
 
طراحی سایت اگر قرار باشد همیشه به صورت اختصاصی باشد احتماال خیلی از سایت ها اصال طراحی نمی  

شوند. به هر صورت هزینه طراحی سایت اختصاصی بسیار باال می باشد و هر کسب و کار کوچک و یا حتی  

به کمک کسب و کار ها می آید و تالش می   آماده  سایت طراحی متوسط از پس آن برنمی آید. اینجاست که

کند که تاثیر باالیی روی حفظ بودجه کسب و کار ها بگذارد. البته این را باید همین اول هم بگوییم که طراحی  

طراحی سایت رایگان فرق می کند. طراحی سایت آماده به هیچ   سایت آماده با مواردی مانند سایت ساز و یا

هم   سایت طراحی  عنوان چیز بدی نیست و اتفاقا استفاده از آن گاهی می تواند منجر به اتفاقات بسیار خوبی در

ر است در این مقاله زیر و بم سایت های آماده را بررسی کنیم و ببینیم که این سایت ها دقیقا چه  بشود. قرا

 .چیزی هستند. همراه ما باشید 

 :فهرست

 چیست؟  آماده  سایت طراحی

 چیست؟  آماده سایت طراحی های  مزیت

 کنیم؟  استفاده  آماده  سایت طراحی  از چگونه

 پایانی سخن

 طراحی سایت آماده 
قدیم تر ها طراحی سایت دنگ و فنگ های زیادی داشت. وب سایت ها آنقدر ها هم پیچیده نبودند اما کسانی  

برای سایت   HTML وانستند سایت داشته باشند که علم کد نویسی را داشته باشند و بتوانند کد هایفقط می ت

نویسی یاد   HTML هم وجود نداشت که همه بتوانند  W3schools مسلما سایت هایی مانند ) .بنویسند 

نان باز هم همه  بعد ها هم که سایت ها پیچیده تر شد و المان های زیادی به آن ها اضافه شد، همچ (بگیرند 
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نمی توانستند سایت داشته باشند. هزینه طراحی سایت باال بود و سایت، فقط مخصوص برند ها و افراد مشهور  

بیاید و هر کسی بتواند برای خود  ” آماده  سایت طراحی“ بود و شاید هیچوقت در آن زمان تصور نمی شد که

انقالب مارکتینگی بزرگی در علم طراحی سایت بود و نتایج  یک سایت داشته باشد. طراحی سایت آماده در واقع 

 .بسیار خوبی هم به همراه داشت

باعث شد که برنامه نویسان و طراحان سایت کار خودشان را از  ” آماده  های قالب طراحی“ شاید تصور کنید که

نه تنها طراحی سایت   دست بدهند و دیگر کسی نیاز به طراحی سایت نداشته باشد. خیر، این اتفاق رخ نداد و

اختصاصی با قدرت به کار خود ادامه داد، بلکه برنامه نویسان و طراحان به جز کار بر روی طراحی سایت های  

اختصاصی، طراحی سایت آماده را نیز در دستور کار قرار دادند. به این صورت که این قالب های آماده سایت که  

سط طراحان و برنامه نویسان حرفه ای و حتی مبتدی ساخته شده اند  اتفاقا تعدادشان هم بی شمار است، همه تو

تا شما بتوانید برای سایتتان از آن ها استفاده کنید. حال می خواهیم بدانیم که به طور ذاتی طراحی سایت آماده  

 .چیست و چه ویژگی هایی دارد. در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت

 طراحی سایت آماده چیست؟ 

در واقع به سایت هایی اشاره می کند که از قبل ساخته شده اند و شما می توانید آن ها را   آماده سایت طراحی

روی دیتابیس هاست خود بارگذاری کنید و از آن ها استفاده کنید. به این صورت که نیازی نیست شما یک  

نید. این کار هم زمان زیادی می برد و  سایت را از صفر طراحی کنید و همه اجزای آن را مو به مو کد نویسی ک 

هم اگر بخواهید فرد متخصصی برای شما این کار را انجام دهد، هزینه باالیی می طلبد که برای کسب و کار های  

کوچک و متوسط انتخاب چندان منطقی ای نیست. در نظر داشته باشید که طراحی سایت آماده قابل تغییر و  

ماده را شما می توانید آنطور که می خواهید شخصی سازی کنید. مثال فونت ها  ویرایش است و این قالب های آ

 .را تغییر دهید، تصاویر را عوض کنید و کار های دیگری که در یک سایت می شود انجام داد

 



 مزیت های طراحی سایت آماده چیست؟ 

ایراد باشد و نشود روی آن حساب  شاید تصور کنید که طراحی سایت آماده به خاطر اسمی که دارد، پر از عیب و 

اتفاقا مزیت های جالبی دارند و می   سایت طراحی در  آماده های  قالب خاصی باز کرد. اما اینطور نیست و این

توان گفت که خیلی وقت ها می شود از آن ها به عنوان یکی از بهترین روش های طراحی سایت نام برد. حال  

کنیم که شما را هم مطمئن کنیم که می شود از طراحی سایت آماده   این مزیت ها را با یکدیگر بررسی می 

 .استفاده کرد و ضرر هم نکرد

 سایت آماده برای کسب و کار های کوچک مناسب است 

تصور کنید که شما یک شیرینی پز خالق هستید و اتفاقا شیرینی های خوشمزه ای هم درست می کنید. به این  

ی هایی که درست می کنید را بفروشید و یک کسب و کار کوچک با آن راه  فکر می افتید که بد نیست شیرین

اندازی کنید. مسلما بودجه آنچنانی هم برای این کار ندارید و نمی توانید یک طراح سایت و برنامه نویس  

استخدام کنید که با هزینه باال یک سایت اختصاصی برای فروش شیرینی های شما طراحی کنند. حداقل می  

گفت این کار در ابتدای کار شما چندان منطقی نیست. در این صورت شما می توانید به راحتی از طراحی    توان

سایت آماده استفاده کنید و کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید. دیگر نیازی هم به صرف هزینه باال نیست و  

 .با کمترین هزینه می توانید سایت خودتان را راه اندازی کنید 

 ت های آماده متنوع هستندسای

نگران تنوع در قالب های آماده نباشید به این خاطر که میلیون ها طراحی سایت آماده در فضای وب وجود دارند  

را با قیمت پایین خریداری کنید و   س وردپر که می توانید از آن ها استفاده کنید. شما می توانید قالب های

خودتان به سلیقه خودتان محتوای آن را شخصی سازی کنید. به این صورت دیگر شما نگران این نیستید که  

سایتی که با قیمت باال طراحی می شود نتواند پاسخگوی نیاز شما باشد. در قالب های آماده سایت، خصوصا در  

است که هرگونه تغییری که می خواهید روی این قالب های متنوع اعمال  قالب های وردپرس، دست شما باز 

کنید. البته بد نیست که دستی در سیستم مدیریت محتوای وردپرس هم داشته باشید و موارد آن را یاد بگیرید.  

اد  اما نگران نباشید! کار کردن با وردپرس و قالب های متنوع آن چندان هم سخت نیست و می توانید آن را ی

 .بگیرید 

 قالب های آماده با همه مرورگر ها و دستگاه ها سازگار هستند 

فرقی نمی کند که مخاطب شما با گوگل کروم وارد سایت شما بشود یا با موزیال از سایت شما دیدن کند. فرقی  

ی شود.  نمی کند که کاربر شما با گوشی موبایل سایت شما را رصد می کند یا با کامپیوتر شخصی وارد سایت م

معموال قالب های آماده در طراحی سایت آماده هم ریسپانسیو هستند و هم با تمامی مرورگر ها سازگاری دارند.  
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یادمان باشد که این قالب های آماده توسط برنامه نویسان حرفه ای ساخته می شوند و طراحی گرافیکی آن ها  

نگران نباشید که در اجرای کارکرد این سایت ها   نیز توسط یک طراح خوب انجام گرفته است. پس از این بابت

 .مشکلی بوجود بیاید 

 

 چگونه از طراحی سایت آماده استفاده کنیم؟ 

یا سیستم مدیریت  CMS  اول از همه به شما بگوییم که بستگی دارد برای طراحی سایت آماده خود از چه

محتوایی استفاده می کنید. هر کدام از این سیستم های مدیریت محتوا ویژگی خاص خودشان را دارند که  

درصد از سایت های دنیا از این   50می باشد. به این خاطر که بیش از   WordPress معروف ترین آن ها

به شما خواهیم گفت که چگونه با این سیستم، طراحی سایت  سیستم مدیریت محتوا استفاده می کنند، ما هم 

 .آماده خودتان را انجام بدهید و کسب و کارتان را به راحتی استارت بزنید 

اول از همه بهتر است از یک شرکت ارائه دهنده خدمات هاستینگ، هاست و سرور خودتان را خریداری کنید که  

دارد که دریافت می کنید. بعد از آن دامنه خودتان را انتخاب کنید و  هزینه آن بستگی به شرکت و نوع هاستی  

یک دامنه برای سایت خود تعریف کنید. سپس وردپرس را از سایت آن دانلود کنید )یادتان باشد که وردپرس  

رایگان است( و سپس فایل آن را در دیتابیس هاستیگ خود بارگذاری کنید تا سیستم مدیریت محتوای  

سایت شما بارگذاری شود. حال می توانید از قالب های آماده خود وردپرس استفاده کنید)که این   وردپرس در

کار پیشنهاد نمی شود( یا از سایت های طراحی سایت آماده قالب دلخواه خودتان را دریافت کنید و آن را در  

ی شود و می توانید تغییرات  دیتابیس سرور بارگذاری کنید. پس از بارگذاری قالب آماده، سایت شما آماده م

 .دلخواه را روی آن انجام دهید 
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به همین راحتی شما صاحب یک سایت شده اید و می توانید از آن برای کسب و کار کوچک خود استفاده کنید.  

هرچند که همچنان کار تمام نشده است. شما الزم دارید که برای سایت خودتان محتوا تولید کنید و امور سئو  

 .هم انجام بدهید. می توانید این کار ها را حداقل دست افراد کاردان بسپارید سایت را 

 سخن پایانی 

طراحی سایت آماده لزوما یک خدمات رایگان نیست و دلیل نمی شود که با به کار گیری آن شما قرار نیست  

قریبا یک دروغ است  دیگر هیچ پولی هزینه نکنید. در مقاالت قبلی به شما گفتیم که ساخت وب سایت رایگان ت 

و نمی شود شما یک سایت رایگان داشته باشید و انتظار داشته باشید که با همان هم کسب و کار شما به یک  

کسب و کار بزرگ تبدیل بشود. اما باز هم این موضوع دلیل نمی شود که برای هر کسب و کاری سراغ طراحی  

وضوع بود که ما این همه سایت در دنیای وب نداشتیم و  سایت اختصاصی و پر هزینه بروید. اگر قرار به این م 

 .افراد معمولی نمی توانستند هرگز کسب و کار خودشان را پیشرفت بدهند 

همچنین این موضوع را هم مد نظر داشته باشید که شما از طراحی سایت آماده می توانید برای تمرین مدیریت  

را در دنیای وب محک بزنید. پس از آن می توانید آرام آرام  سایت نیز استفاده کنید و یا کسب و کار خودتان 

سایت خودتان را توسعه ببخشید و امکانات بیشتر به آن اضافه کنید. راستی این را هم باید به شما بگوییم که  

سیستم های مدیریت محتوا با افزونه های بی شمار خود، امکانات بیشتری را می توانند به سایت شما اضافه  

پس در نتیجه یک سایت آماده هم روزی می تواند به یک سایت حرفه ای تبدیل بشود. البته این موضوع   بکنند 

بستگی به شما دارد و اینکه چه تدابیری برای سایت خود در نظر خواهید گرفت. ممنون که در این مقاله همراه  

 .ما بودید و امیدواریم که مورد توجه شما واقع شده باشد 

 :منبع
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