــاد کنی درازمــدت ب

نــکات مهــم در انتخــاب دامنــه کــه در ایــن مقالــه عنــوان کــردم قطعــًا مهــم هســتند و بــه شــما هــم 
ــان حتمــًا از آن هــا پیــروی کنیــد. ــه مناســب ســایت ت ــرای انتخــاب دامن ــم ب توصیــه می کن


