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 راهنمای انتخاب اسم برای سایت + راهکار و ابزار
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اولین و مهمترین کار برای ایجاد یک کسب و کار اینترنتی انتخاب نام دامنه برای فروشگاه اینترنتی و 

هایی که در مرحله دانید که اکثر نامحتما می باشید، داشته دامنه ثبت برای ایتجربه اگر. است آن ثبت

ها و راهکارهایی برای انتخاب نام دامنه ید قبال به ثبت رسیده است. در این مقاله روشکناول انتخاب می

  .ارائه شده است

 راهنمای انتخاب اسم های زیبا برای سایت + ابزار

 و باشد رسیده ثبت به قبال نیز شما ذهن در دوم درجه های نام که دارد وجود این امکان برخی مواقع

 این در. شودمی نشده ثبت نام انتخاب درگیر بسیار ذهنتان و شد خواهید مشکل دچار شما مرحله در

خواهیم داد که  آموزش شما به را سایت یا فروشگاهی سایت برای اسم انتخاب کاربردی های راه مقاله

 .بعد از خواندن آن شما دیگر مشکل انتخاب نام برای سایت خود را نخواهید داشت

شوید، احتماال این به فکر به ذهنتان خطور خود انتخاب کرده و موفق نمی وقتی اسم های زیبا برای سایت

کند که نامی دیگر باقی نخواهد ماند و شما نمی توانید نام مناسب سایت خود را داشته باشید، اما می

آنها این فکر اشتباه است. در این مقاله راهکاری عملی را به شما ارائه خواهیم کرد، تا شما با استفاده از 

 ما مقاله انتهای تا و نباشید نگران پس شوید، موفق سایتتان برای مناسب  بتوانید در انتخاب نام دامنه

 .کنید همراهی را
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 است؟ مهم سایت برای زیبا های اسم چرا انتخاب 

 

انتخاب نام مناسب برای دامنه وب سایت همانند انتخاب نامی مناسب برای فرزندتان است؛ مهم و 

کنید تا نطور که شما قبل از به دنیا آمدن فرزند خود برای انتخاب نام او بسیار تحقیق میسخت. هما

نامی مناسب و با معنی برای او پیدا کنید، برای انتخاب نام دامنه سایتتان هم باید به همین اندازه 

  .وسواس و دقت به خرج بدهید و تمامی جوانب را در نظر بگیرید

ب برای اساس راهکارهایی که با خواندن این مقاله یاد خواهید گرفت، نامی مناس اگر در اولین مرحله بر

سایت خود انتخاب کنید خواهید توانست یک ابزار قوی بازاریابی برای خود مهیا کرده و در دیگر 

هایی که قرار است در زمینه بازاریابی در آینده انجام دهید تا حد زیادی صرفه جویی کنید. زیرا هزینه

 .یز مفید باشدنتواند در جذب مشتری ای انجام گیرد، مینتخاب اسم سایت اگر که اصولی و حرفها
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  نکات مهم در زمان انتخاب اسم برای سایت 

 نام دامنه را کوتاه و ساده انتخاب کنید -1

شود، پس بهتر نام دامنه انتخابی شما نباید بیش از حد بلند و طوالنی باشد. نام دامنه باید راحت تایپ 

کاراکتر جدا خودداری کنید تا کاربر برای به ذهن سپردن و تایپ  14هایی با بیش از است از انتخاب نام

توانند سپارند و برای مدت طوالنی میتر به ذهن میهای کوتاه را راحتدچار مشکل نشود. کاربران نام

ارها در انتخاب نام دامنه مخفف کردن یکی از بدترین ک .بدون جستجو مستقیما وارد سایت شما شوند

شنود، باید دارای معنا باشد عبارات و کلمات است. نام دامنه شما، برای کسی که برای اولین بار آن را می

 .پرده شودو به راحتی به ذهن س
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انتخاب اسم تک بخشی کار بسیار دشواری خواهد بود و پیشنهاد ما این است که برای اینکه بتوانید نام 

های دو یا چند بخشی بروید، اما دقت کنید طبق تری را برای سایتتان انتخاب کنید، به سراغ نامناسبم

 .و طوالنی نشود کاراکتر عبور نکند 14 اصول گفته شده نام شما از

 

 اسم سایت باید معرف برند شما باشد -2

د. با این کار قدم بزرگی برای ای به فعالیت مورد نظر شما داشته باشاشاره نام انتخابی شما بهتر است،

اید. به دلیل اینکه هر جا نام سایت شما برده شود، بازاریابی و تبلیغات خدمات و محصوالت خود برداشته

نام دامنه  دمات سایت شما را درک کنند. این نکته را در نظر بگیرید کهتوانند فعالیت و خمخاطبان می

های کلی در نظر بگیرید تا ، بهتر است ناممحدود نکنیدخود را به یک مکان یا به یک محصول خاص 

 .بتوانید در همه موارد کسب کارتان از آن استفاده کنید

  

 نام دامنه به راحتی قابل فهم و تایپ کردن باشد -3

نام دامنه باید به گونه ای انتخاب گردد که هنگام معرفی به مشتری به راحتی آن را فهمیده و بتواند 

های مختلف برای تایپ نباشد. ن را تایپ کند. سعی کنید نام دامنه انتخابی شما دارای حالتبدون اشتباه آ

به ) .از خط تیره و عدد به ترجیحا در ثبت نام دامنه خود استفاده نکنید .yaraneh و  yarane مثل

 (استثنا حالتی که عدد بتواند بیانگر یک حرف خاص باشد
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 alireza24.com ز کاربرد صحیح عدد در نام سایت است ونمونه ای ا p30download.com مثال

 میشود، تایپ راحتی به اید کرده انتخاب که نامی شوید، مطمئن اینکه برای نمونه ای از کاربرد غلط است.

شنیدن نام دامنه آن را بنویسند و با مشاهده نوع نگارش هرکدام به این نکته پی  با بخواهید نفر چند از

 .خواهید برد

استفاده کنید، اما ممکن است کاربر  chocolate_shop ر در زمینه شکالت فعالیت دارید میتوانید ازاگ

نیز به سبب طوالنی بودن و تلفظ دشوار آن،  chocolatefrance.com خط تیره را فراموش کند یا

 .اندممکن است فراموش شود. بنابراین نام سایت خود را به گونه ای انتخاب کنید که در ذهن بم

  

 فعالیت خود را با نام دامنه نامناسب محدود نکنید -4

 باعث میشود کسب و کار شما taghvim99 ، برای مثالکسب و کار خود را با نام دامنه محدود نکنید

 نشان میدهد که کسب و apk محدود شده و بعد از آن از بین برود. برای مثال با پسوند 99به سال 

ر بهت .لیکیشن است. این محدودیت ها برای کسب و کار مناسب نمیباشدکار شما محدود به دانلود اپ

 سریع خیلی شما سایت نام ترفند این با. کند ایجاد ذهن در ذهنی تصویر  است نام انتخابی شما یک

  apple.com هرت دست پیدا کند، مثلش به تواندمی
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 برای انتخاب اسم سایت خالقانه عمل کنید -5

اند و اشید که اکثر کلمات فارسی و انگلیسی تک بخشی تا به امروز به ثبت رسیدهباید در نظر داشته ب

ای کوتاه و تک بخشی آنها ثبت شده است. پس اگر به دنبال ثبت نام دامنه ir. یا com. حداقل پسوند

برای وب سایت خود هستید، باید کمی خالقیت به خرج داده و یک کلمه جدید ابداع کنید. )دقت کنید 

اید معنی بدی نداشته باشد، پس حتما معنی آن را چک کنید با این کار، نامی که انتخاب یا ابداع کرده که

 و با توجه به آن نام خود را انتخاب کنید.(

برای مثال اگر صاحب یک رستوران ایتالیایی هستید و می خواهید یک سایت برای خود داشته باشید، می 

مک گرفته و انواع عبارت های با معنا و مرتبط با کار خود را در لیستی قرار توانید از دیکشنری ایتالیایی ک

ب آنها به نامی که معرف فعالیت شما بوده و همچنین متفاوت تر از رقیبانتان نیز دهید. سپس با ترکی

 .پیدا کنیدباشد، دست 

  hodhod.com ثالشما می توانید برای انتخاب نام سایت از اسامی حیوانات استفاده کنید، برای م

، گل  divar می تواند یک نام متفاوت و خالق برای سایت باشد. همچنین می توانید از نام اشیا مانند

استفاده کنید. با به کارگیری این نوع ایده ها می توانید نام های  amirza.ir و یا نام های قدیمی مثل

 .متفاوت تر و خالقانه تری را ایجاد کنید

توانید، از کلمات التین هم استفاده کنید ولی باید در ه برای اسم فروشگاه اینترنتی میهنگام دادن اید

نظر داشته باشید که اگر سایت شما قرار است در زمینه بین المللی فعالیت کند نامی که به التین انتخاب 

  .اید، باید دارای معنا باشدکرده
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 خاب کنیدنام سایت و شبکه های اجتماعی خود را یکسان انت -6

تر  سعی کنید نام دامنه و نام صفحات شبکه های اجتماعی شما یکسان باشد. با این کار کاربران راحت

بکه های شما را در همه فضا ها پیدا میکنند. بنابراین عالوه به بررسی اسم مورد نظر در وب سایت ها، ش

 .اجتماعی را نیز چک کنید

  

 از نظر دیگران استفاده کنید -7

ذهنی نام دامنه خود در ذهن مخاطب توجه داشته باشید. اگر نام سایت شما مفهوم  به تداعی

ناخوشایندی را در ذهن مخاطب تداعی کند، مطمئن باشید که نام خوبی نخواهد بود. پس برای آن که 

 نظری در رابطه با تداعی نام خود در ذهن مخاطب داشته باشید، قبل از ثبت نام، آن را با حداقل ده نفر

در میان بگذارید و نظر آنها را بخواهید. مثال نام شما نباید تداعی گر نام یک بیماری یا حرف نامربوطی 

  .باشد

  

 انواع شکل های نوشتاری نام سایت خود را ثبت کنید  -8

اما اگر نتوانستید نامی با این  .سعی کنید نامی را انتخاب کنید که چندین شکل نوشتاری نداشته باشد

نکته  .تر است که انواع شکل های نوشتاری آن را با پسوند های مختلف ثبت کنیددا کنید، بهویژگی پی
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خواهید دامنه ثبت کنید، باید بتوانید پسوندهای مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که اگر می

 مختلف آن را به ثبت برسانید )حداقل دو پسوند دات کام و دات ای ار را ثبت کنید(

و یا ) خالی است ir. قبال به ثبت رسیده و با پسوند com. پسوند با  ر دیدید که دامنه مورد نظر شمااگ

ان از آن نام صرف نظر کنید. زیرا امکان سئو برای سودجوی (خالی است com. ثبت شده و ir. حتی اگر

نق کسب اهد شد و با روبا استفاده از نامی که برای شما نیست و با پسوند دیگری به ثبت رسیده مهیا خو

 .و کارتان شما را دچار مشکل خواهند کرد

  

 از پسوندهای رایج استفاده کنید  -9

و ...  info ،ninja برای مثال پسوندهای زیادی مانند .نام دامنه خود را با پسوندهای رایج ثبت کنید

شما به این پسوندها  وجود دارد که شاید شما با آنها آشنایی کامل دارید، اما تمامی مخاطبان سایت

جستجوی سایت شما دچار مشکل خواهند شد. بهتر است که اسم سایت را با آشنایی ندارند و برای 

اعتبار   com.  به طور کلی پسوند ثبت کنید. اما این نکته را باید بدانید که com. و ir. پسوند های

را در گوگل بدون پسوند آن سرچ کنید برای مثال در سیستم عامل ویندوز اگر نام سایتی  د.بیشتری دار

تایپ می شود. همچنین در  com. را بزنید، به صورت خودکار پسوند Ctrl + enter و سپس دکمه

به صورت پیشفرض وجود دارد. نکات گفته شده نشان می  com.کیبورد اکثر گوشی های همراه نیز، 

در  است. اما به این نکته نیز توجه کنید که دهد که این پسوند در بین مردم معروف تر بوده و جا افتاده

 .هر صورت برای جلوگیری از سواستفاده سودجویان، هر دو پسوند را ثبت کنید
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 : نکات مهم در انتخاب اسم زیبا برای فروشگاه اینترنتی

،  فروشگاه ساز  همانطور که قبل تر گفتیم، تنها ساخت فروشگاه اینترنتی کافی نیست. انتخاب نوع

انتخاب نام زیبا و جذاب، تنوع محصوالت پر فروش و ... در پیشرفت و موفقیت کسب و کار شما بسیار 

 .اهمیت دارد. در ادامه چند نکته مهم برای انتخاب نام را بیان کرده ایم

 مکان کوتاه باشداسم فروشگاه باید تا حد ا. 

 ه باید یکتا باشد تا بتواند به برند سازی شما کمک کندنام دامن. 

https://www.webpouya.com/ecommerce.html
https://www.webpouya.com/ecommerce.html
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  اگر نام دامنه شما دارای کلمات کلیدی سایتتان باشد، به موتور جستجو این امکان را می دهید

که بهتر سایت شما را درک کند. برای مثال اگر در زمینه طراحی سایت فعالیت دارید، نام دامنه 

 کنید می کار  را داشته باشد و یا اگر در زمینه سئو و بهینه سازی سایت web یا design عبارت

 .باشد بهتر نتیجه خواهید گرفت seo شما عبارت URL در

 ثالاگر سایت شما در یک مکان مشخص فعالیت دارد، می توانید از نام آن استفاده کنید؛ برای م 

tehranfood.com ن استبیانگر رستورانی در تهرا. 

 باید در ذهن کاربران بماند و سخت نباشد. 

 از انتخاب اسم هایی که ممکن است از نظر امالیی به چند شکل نوشته شود خودداری کنید. 

 اسم فروشگاه باید تلفظ آسانی داشته باشد. 

 اسم دامنه ای را برای سایتتان انتخاب کنید که در نمایان گر نوع فعالیت کاری شما باشد. 

 بران شما عمدتا در ایران هستند، دامنه با پسونداگر کار .ir می تواند برایتان بهترین گزینه باشد. 

  

 معرفی ابزار و سایت هایی برای پیدا کردن اسم سایت

بزار آنالین با رعایت مواردی که در باال اشاره شده شما می توانید اسم هایی را حدس بزنید اما اینجا یک ا

یم که به شما پیشنهاد اسم سایت می دهد. در زیر لیست بهترین سایت را به شما معرفی می کن

 :آمده است پیشنهاد اسم برای سایت های
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 ابزار ایرانی برای پیدا کردن اسم سایت

 سایت اسم یار - ۱

سایت اسم یار سرویس آنالین پیشنهاد دهنده نام دامنه برای کسب و کارهای ایرانی به 

 .می باشد www.esmyar.ir  نشانی

ناسب اسم یار یک سرویس آنالین انتخاب نام دامنه می باشد و حاوی دیتابیسی کامل از بهترین اسامی م

 .برای انتخاب به عنوان دامنه سایت می باشد

 

 

 ابزار انگلیسی برای پیدا کردن اسم سایت

https://domainsbot.com 

arch.comhttps://leandomainse 

tp://www.bustaname.comht 

https://www.nameboy.com 

https://www.namemesh.com 

http://domize.com 

http://www.namestall.com 

https://www.panabee.com 

http://www.domainpuzzler.com 

https://namestation.com 

https://www.esmyar.ir/
https://www.esmyar.ir/
https://domainsbot.com/
https://leandomainsearch.com/
http://www.bustaname.com/
https://www.nameboy.com/
https://www.namemesh.com/
https://domize.com/
http://www.namestall.com/
https://www.panabee.com/
http://www.domainpuzzler.com/
https://namestation.com/
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https://domainr.com 

https://namesmith.io 

https://www.names4brands.com 

https://wordoid.co 

  

 تاثیر مدت زمان ثبت دامنه در سئو

 5مثال زمانی که دامنه مناسب برای سایت خود انتخاب کردید حتما آن را برای مدت طوالنی ثبت کنید 

ساله یا بیشتر، به این دلیل که این مورد یکی از پارامتر های سئو است و به موتورهای جستجو اعالم 

می کنید که می خواهید مدت زمان زیادی در فضای اینترنت حضور داشته باشد. در این حالت کسب و 

ود را تمدید کنید در کار شما می تواند جدی تر گرفته شود. ضمن اینکه اگر هر سال یکساله دامنه خ

صورت خطای انسانی و فراموشی باالتر می رود و ممکن است سایت شما با قطعی مواجه شود یا دامنه 

 .سایتتان را از دست بدهید

 

 کدام پسوند دامنه برای سایت مناسب است؟

 

https://domainr.com/
https://namesmith.io/
https://wordoid.com/
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ار کار در زیر می توانید کاربرد عمومی پسوند دامنه ها را مشاهده کنید و متناسب با نوع کسب و ک

پسوند درست را برای وب سایت خود انتخاب نمایید. البته اگر در ایران هستید پیشنهاد می کنیم یکی از 

یگر را هم ثبت کنید د پسوند  باشد و در کنار آن در صورت تمایل یک یا دو ir. پسوند های اصلی شما

برای سئو بهتر است؟  URL کدام تا بعدا رقیبان شما از نام سایت سوء استفاده نکنند. اما در محتوای

 !به این موضوع دقیق تر پرداخته ایم، حتما مطالعه کنید فارسی یا انگلیسی؟

  

 معادل نوع فعالیت پسوند

com. تجاری commerical 

ir. مختص ایران iran 

net. شبکه network 

info. اطالعاتی information 

gov. دولتی government 

edu. آموزشی education 

biz. تجارت business 

org. هاارگان organization 

jobs. استخدام Employment 

  

https://www.webpouya.com/blog/item/789-persian-or-english-url.html
https://www.webpouya.com/blog/item/789-persian-or-english-url.html
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 انتخاب کلمات ترکیبی یا چند بخشی برای انتخاب اسم سایت

ن خواهیم ا در نظر گرفتن موارد باال در نکات زیر برای شما بیااصول انتخاب کلمات دو یا چند بخشی را ب

  .کرد

نام چند بخشی باید طوری انتخاب شود که تک تک کلمات آن در ذهن مخاطبتان نقش ببندد و  .1

مهمتر از آن باید کلمات طوری انتخاب شود که مخاطب بتواند توالی و ترتیب کلمات را درست 

 .به یاد بیاورد

های مشابه اسم پیشنهادی برای سایت خود حتما نوآوری به خرج داده و از سایتهنگام انتخاب  .2

 .کپی برداری نکنید

سعی کنید یکی از کلمات را طوری انتخاب کنید که با زمینه کاری شما مرتبط باشد و کلمه دیگر  .3

، شنودرا یک کلمه مفهومی یا خاص انتخاب کنید، طوری که وقتی مخاطب نام دامنه شما را می

 .زینه خوبی هستندگ فیزیکی غیر یا انتزاعی مفاهیم با کلماتی معموال  به آن فکر کند.

 بهتر است کلمات انتخابی شما آهنگ موزونی داشته باشد، به طوری که وقتی کلمات را پشت سر .4

 کنید یک آهنگ در ذهن شنونده ایجاد گردد. مثل دیجی پی یا هفت هشتادهم ادا می

د از اسم خودتان به عنوان نام سایتتان استفاده کنید که همیشه خودتان توانیدر صورتی می .5

سایتتان را مدیریت کنید و حتما باید خودتان به سواالت مخاطبانتان پاسخ دهید. اگر قرار است 

  .ثبت یک برند متفاوت باشیده دنبال در آینده کسب و کارتان گسترش پیدا کند، ب
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 سایت نام تخابان مرحله مهم و موثر در 8 

 

های تا اینجا امیدوارم معیارهای کافی برای انتخاب نام دامنه سایت به شما معرفی شده باشد. اکنون گام

  :عملی برای کشف نام دامنه مناسب را به شما گوشزد خواهیم کرد. برای این کار به نکات زیر توجه کنید

تار یادداشت کنید و سعی کنید از ساخ نام حداقل پنجاه سایت متفاوت را پیدا کرده و در دفتری .1

توانید یک الگوی برداری کرده و حتی اگر زمان بیشتری صرف کنید، خودتان هم می اسم آنها الگو

 و alirezaweb.com هایی مثلباشند، مثال نام ها باید متفاوتنکته اینکه نام) .جدید بسازید

amirweb.com  کنداز آنها برای شما کفایت میهر دو شبیه به یکدیگر بوده و ذکر یکی.) 

  .ی مناسب و خلوت تمرکز خود را دو چندان کنیدبا قرار گرفتن در فضای .2
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کلمه که تمایل دارید ترکیبی از آنها را در نام دامنه سایتتان استفاده کنید، پیدا کرده  200حداقل  .3

( …ای بدن )مثل مغز یا توانند مرتبط با هر چیزی مانند اعضو روی کاغذ بنویسید. این کلمات می

با طبیعت )مثل غروب، رنگین کمان، ...( مرتبط  مرتبط( …و هادانه گلها، مثل) گیاهان با مرتبط

 با آنها ترکیب که انتزاعی کلمات مخصوصا و ربط حروف( …با دریا )مثل موج، صدف، ساحل و

 .باشند( … و فکر خیال، مثل) کنندمی معما ایجاد خواننده ذهن در دیگر ای کلمه

بعد از اینکه کلمات را نوشتید باید بنشینید و کلمات مختلف را باهم ترکیب کرده و ترکیب مناسب  .4

ها را به صورتی تعجب برانگیز و تا حد امکان مرتبط با فعالیت را پیدا کنید. سعی کنید این ترکیب

 .دهید باشدمورد نظر خود و خدمات و محصوالتی که ارائه می

ی کردن موارد گفته شده در باال نتوانستید نام مورد نظر خود را پیدا کنید باید موارد اگر بعد از ط .5

 .غات بیشتری انجام داده و تکرار کنیدذکر شده را با دامنه ل

اید، در یک هایی را که به عنوان نمونه اسم برای فروشگاه در فهرست انتخاب خود قرار دادهنام .6

بررسی کنید و ) ir برای پسوندهای nic.ir  ایرنیک و namemesh.com سایت معتبر )مثل

 .مطمئن شوید که قبال ثبت نشده باشند

های مجازی هم مانند اینستاگرام، تلگرام و فیس بوک نیز مراجعه قبل از ثبت دامنه به شبکه .7

ای ساخته شده نباشد تا بتوانید فعالیت و کرده و مطمئن شوید که با نام انتخابی شما صفحه

 .ها هم دنبال کنیدابی خود را در این شبکهبازاری

قبل از ثبت نام دامنه از چند نفر افراد مورد اعتماد خود نظر سنجی کنید و بعد اقدام به ثبت نام  .8

 .دامنه خود کنید
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دیر زمانی است که امکان ثبت نام دامنه فارسی نیز به وجود آمده است و شما می توانید دامنه  .9

رسی نیز به ثبت برسانید. اما این روش دارای مشکالتی است، از جمله اینکه سایتتان را با کلمات فا

نام دامنه فارسی بین کاربران اینترنتی جا نیفتاده است و بعدها که شما در سایتتان محتوای 

زیادی قرار دادید و خواستید آن را رتبه بندی کنید، در مبحث ساخت بک لینک ممکن است دچار 

 .مین دلیل بهتر است نام دامنه خود را با حروف انگلیسی ثبت کنیدمشکالتی شوید. به ه

 

 شد؟ خواهید مشکالتی چه دچار سایت با انتخاب نام غیر مناسب برای

اگر کسب و کار شما تازه تاسیس بوده و هنوز به برندی مطرح تبدیل نشده باشید، پس فقط هزینه ثبت 

یتتان محصوالتی متنوع قرار داده باشید و با صرف هزینه و در ساکنید. اما اگر و خرید دامنه را ضرر می

های اجتماعی فعالی باشید، با تغییر نام زمان بسیار آن را رتبه بندی کرده باشید، همچنین دارای شبکه

 :توان اشاره کرددامنه خسارت بسیار زیادی به شما وارد خواهد شد از جمله به موارد زیر می

 



ه ح ف ص  | 19 

 

 .اید، تغییر خواهد کردم سایت خود ساخته و طراحی کردهلوگویی که متناسب با نا .1

ها را جستجو کرده و هر جا که نام دامنه قبلی شما باید با صرف وقت و زمان بسیار تمامی سایت .2

 .در سایت ثبت شده آن را تغییر دهید

رای نام اید را مجددا ببا صرف هزینه بسیار زیاد باید اعتباری که از نام دامنه قبلی بدست آورده .3

 .جدید بدست آورید

هایی که برای ها و تراکتها و کارت ویزیتبا صرف زمان و هزینه زیاد بای دوباره کلیه بسته بندی .4

 .تهیه کرده بودید را تغییر دهید و مجدد به چاپ برسانیدبازاریابی با نام قبلی خود 

نزد مشتریان قبلیتان نسبت بزرگترین و مهمترین ضرری که خواهید دید مربوط به اعتبار شما در  .5

 .به برند و محصوالت شما است و امکان رشد را برای رقبای شما فراهم خواهد کرد

 

 در پایان

در نتیجه باید برای انتخاب اسم برای سایت خود عجله نکنید و با در نظر گرفتن تمام جوانب و ضررهایی 

ب نامی مناسب کوشا باشید. در ادامه به بهترین که تغییر نام برای شما به دنبال خواهد داشت، برای انتخا

 .ها برای ارائه ایده برای اسم سایت و انتخاب اسم مناسب اشاره خواهیم کردراهکارها و شیوه

 


