
نچه که باید از حوزه های طراحی سایت بدانید  !هرآ
 

ال مارکتینگ محسوب  در حال حاضر در سرتاسر دنیا، طراحی سایت جزوی از بهترین روش های دیجیت

می شود. می توان گفت همه شرکت ه و برند های معتبر در دنیا یک وب سایت دارند و اتفاقا یک سری  

های کوچک هم به فکر طراحی سایت افتاده اند. حال ما می خواهیم بدانیم که اصال حوزه   از کسب و کار 

های طراحی سایت چه هستند و این طراحی های سایت به چه مواردی تقسیم بندی می شوند. هرچند که به  

طور کلی نمی شود محدودیت خاصی برای طراحی سایت در نظر گرفت. اما این تقسیم بندی حوزه ها  

فا برای این است که ما بدانیم دقیقا چگونه باید به طور جزئی این طراحی های سایت و دسته بندی کنیم  صر

  طراحی   های   حوزه  و هرکدام از آن ها دقیقا چه ویژگی هایی دارند. پس در این مقاله با ما همراه باشید تا

  .را بیشتر بشناسیم  سایت 
 فهرست 
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 آموزشی سایت طراحی

 پزشکی سایت طراحی

 بری خ سایت طراحی

 گردشگری  سایت طراحی

 نیازمندی  حوزه  سایت طراحی

 سرگرمی  حوزه  سایت طراحی
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 حوزه های طراحی سایت
شما یک طراحی سایت با کیفیت داشته باشید   قبال درباره طراحی سایت خیلی صحبت کرده ایم و درباره اینکه

بسیار صحبت کرده ایم. اینجا اما قرار است نگاه کلی تری به جریان داشته باشیم و کمی بیشتر درباره تقسیم  

بندی های طراحی سایت از لحاظ تفکر کنیم. اینجا دیگر قرار نیست درباره تقسیم   سایت  طراحی  بندی انواع 

دیریت محتوا و …  تکنیکی صحبت کنیم و بخواهیم درباره طراحی سایت استاتیک، داینامیک، سیستم های م

صحبت کنیم. اینجا قرار است طراحی سایت را از منظر محتوایی بررسی کنیم و ببینیم که حوزه های طراحی  

سایت دقیقا چه هستند و چه کسب و کار هایی با چه سبکی از طراحی سایت استفاده می کنند. حواسمان هم  

موارد دیگری هم به آن ها اضافه بشود و طراحی   باشد که این حوزه ها همیشگی نیستند و ممکن است در آینده

 .سایت یک علم پویاست که همیشه در حال تغییر است

قرار نیست بیش از اندازه به حاشیه برویم و بخواهیم مقدمه چینی زیادی انجام بدهیم. اما قبل از این باید به شما  

خواندن این مطلب می تواند برای شما بسیار   بگوییم که قبل از اینکه بخواهید یک کسب و کار راه اندازی کنید،

مفید باشد. این مقاله به شما کمک می کند که نیازتان را از طراحی سایت بدانید و کشف کنید که دقیقا کسب و 

کار شما به چه طراحی سایتی نیاز دارد. پس بدون معطلی به سراغ این حوزه های طراحی سایت می رویم و 

 .یکدیگر بررسی می کنیم  هرکدام را موشکافانه با

طراحی سایت اختصاصی و سیستم های 
 مدیریت محتوا

 طراحی سایت اختصاصی
اول از همه الزم است که در حوزه های طراحی سایت به شما توضیح بدهیم که از نظر ساختاری، طراحی 

سایت به دو دسته طراحی سایت اختصاصی و طراحی سایت غیر اختصاصی تقسیم می شود. طراحی سایت  

وص و  اختصاصی در واقع همان نوع طراحی سایت است که از صفر تا صد آن توسط برنامه نویسان مخص

حرفه ای انجام می شود و شبیه به آن هیچ کجای دیگر وجود ندارد. در واقع در طراحی سایت اختصاصی، 

همه چیز با کد نویسی انجام می شود و حتی پنل مدیریت محتوای آن هم اختصاصی برای همان سایت طراحی 

بزرگ انجام می شود و  می شود. این نوع طراحی سایت بیشتر برای برند های خیلی بزرگ و شرکت های  

 .حتما هم این کار توسط برنامه نویسان حرفه ای صورت می پذیرد
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طراحی سایت اختصاصی هزینه بسیار باالیی دارد به این دلیل که در آن از هیچ چیز آماده ای استفاده نمی  

به همین دلیل    شود. یک یا چند برنامه نویس، طراح، تولید کننده محتوا و … روی این سایت کار می کنند و

هم هزینه هرکدام از این موارد به طور جداگانه پرداخت می شود. طراحی سایت اختصاصی انتخاب خوبی 

برای برند های بزرگ محسوب می شود که می خواهند طراحی سایت منحصر به فردی داشته باشند که از  

 .طرح نیست رقبای خود در این زمینه جلو بزنند و برایشان اصال چیزی مثل هزینه م

 سیستم های مدیریت محتوا
نوع دوم از طراحی سایت از لحاظ ساختار، طراحی سایت غیر اختصاصی است که شاید اسم آن کمی گول  

زننده باشد. مثال ممکن است فکر کنید که هیچگونه کدنویسی ای در آن ها به کار نمی رود و به هیچ عنوان هم  

اصال اینطور نیست و این کامال بستگی به این دارد که شما از کدام ساختار پیچیده ای ندارند. در حالی که  

استفاده کنید و یا اینکه از کدام سایت ساز برای طراحی سایت خودتان استفاده  (CMS) سیستم مدیریت محتوا

مانند هایی  ابزار  از  خود،  مدیریت  پنل  برای  توانید  می  شما  محتوا  مدیریت  های  سیستم  در  کنید.   می 

WordPress جومال و … استفاده کنید که پر استفاده ترین آن ها وردپرس می باشد. وردپرس به خودی ،

قالب  توانید  گذارد و شما می  باز می  نیز  آماده  قالب های  خود دست شما را در طراحی سایت و ویرایش 

 .خریداری شده وردپرس را شخصی سازی کنید

مرسوم شده است و خیلی از کسب و کار های کوچک یا    استفاده از سایت ساز ها هم چیزیست که به تازگی 

اشخاص، برای طراحی سایت خود ممکن است از این سایت ساز ها استفاده کنند. درست است که استفاده از 

سایت ساز پیشنهاد نمی شود، خصوصا برای کسب و کار های متوسط به باال، باز هم استفاده از سایت ساز ها 

 .احی سایت می باشندیکی از روش ها برای طر

 طراحی سایت فروشگاهی
است، شده  داغ  آن  بازار  حاضر  حال  در  خیلی  که  سایت  طراحی  های  حوزه  از    سایت  احی طر یکی 

می باشد. طراحی سایت فروشگاهی امروزه بسیار کاربرد زیادی دارد به این خاطر که خیلی از  فروشگاهی 

کسب و کار های بزرگ و کوچک وارد فضای وب شده اند و می خواهند حوزه فعالیت خودشان را بیش از  

امکانات بسیار زیادی    پیش گسترش بدهند. طراحی سایت فروشگاهی ممکن است به طور اختصاصی باشد و

را در اختیار مدیر سایت و کاربران قرار بدهد. همانطور هم که قبال گفتیم طراحی سایت فروشگاهی اگر به  

صورت اختصاصی باشد، هزینه بسیار زیادی می برد که البته برای فروشگاه های بزرگ بسیار مناسب است  

ن امکان استفاده نمی کنند. هرچند که برای آن ها نیز اما معموال کسب و کار ها و فروشگاه های کوچک از ای

 .راه جایگزین وجود دارد
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وردپرس برای طراحی سایت فروشگاهی راهی دارد. شما می توانید با استفاده از امکاناتی که وردپرس در  

پنل   با  قالب فروشگاهی، یک سایت فروشگاهی  قرار می دهد و گرفتن یک  اختیار سایت های فروشگاهی 

 .پرس داشته باشید تا با هزینه کمتر، طراحی سایت فروشگاهی شما انجام شودورد

طراحی سایت فروشگاهی این امکان را به کاربران می دهد که بدون اینکه نیازی باشد به فروشگاه مراجعه 

اهی  کنند، در خانه یا محل کار خود خریدشان را انجام بدهند و درب منزل تحویل بگیرند. طراحی سایت فروشگ

 .یک انقالب در صنعت طراحی سایت به شمار می رود و یکی از مهمترین حوزه های طراحی سایت است
 

 طراحی سایت شرکتی 
یکی از مهمترین حوزه های طراحی  شرکتی   سایت  طراحی  می توان گفت بعد از طراحی سایت فروشگاهی،

سایت به شمار می رود. طراحی سایت شرکتی برای بیشتر کسب و کار ها کاربرد دارد و بیشتر سایت های 

برند ها که می بینید، طراحی سایت شرکتی به حساب می آیند. شما در طراحی سایت شرکتی می توانید خدمات،  

توانید مطالب مربوط به کسب و کارتان را در آن تولید کنید.   محصوالت، نوع کار و … را معرفی کنید و می 

طراحی سایت شرکتی شاید به طور مستقیم در آن خرید و فروش خدمات انجام نشود، اما مشتریان بالقوه شما  

 .می توانند با موتور های جست و جو شما را پیدا کنند و تبدیل به مشتریان بالفعل شما بشوند

ی مهم است که یک پرزنت خوب از خدمات و شرکت خود داشته باشید که هم مشتری  در طراحی سایت شرکت

را به خوبی از کیفیت کارتان مطمئن کنید و هم اینکه اعتبار باالیی به کسب و کار خودتان ببخشید. طراحی 

ره سایت شرکتی شکل خاصی ندارد اما معموال بخش هایی مانند قسمت صفحه اصلی، معرفی کسب و کار، دربا 

ما، بالگ، تماس با ما و خدمات را شامل می شود. حال در اینکه چگونه این بخش ها در سایت طراحی شوند،  

 .کامال به خالقیت و سلیقه طراح و خود شما بستگی دارد
 

 طراحی سایت امالک 
اگر شما هنوز عادت داشته باشید که همچنان از مغازه های مختلف به صورت حضوری خرید کنید و آشنایی 

با شرکت های مختلف را هم با مشاهده حضوری ترجیح می دهید، باز هم احتمال زیادی وجود دارد که در  

دیگر از حوزه های طراحی  دنیای امروز برای امور امالک به سراغ دنیای وب بیایید. پس به همین خاطر یکی  

بوجود آمده است. تصمیم برای اجاره و خرید خانه، اجاره ویال یا سوئیت،   امالک  سایت  طراحی  سایت، یعنی 

سکونت موقت و … از آن دسته تصمیمات بزرگی است که با صرفا حضور پیدا کردن در محل  انتخاب محل

 .شاید نشود آن را اتخاذ کرد
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طراحی سایت امالک باید به گونه ای باشد که مخاطب بتواند هرآنچه که از یک خانه یا ویال انتظار دارد را  

زه محل داشته باشد. به همین خاطر هم در طراحی ببیند و حق انتخاب برای تعیین محدوده قیمت، زمان و اندا

سایت امالک معموال طراحی دسته بندی ها بسیار مهم است و تصاویر هم در این نوع از سایت ها نقش مهمی  

ایفا می کنند. طراحی این سایت ها باید جذاب باشد و رابط کاربری این سایت ها باید به نحو احسنت طراحی 

 .بتواند به سادگی از آن ها استفاده کند شده باشد تا هر مخاطبی 
 

 طراحی سایت آموزشی 
آشنایی دارید؟ این سایت ها در یکی از حوزه های طراحی  W3Schools یا Hubspot با سایت هایی مانند

رار می گیرند. هدف این سایت ها در درجه اول آموزش دادن یک یا چند  ق آموزشی   سایت  طراحی  سایت به نام

به فروش نمی رسد و اگر هم برسد، محتوای   این سایت ها چیزی  به مخاطب هستند و معموال در  مهارت 

آموزشی است. طراحی سایت این نوع سایت ها به گونه ای باید باشد که مخاطب بتواند آن علمی را که می  

تی فرا بگیرد و یا اگر در جست و جوی پاسخ به سوالی است، این سوال پاسخ داده شود. طراحی  خواهد به راح 

سایت آموزشی به صورت های مختلفی انجام می گیرد. این سایت ها ممکن است طراحیشان به قدری حرفه  

ی و خواندنی ای باشد که ابزار های مختلف برای آموزش را در اختیار مخاطب بگذارند یا صرفا محتوای متن

 .باشند

طراحی سایت آموزشی می تواند به صورت های مختلف موجب درآمد زایی بشود به این صورت که شما می  

توانید دوره های کامل تر و پیشرفته تر خود را در آن ها به طور مستقیم برای فروش قرار بدهید، برای آموزش  

یگان باشد و تست ها هزینه داشته باشند و از جمله  رایگان محدودیت زمانی قرار بدهید، آموزش در سایت را

 .موارد دیگری که مربوط به حوزه آموزشی بشوند

 طراحی سایت پزشکی 
قرار بگیرد. بگذارید   شاید تصور کنید که طراحی سایت پزشکی باید در زیر مجموعه طراحی سایت شرکتی 

به شما بگوییم که وقتی بحث سالمت انسان به میان می آید، مواردی که در طراحی سایت هم باید لحاظ بشود  

شما می توانید امکان نوبت دهی و زمان بندی ویزیت را هم در   پزشکی   سایت  طراحی  متفاوت می شود. در

سایت ارائه دهید که می تواند بسیار کار شما و مشتریانتان را راحت تر کند. تصور کنید که دیگر نیازی نیست  

مشتریان به خط های همیشه اشغال مطب شما تماس بگیرند و از منشی وقت دریافت کنند. آن ها می توانند در  

م نوبت دهی سایت شما وقت ویزیت را دریافت کنند یا حتی خودشان آن را به دلخواه انتخاب و تایید کنند.  سیست

 .در این صورت هم در زمان شما صرفه جویی می شود و هم مراجع از این راحتی کار راضی تر خواهد بود
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سایت قرار بدهید تا مخاطبان  به عالوه این موضوع مهم شما می توانید رزومه کاری و معرفی خودتان را در 

با شما و کارتان آشنا بشوند. همچنین این امکان را دارید که مسائل آموزشی و توصیه هایتان را به صورت  

مقاله در بالگ سایت قرار بدهید تا بتوانید از طریق ورود مخاطب با موتور جست و جو به سایتتان، مشتری  

 .های جدید کسب کنید

 طراحی سایت خبری
را هم نام برد که در ایران، این نوع سایت ها   خبری  سایت  طراحی  از حوزه های طراحی سایت می توان

کنید که این نوع طراحی   معموال ترافیک بیشتری دارند و مخاطبان زیادی هم به آن ها سر می زنند. باید دقت 

سایت درست است که بیشتر بر پایه متن می باشد، اما دلیل نمی شود که طراحی سایت آن به خوبی انجام نشود  

و از امکانات مختلف در آن استفاده نکنید. با این حال تمرکز شما در این طراحی سایت باید روی متن و بستری  

 .گیردباشد که قرار است متن خبر در آن جای ب

طراحی سایت خبری از آن دست طراحی سایت هایی هستش که باید حتما روی طراحی پنل مدیریت آن به  

خوبی وقت گذاشته شود. به این دلیل که محتوای این نوع سایت ها باید هر روز بروزرسانی بشوند و مطالب 

 .با بهترین کیفیت و زودتر از دیگر سایت ها بر روی آن قرار بگیرد

 طراحی سایت گردشگری 
حوزه گردشگری از آن دسته حوزه های طراحی سایت به شمار می رود که رقابت بر سر آن ها خصوصا در  

ایران، بسیار باالست. خیلی ها زمان صرف می کنند و حضوری از فروشگاه ها خرید می کنند، خیلی ها 

ترجیح می دهند در دوره  شناختشان از کسب و کار ها را محدود به بازاریابی دهان به دهان می کنند، خیلی ها  

های حضوری آموزشی شرکت کنند و خیلی ها هم اخبارشان را از شبکه های تلوزیونی دنبال می کنند، اما  

 .سال هاست که بیشتر مردم برای مسافرت و گردشگری، فضای وب را انتخاب می کنند

بسیاری می باشد. وجود   طراحی سایت گردشگری از آن دسته طراحی سایت هاییست که نیازمند دقت و توجه 

باگ در یک سایت شرکتی شاید چندان هم خطر آفرین نباشد ولی اگر در یک سایت گردشگری خطایی در 

خرید و فروش بلیط رخ بدهد، از دست دادن مشتری در این بازار پر رقابت، قابل جبران نیست. تصاویر در  

م هستند و با تصاویر شما به خوبی می توانید  طراحی سایت گردشگری هم مانند طراحی سایت امالک بسیار مه

 .اطالعات سفر را به مخاطب انتقال بدهید
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 طراحی سایت حوزه نیازمندی 
سال اخیر بسیار    10یکی از حوزه های طراحی سایت است که در   نیازمندی  حوزه  سایت  طراحی  در واقع

رواج پیدا کرده است و اتفاقا مخاطبان بی شماری هم از آن ها استفاده می کنند. طراحی این نوع سایت ها به  

ر این نوع سایت ها قرار  این صورت است که کاربران می توانند نیازمندی های خودشان را مانند نیروی کار د

بدهند و مخاطبان دیگری که به دنبال شغل هستند نیز با آن ها تماس بگیرند. البته که حوزه نیازمندی فقط به 

جذب نیرو محدود نمی شود و موارد دیگری را هم در خود دارد. این نوع سایت ها معموال باید سامانه های  

ن ها تعبیه شود که نیازمندی های مختلف به مخاطبان خبر داده  ایمیل و اطالع رسانی های مختلف نیز در آ

 .شود

انجام بشود و راه های  به خوبی  باشد که توضیح اطالعات  به گونه ای  باید  نیازمندی  طراحی سایت حوزه 

این سایت ها هم   با  باشد. یکی از عمده ترین مثال ها در رابطه  نیز مشخص  با یکدیگر  ارتباطی مخاطبان 

ست که مسلما خیلی از شما ها با آن سر و کار داشته اید و یا نیازمندی ثبت کرده اید و یا به سراغ “دیوار” ا

 .نیازمندی های آن رفته اید

 طراحی سایت حوزه سرگرمی 
یک سری سایت ها هستند که ممکن است اصال هدف اصلیشان چیزی به جز سرگرمی نباشد. در واقع شاید 

ین نوع سایت ها به صورت غیر مستقیم انجام بشود اما خود سایت به خودی بتوان گفت که کسب درآمد در ا

خود تنها کاری که می کند سرگرم کردن مخاطب است. برای مثال می توان سایت هایی را نام برد که محتوای 

  سرگرم کنند در خودشان جای داده اند و یا اینکه با زبان های برنامه نویسی مخصوص، یک بازی را در سایت 

خود جای داده اند و مخاطب می تواند لحظاتی را با آن بازی سرگرم بشود. معموال طراحی این نوع سایت ها 

تمرکز بسیار باالیی در جلوه های بصری دارد و این سایت ها به این خاطر که جنبه های مهم و کالن ندارند  

 .ری می شودو هدف اصلی آن ها سرگرمی است، روی زیبایی و جذابیتشان تمرکز بیشت

گاهی این نوع از طراحی سایت ها می توانند به صورت غیر مستقیم یا حتی مستقیم منجر به کسب درآمد هم  

باید هزینه ای را  بیشتر، مخاطب  به سرگرمی های  یا دسترسی  بازی  بیشتر در  پیشرفت  بشوند. مثال برای 

ل چه مواردی می شوند به این خاطر  پرداخت کند. نمی توان گفت که دقیقا طراحی سایت های سرگرمی شام

که خالقیت در این نوع سایت ها به وفور یافت می شود اما به جرئت می توان گفت که معموال کسی بدون 

هدف به سراغ این نوع از طراحی سایت نمی رود و معموال هدف های غیر مستقیم کسب در آمد در آن ها دیده 

 .می شود
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 کالم آخر 
ما در این مقاله سعی کردیم که عمده حوزه های طراحی سایت را توضیح بدهیم و به شما بگوییم که بیشتر  

حوزه های طراحی سایت شامل چه مواردی می شود. ممکن است که ما نتوانسته باشیم تمام حوزه های طراحی 

یزی در دنیا ممکن است برایش  سایت که وجود دارند را در این لیست جا بدهیم. به این خاطر که تقریبا هرچ 

سایتی طراحی شده باشد و می دانید که در فضای وب تا به امروز، بی شمار طراحی سایت به صورت های  

مختلف انجام شده است. این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید که طراحی سایت دنیای وسیعی دارد و  

قیت ها و امکانات جدید اضافه می شود و نمی توان مانند یک دریای بی پایان است. هر روز هم به آن خال

 .پیش بینی کرد که برای چه حوزه های دیگری در آینده سایت طراحی می شود

در این مقاله ما اما تالش کردیم که به چند تا از این حوزه ها اشاره بکنیم و خوش حالیم که شما هم تا به اینجا 

ل از اینکه سایت خودتان را طراحی کنید، حتم شناخت کافی از کسب  همراه ما بودید. الزم به ذکر است که قب

و کار و نیازتان از یک سایت را پیدا کنید و ببنید که دقیقا قرار است سایت شما برای خودتان و مخاطب چه 

کاری را انجام بدهد. یادتان نرود که هر کسب و کاری چه کوچک و چه بزرگ می تواند دارای یک وب سایت  

اشد که اعتبار و سود دهی آن کسب و کار را بیشتر)گاهی متاسفانه کمتر( بکند. ممنون که در این مقاله  خوب ب

 .با ما همراه بودید و امیدواریم که موارد این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 


