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آنَزش سئَ 

شناخت نثلث سئَ 

 با تَجٌ بٌ تغییرات الگَریتو يای نَتَريای جستجَ 2018بررسی استراتژی يای سئَ در سال 

در این آنَزش سعی داریو یک نگاى جانع ٍ کاربردی بٌ سئَ داشتٌ باشیو ٍ بگَییو برای اینکٌ سایت خَد را سئَ کنید 
. باید از چٌ الگَيایی پیرٍی کنید

این آنَزش يو نناسب برای نبتدیان است ، يو برای حرفٌ ای يا ٍ در آن تهانی نَاردی کٌ ننجر نی شَد شها 
. بتَانید بٌ الگَيای نًو سئَ دست پیدا کنید ذکر شدى است

: خالصٌ 

تَلید نحتَا، بک لینک سازی، ظاير نناسب . نا در این سالًا، نتَجٌ شدى ایو کٌ سئَ دارای سٌ ضلع اصلی است
چطَر از . شها این سٌ فاکتَر را باید رعایت کنید تا در سئَ سایت خَد نَفق باشید. سایت بًهراى لَد سریع

طریق رعایت این سٌ فاکتَر نی تَانیو سایت خَد را بٌ خَبی سئَ کنیو؟ برای این ننظَر کهی بحث سٌ نثلث 
 . سئَ را باز نی کنیو

باید این را بدانیو کٌ اصَل تَلید نحتَا در ایجاد یک نحتَای ارزشهند ٍ . اٍل بٌ سراغ تَلید نحتَا نی رٍیو
یکتاست کٌ خَدنان نَشتٌ باشیو، نحتَا باید دارای تگ گذاری نناسب در تیتر ٍ لیست ٍ پاراگراف ٍ تصَیر 

اینکٌ . نیزان نحتَا باید زیاد باشد. عنَان نحتَا باید پر جستجَ باشد. تصاٍیر نحتَا باید یَنیک باشند. باشد
شها نحتَای زیادتری در یک نَضَع خاص تَلید کردى باشید یعنی اطالعات بیشتری در آن نَضَع دارید ٍ 

ٍقتی گَگل این را ببیند نتَجٌ نی شَد کٌ این سایت در خصَص این نطلب ننبع نعتبرتری است پس آن را 
 . بیشتر بٌ کاربرانش نشان نی ديد

اٍلین گزینٌ برای لینک سازی شبکٌ يای . در خصَص لینک سازی باید چند الگَریتو را برای خَد انجام ديید
 شبکٌ اجتهاعی نعتبر ٍجَد دارد کٌ شها نی تَانید با ساخت پرٍفایل 100در دنیای ٍب بیش از . اجتهاعی است

. البتٌ اکثر بک لینکًایی کٌ شبکٌ يای اجتهاعی بٌ شها نی ديند نَفالَ است. در آنًا بک لینک سازی کنید
یا نَفالَ این است کٌ لینکًای فالَ تَسط ربات يا قابل پیگیری يستند ٍ در  (follow) ننظَر از لینک يای فالَ

 بٌ یک 10ارزش لینکًای فالَ نسبت بٌ نَفالَ . نَتَريای جستجَ ثبت نی شَند انا لینکًای نَفالَ اینطَر نیست
قدرت ٍ پر نخاطب بَدن سایتی کٌ قصد لینک سازی از . انا این فقط فالَ بَدن یا نبَدن نالک کار نیست. است

شبکٌ يای اجتهاعی نعتبر فارسی ٍ انگلیسی نحیطی نناسب برای نعرفی ٍبسایت شها . آنًا را دارید نًو است
رٍشًای دیگر بک لینک سازی این است کٌ شها در کلیٌ ٍبسایتًای ٍبالگديی برای سایت خَد یک . يستند

 ٍبالگ با نام ٍ نشخصات سایت خَد ایجاد کنیدٍ با تَلید چند نقالٌ در ير ٍبالگ ٍ بک لینک دادن با کلهات 
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يهچنین نی تَانید از سرٍیس يای ٍبالگديی . کلیدی از ٍبالگًا بٌ سایت اصلی کار ریپَرتاژ آگًی را انجام ديید
کار دیگری کٌ برای لینک سازی باید انجام ديید عضَ شدن در فرٍنًا یا يهان . خارجی برای اینکار استفادى کنید

تَجٌ داشتٌ باشید کٌ اکثریت فرٍم يا بخشی بٌ نام انضاء . انجهن يا ٍ پر کردن بخش آدرس ٍبسایت است
 . دارند کٌ نی تَانید از آن يو برای بک لینک سازی استفادى کنید

شها باید ظاير سایت خَد را برای نخاطبان بًینٌ . ظاير نناسب ٍ لَد سایت یکی دیگر از فاکتَريای سئَ است
دٍنا اینکٌ بٌ سایت دیگری برای کسب . طَری کٌ نخاطب از سایت شها اٍال بٌ نتیجٌ نَرد نظر خَد برسد. کنید

کٌ يهان يَش نصنَعی گَگل است کٌ در این نَضَع نربَط بٌ الگَریتو رنک برین است . اطالعات بیشتر نرٍد
این الگَریتو رفتار کاربران را بررسی کردى ٍ با تَجٌ بٌ آن جایگاى سایتًا را نشخص نی .  استفادى شد2017سال 

 ٍ آندن الگَریتو رنک برین گَگل، ضلع سَم گَگل بازدید ٍاقعی بَد انا بعد از آن این ضلع 2017 قبل از سال .کند
 برای اینکٌ شها بتَانید نخاطب را بیشتر در سایت خَد نگٌ دارید باید سرعت لَد . تغییر کردUIبٌ سرعت لَد ٍ 

 حتها باید  افزایش سرعت لَد سایت جًت. باید سایتی جذاب ٍ کاربرپسند داشتٌ باشید.سایت را باال ببرید
یکی از سایتًایی کٌ نی تَاند شها را در زنینٌ بررسی . تکنیک يای نربَط بٌ افزایش لَد سایت را بلد باشید

شها با رفتن بٌ این سایت ٍ زدن نام داننٌ نی تَانید . است gtmetrix.com سرعت لَد سایت کهک کند سایت
 .سرعت لَد سایت ٍ نشکالت آن را بررسی کنید

شایان ذکر است کٌ در رايکاريای پیشنًادی نا ترکیبی از سئَ کالى سفید ٍ کالى نشکی بیان شدى کٌ در نتیجٌ یک سئَ 
. کالى خاکستری برای شها بٌ ارنغان خَايد آٍرد

: در ادانٌ شناخت کانلی در خصَص سئَ سایت بدست نی آٍریو ٍ نباحث زیر را بٌ ترتیب برای شها باز خَايیو کرد

  تَلید نحتَا
  بک لینک سازی
  ٍ سرعت لَد سایتUIسایت  
 نکات کاربردی ٍ اصَلی 

 

 این آنَزش کانال رایگان است ٍ استفادى از آن بدٍن پاک کردن لینک ننبع در سایر ٍبسایتًا رایگان است. 
 شها نی تَانید با قراردادن این آنَزش در سایت خَد آن را بٌ دیگر کاربرانتان يدیٌ ديید. 
 استفادى از این آنَزش بدٍن ذکر لینک ننبع ٍ برای فرٍش غیرقانَنی نی باشد .

 

 

 

http://gtmetrix.com/


 آنَزش سئَ با شایگان

 

http://shayegan.net 
 3 صفحٌ

 

: تَلید نحتَا

ننظَر از تَلید نحتَا چیست؟ ير کسب ٍ کاری نی تَاند با تَجٌ بٌ نَع کسب ٍ کار خَد ٍ خدنات یا نحصَالتی کٌ 
. خَد را در نَتَريای جستجَ نطرح کند (کپی نشدى)ارائٌ نی ديد نی تَاند با ایجاد نحتَای یَنیک 

: دٍ نکتٌ از يهین جهلٌ باال

 نحتَا را باید خَدتان ایجاد کنید. 
 نحتَای ایجاد شدى باید نرتبط با کار ٍ فعالیت شها باشد 
  نتن کپی = تصَیر نحتَای شها يو باید یَنیک باشد، تصَیر کپی !

 

نا خیلی دٍست داریو ير نطلب را کانل ٍ با جزییات زیاد تَضیح ديیو انا با تَجٌ بٌ اینکٌ يهٌ نا ایرانی يا دٍست 
بًهین ننظَر . داریو سریع بٌ نتیجٌ برسیو شاید ایجاد نحتَایی کانل شها را از خَاندن تهام این آنَزش غافل کند

. سعی نی کنیو بٌ يهٌ نَاردی کٌ در سئَ سایت ايهیت دارد بپردازیو

تَلید نحتَا چگَنٌ باید باشد؟ آیا نحتَا را باید يفتگی درج کنیو تا گَگل ارزش سایت نا را بیشتر کند؟ 

در زیر لیستی از اصَل تَلید نحتَا را ذکر نی کنیو، حال چٌ دارید برگٌ ایجاد نی . تَلید نحتَا یک سری اصَل دارد
: کنید چٌ نَشتٌ یا نطلب

:  عنَان نَشتٌ یا برگٌ 

  عنَان یاTitleنطلب شها باید بیانگر کل نطلب باشد   .
 کلیدی ترین کلهات نطلبتان را باید در عنَان ذکر کنید  .
 عنَان نٌ باید زیاد کَتاى باشد، نٌ زیاد بلند  .
  کاراکتر برای عنَان نطلب نناسب است120 کاراکتر تا 60نعهَال بین   .
 عنَانتان باید نزد کاربران اینترنتی پر طرفدار باشد ٍ پر جستجَ، ٍگرنٌ نطلب شها دیدى نهی شَد .

  :استفادى از تگ يای تیتر 

استفادى از آنًا باعث نی شَد نَتَريای جستجَ بر رٍی کلهاتی کٌ در آنًا . تگ يای تیتر از ايهیت باالیی برخَردارند
. قرار دادى اید زٍم کنند

: انا استفادى از آنًا اصَلی دارد کٌ در زیر بدان اشارى نی کنیو

  تگH1را در باالترین جای صفحٌ قرار ديید ٍ از آن حداقل ٍ حداکثر یکبار استفادى کنید . 
  از تگ يایH2برای بیان دیگر عناٍین نطلب خَد استفادى نهایید  . 
  سعی کنید کلهٌ کلیدی نطلبتان چند بار در تگH2باشد  . 
 تعداد استفادى از این تگ با تَجٌ بٌ تعداد کلهات باید زیاد ٍ کو شَد . 
  کلهٌ باید یک تگ 300نعهَال برای ير H2بگذارید . 
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  از تگH3برای بیان عناٍین کو ايهیت تر استفادى کنید . 
  تگًایH4 تا H6را برای بیان عناٍینی کٌ بٌ نَضَع نطلب ربطی ندارند استفادى کنید . 
  استفادى از تگًا را از باال بٌ پایین ترتیب بندی کنید، یعنی اٍل از تگH1 بعد ٍ H2 در ادانٌ از تگ ٍ H3  ٍ

 .دیگر تگًا استفادى کنید
  ٍقتی در باال از تگH3 استفادى کردى اید در زیر آن از تگ H2استفادى ننهایید . 
  سعی کنید در ير صفحٌ یا نطلب از تگًای H1  تاH3استفادى کنید . 
  اگر قصد شها از نطلب گذاری فقط برٍزرسانی سایت است ٍ نی خَايید با نطلبی کٌ گذاشتید دیگر صفحات

 . برای بک لینک دادن بٌ صفحٌ اصلی استفادى کنیدH2نانند صفحٌ اصلی را قدرتهند کنید حتها از تگًای 

: نتن نحتَا

  (از جایی کپی نشدى باشد)نتن نحتَای شها باید کانال یَنیک باشد .
 سعی کنید در خصَص نطلبی صحبت کنید کٌ بٌ ٍبسایت ٍ فعالیت آن نرتبط باشد. 
  استفادى از کلهات کلیدی در تَلید نحتَا ايهیت دارد، انا این بدین ننظَر نیست کٌ يرچقدر از آنًا بیشتر

استفادى از . استفادى کنید در جذب نخاطب ٍ گرفتن جایگاى نناسب در نَتَر جستجَ نَفق تر خَايید بَد
 .پس نٌ غذا را بی نهک کنید، نٌ شَر. کلهات کلیدی در نتن نطلبتان، نانند استفادى از نهک در غذا است

  کلهٌ بیشتر باشد300تعداد کلهات استفادى شدى در نتن شها باید از . 
  کلهٌ است900در خصَص نقاالت تعداد پیشنًادی کلهٌ در نطلب . 
  گَگل ٍ سایر نَتَريای جستجَ دٍ الگَی جالب برای تعیین جایگاى یک ٍبسایت بر اساس نحتَای آن

دارتد، یکی بر اساس تعداد کلهات آن کٌ ير چٌ بیشتر باشد نعتبر تر است، یکی بر اساس یَنیک بَدن 
 .تصاٍیر آن نطلب

 برای نطالب ٍ صفحٌ یتان تصَیر ننحصر بٌ فرد ایجاد کنید. تصَیر کپی يو شبیٌ عکس کپی است. 
 از لیستًا، بَلدکنندى يا، ایتالیک، نقل قَل، لینک ٍ . از انَاع تگًا در نطلبتان استفادى کنید... 
 این . بٌ جز در صفحات اصلی ٍ فرٍد سایتتان ، در بقیٌ نطالب حتها بٌ نقاالت ٍ صفحٌ نرتبط لینک ديید

 .لینک ديی را در بخش لینک سازی بیشتر تَضیح نی ديیو
 سعی کنید جانع در خصَص ير نطلب صحبت کنید. 
 سعی کنید در خصَص یک نَضَع اظًار نظری کنید کٌ در يیچ یک از ٍبسایتًای دیگر یافت نشَد. 
  جهلٌ یک تصَیر یَنیک استفادى کنید600بٌ ازای ير . 
 سعی کنید نام فایل تصاٍیری کٌ در نطلب یا سایتتان استفادى نی کنید نرتبط با آن نطلب باشد. 
  حتها در تصاٍیرALT ٍ TITLEرا پرنهایید . 
  برای تگ يایa در نطالب ٍ سایر نقاط سایت از TITLEاستفادى کنید . 
 نطلبتان را با کلهات کلیدی در اٍلین پاراگراف ٍ در آخرین پاراگراف شرٍع ٍ تهام کنید. 
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: بک لینک سازی 

. بک لینک سازی داخلی ٍ خارجی. بک لینک سازی شانل دٍ نرحلٌ است

بک لینک سازی داخلی شانل لینک سازی بین صفحات ٍ نَشتٌ يا ٍ دیگر نطالب سایت است تا با نرتبط کردن آنًا 
. بًو ساختار عنکبَتی برای سایت را شکل ديیو

 نشخص است کٌ خَد بٌ ساختار WWWيهانطَر کٌ ساختار . از دیرباز لینکًا نقش نًهی در ٍب ایجاد نی کردنند
عنکبَتی نعرٍف است ٍبسایت شها نیز باید از این الگَ تبعیت کردى ٍ با ایجاد یک ساختار عنکبَتی بتَانید نحبَبیت 

. انا طبق يهان نثال نهک ٍ غذا، نباید شَرش را در بیاٍرید. خَد را در نَتَريای جستجَ افزایش ديید

: اصَل لینک سازی داخلی 

 اگر بخش ٍبالگ شها فعال است حتها از نقاالت نرتبط با تَجٌ بٌ تگًای نَشتٌ شدى استفادى کنید. 
  در نقاالت ير گاى بٌ کلهات کلیدی دیگر صفحات ٍ نَشتٌ يا رسیدید آنًا را با ایجاد لینک بدان برگٌ یا

 .خَدداری نهایید... صفحٌ لینک کنید ٍ از لینک کردن کلهاتی يهچَن کلیک کنید یا بیشتر یا 
  برای قدرت بخشیدن بٌ صفحات فرٍد ٍقتی نقاالتی در آن خصَص نی نَیسید از لینکديی با تگًای تیتر

 . استفادى کنید تا ايهیت لینک شها بیشتر شَدH2نخصَصا تگ 
 حتها صفحٌ ای نثل سایت نپ برای نهایش تهام لینکًا داشتٌ باشید. 
 سعی کنید در اکثر صفحات ٍ نطالب بٌ صفحٌ اصلی ٍ صفحات فرٍد اصلی دیگر لینک ديید. 

لینک سازی خارجی شانل تعریف از . بعد از درست کردن لینک سازی داخلی نَبت بٌ لینک سازی خارجی است
. ٍبسایت در سایر نقاط ٍب ٍ دادن لینک بٌ سایت نی باشد

 بٌ  aلینکًا از نظر ايهیت برای نَتَريای جستجَ بٌ دٍ بخش فالَ ٍ نَفالَ تقسیو نی شَند کٌ این خاصیت در تگ 
: صَرت زیر تعریف نی گردد

<a href="http://shayegan.net" rel="nofollow" title="Shayegan">Shayegan</a> 

<a href="http://shayegan.net" rel="follow" title="Shayegan">Shayegan</a> 

<a href="http://shayegan.net" title="Shayegan">Shayegan</a> 

لینک اٍل با خاصیت نَ فالَ است کٌ این لینکًا قابل بررسی تَسط نَتَريای . در باال سٌ لینک نشايدى نی کنید
. جستجَ نیستند

. لینکًای فالَ تَسط ربات يای نَتَر جستجَ قابل پیگیری بَدى ٍ ثبت نی شَند. لینک دٍم ٍ سَم لینک فالَ يستند

انا این تنًا نالک بک لینک سازی .  برابر از ايهیت بیشتری برخَردارند10لینک يای فالَ بٌ نسبت لینکًای نَفالَ 
. سایتی کٌ قصد لینک سازی در آن را دارید باید خصَصیات زیر را داشتٌ باشد. خارجی نیست
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  رنک نناسب( در سایتalexa.comآن را چک کنید ) 
  آتَریتی نناسب( در سایتmoz.comآن را چک کنید ) 
 تا جای نهکن سایت نرتبط با نطالب سایت شها باشد. 

: اصَل لینک سازی خارجی

  کاراکتر دادى باشید500سعی کنید در جایی کٌ قرار است لینک بسازید حتها دربارى سایت خَد تَضیحاتی تا . 
 لینک سازی را در سایتًایی با رنک باال ٍ آتَریتی باال قرار ديید. 
 سعی کنید لینک سازیتان در سایتًای نرتبط باشد. 
 سعی کنید تا جای نهکن با کلهات کلیدی بٌ ٍبسایتتان لینک ديید. 
  نًهترین صفحٌ برای لینک سازی صفحٌ اصلی شها است ٍ بعد صفحات فرٍد دیگر کٌ نعهَال شانل

 .صفحات خدنات یا دستٌ بندی نحصَالت نی شَد
 لینک سازی را بٌ صَرت یکجا انجام نديید، سعی کنید نًایتا در رٍز یک یا دٍ بک لینک ایجاد کنید. 
 تَجٌ داشتٌ باشید کٌ لینک سازی یًَیی ٍ بی رٍیٌ باعث نی شَد سایت شها پنالتی شَد. 
  اگر ٍبسایت شها فارسی زبان است بیشتر ازینکٌ در سایتًای خارجی لینک سازی کنید در سایتًای فارسی

 .زبان این کار را انجام ديید
 از خرید بک لینکًای فصلی ٍ نايانٌ بپريیزید ٍ فقط بٌ دنبال لینک سازی دائهی باشید. 

در چٌ سایتًایی لینک سازی کنیو؟ 

  ٍ کٌ اگر جستجَ کنید نی تَانید ... سرٍیسًای ٍبالگديی فارسی نثل بالگفا، پرشین بالگ، نیًن بالگ
برای لینک سازی در سرٍیسًای ٍبالگديی چند .  سیستو ٍبالگ ديی فارسی ٍ رایگان پیدا کنید50براحتی تا 

سعی کنید لینکًا . نقالٌ نرتبط ایجاد کنید ٍ در آنًا قرار ديید ٍ با کلهات کلیدی بٌ ٍبسایت خَد لینک ديید
از پیَنديای ٍبالگًا برای لینک ديی بٌ صفحات کو ايهیت تر نثل . فالَ باشد ٍ بٌ صفحات فرٍد اشارى کند

 .استفادى کنید... تهاس با نا ٍ دربارى نا ٍ 
  
  
 انجهن گفتگَ فعال ٍ نناسب ٍجَد 50تقریبا بیش از . از انجهن يای گفتگَ برای لینک سازی استفادى کنید 

دارد کٌ شها نی تَانید با عضَیت در آنًا ٍ قراردادن لینک سایت، انضا ٍ دربارى نا ، لینک سازی قابل قبَلی 
 .سعی کنید پس از این کار در انجهنًا کهی فعالیت کنید ٍ بٌ سَاالت کاربران پاسخ ديید. را انجام ديید

  در انجهن يای گفتگَ خارجی نیز غافل نشَید، شها نی تَانید بٌ يهان شکلی کٌ در انجهنًای فارسی
از بًترین انجهنًا نی تَان بٌ . نشغَل لینک سازی يستید در این انجهنًا يو نشغَل لینک سازی شَید

يهچنین .  ٍ سایر سیستهًای ندیریت نحتَا اشارى کردSQLانجهنًای نعرٍفی يهچَن ٍردپرس ٍ جَنال ٍ 
 .سایتًای پرسش ٍ پاسخ خارجی نیز نکان نناسبی برای لینک سازی يستند

  شبکٌ اجتهاعی فارسی زبان با قابلیت 30تقریبا بیش از : ایجاد پرٍفایل در شبکٌ يای اجتهاعی فارسی زبان 
درج لینک ٍ اشتراک گذاری صفحات ٍب سایت ٍجَد دارد کٌ با یک جستجَی سادى نی تَانید آنًا را پیدا 

 .کنید ٍ برای لینک سازی از آنًا بًرى ببرید
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 از نًهترین شبکٌ يای . ایجاد پرٍفایل در شبکٌ يای اجتهاعی خارجی يو از ايهیت ٍیژى ای برخَردار است
اجتهاعی برای لینک سازی نی تَان بٌ ترتیب بٌ فیسبَک، گَگل پالس، لینکدین، پینترست، تانبلر، بیًاینس 

 شبکٌ اجتهاعی نعتبر با انکان اشتراک گذاری نطالب ٍجَد دارد 50در کل دنیا بیش از . ٍ تَییتر اشارى کرد
کٌ با یک نطالعٌ ٍ جستجَی سادى نی تَانید تهانی آنًا را پیدا کنید ٍ با ساخت پرٍفایل در آنًا بٌ سایت 

 .خَد لینک بديید
  گرفتن بک لینک از سایتًای نعتبر با پسَندEDU یا GOVنیز نی تَاند برای شها بسیار حائز ايهیت باشد  .

برای این ننظَر نی تَانید با چند جستجَی انگلیسی بٌ انجهنًا یا پرٍفایل يایی برسید کٌ در این سایتًا 
 .يستند ٍ با ایجاد پرٍفایل اقدام بٌ لینک سازی در آنًا کنید

  این نَع بک لینک رٍ خیلی يا رد کردى اند انا اگر بک لینک کاننتی ای کٌ نی خَايید : بک لینک کاننتی
برای یافتن سایتًایی کٌ بتَان با گذاشتن کاننت در . بگیرید از سایتًای نعتبر باشد آنقدريا يو بد نیست

آنًا لینک سازی کرد کافی است سایتًایی کٌ در صدر نتایج گَگل يستند را از طریق ابزاريایی يهچَن 
backlink checkerبررسی کنید ٍ ببینید آنًا در کجا نشغَل بک لینک سازی يستند . 

 

 سایت UIسرعت لَد سایت ٍ 

ضلع سَم نثلث سئَ در ابتدا بازدید بَد، البتٌ ينَز يو بازدید ٍ نیزان زنانی کٌ ير کاربر در سایت نی گذراند از 
ايهیت باالیی برخَردار است انا باید تَجٌ کنید کٌ چطَر نی تَان زنانی کٌ کاربر در سایت قرار نی گیرد را بیشتر 

کرد؟ 

دٍ گزینٌ اصلی در جَاب این سَال باال بردن سرعت لَد سایت ٍ بًرى گیری از طراحی درست با استفادى از رنگ بندی 
.  سایت استUI ٍ UXنناسب با تَجٌ بٌ استاندارديای 

 ببینید ٍ با تَجٌ بٌ نعیاريای آن در بًینٌ سازی gtmetrix.comسرعت لَد سایت را نی تَانید با بررسی در سایت 
. سایت خَد از نظر سرعت اقدام نهایید

 سایت این است کٌ سایت را برای کاربران بًینٌ سازیو تا يو برای آنًا قابل اعتهاد باشد ، يو UI ٍ UXننظَر از 
. بتَانند براحتی از آن استفادى کنند ٍ يو بٌ سرعت بٌ چیزی کٌ ندنظرشان است دست پیدا نهایند

برای جذب نخاطب استفادى از نَع بازایابی درٍنگرا کٌ يدف آن ارتباط نستهر با نشتری از طریق ایهیل نارکتینگ 
شها با ایجاد یک خبرنانٌ نی تَانید يهَارى نخاطبانی را در يفتٌ با ارسال ایهیل بٌ . است بسیار جَاب نی ديد

. سایت خَد جلب کنید

 کٌ ير دٍ از افزٍنٌ يای speed page site ٍ wp-rocketاگر سایت شها ٍردپرسی است نی تَانید از افزٍنٌ يای 
. خَب ٍ البتٌ غیررایگان ٍردپرس يستند در جًت افزایش سرعت سایت استفادى کنید

اگر تجربٌ ای در این زنینٌ ندارید .  باید از تجربٌ یک طراح حرفٌ ای استفادى کنیدUI ٍ UXدر خصَص رٍشًای بًبَد 
. حتها از نشاٍرى استفادى کنید
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بلٌ دیگر بر اساس الگَریتو رنک برین کٌ يهان . شاید خیلیًا بگَیند نگر نی شَد کٌ اینقدر ظاير سایت نًو باشد
يَش نصنَعی گَگل رفتار کاربران را بررسی نیکند ٍ بر اساس آن جایگاى سایتًا ! يَش نصنَعی گَگل است نی شَد

: بگذارید با یک نثال تَضیح ديیو. را جابجا نی نهاید

طرز تًیٌ پیتزا پپرٍنی : جستجَ نی کنید : فرض کنید شها بٌ دنبال طرز تًیٌ پیتزا پپرٍنی يستید

. نی خَانید ٍلی از نطالب خَشتان نهی آید. اٍلین لینک را باز نی کنید

. بٌ سراغ دٍنین لینک نی رٍید، نیبینید دٍنین لینک خَب تَضیح دادى انا از ظايرش خَشتان نهی آید

از رٍی کنجکاٍی بٌ سراغ سَنین لینک نی رٍید، نی بینید يو نتن بًتری دارد يو تصاٍیر بًتری، ٍ يو اینکٌ در انتًا 
. با قراردادن یک ٍیدئَ طرز تًیٌ پیتزا پپرٍنی را بٌ شها آنَزش دادى است

نسلها شها در سایتی کٌ از نطالب ٍ تصاٍیر ٍ ٍیدئَيایش خَشتان آندى ٍ در حال استفادى يستید زنان بیشتری را 
. صرف نی کنید ٍ این يهان چیزی است کٌ برای رنک برین ايهیت دارد

 

اصَل کاربردی دیگر در سئَ 

 کسب ٍ کار خَد را در نقشٌ گَگل ثبت کنید ٍ با اکانتًای نختلف بدان انتیاز ديید. 
 نقشٌ گَگل خَد را در ٍبالگًایی کٌ در بخش بک لینک ديی ساختید بٌ اشتراک بگذارید .
 در دایرکتَریًای نشاغل فارسی زبان کسب ٍ کار خَد را نعرفی کنید .
 در سایتًای آگًی رایگان سایت ٍ خدنات خَد را ير نايٌ بٌ صَرت یک آگًی ارسال کنید. 
  از کديایSchema ٍ Rich snippetsبرای نعرفی ير صفحٌ در سایت خَد استفادى کنید . 
  نتا تگdescription کاراکتر 320 از نًهترین نتاتگ يا برای سئَ است، حداکثر تعداد حرٍف در این تگ 

سعی کنید این تگ را با جهلٌ بندی نناسب ٍ نرتبط بٌ نطلبتان پر کنید ٍ از کلهٌ کلیدی حداقل دٍبار . است
 .ٍ حداکثر چًار بار در آن استفادى نهایید

 ير جا لینک سازی کردند . از رقیبان خَد الگَ برداری کنید ٍ ير چٌ آنًا نی کنند شها بًترش را انجام ديید
شها يو آنجا لینک سازی کنید، ير جا تبلیغ دادند، شها يو تبلیغ بدید ، اگر رقیب شهارى یک شها ير رٍز 

 .نطلب در سایت نی گذارد شها يو برای گرفتن ٍی باید اینکار را بکنید
 نثال اگر سایت شها در خصَص خدنات سئَ . یکی از نًهترین فاکتَريای سئَ در انتخاب نام داننٌ است

 . ٍجَد داشتٌ باشدseoاست بًتر يست کٌ در داننٌ نام 
 اگر رقیبان . قدنت داننٌ یکی از فاکتَريای اصلی در انتخاب جایگاى یک ٍبسایت برای نَتَرجستجَ است

 سال يست کٌ دارند فعالیت نی کنند ٍ گَگل برای اینگَنٌ سایتًا 10 سال قدنت داننٌ دارند، یعنی 10شها 
 .ارزش ٍیژى ای قائل است ٍ گرفتن این سایتًا بسیار سخت نی باشد ٍ نیازنند زنان بسیار زیادی است

 حجو تصاٍیر خَد را تا جای نهکن برای قرار دادن در ٍبسایت کو کنید. 
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  سعی کنید يهیشٌ نیزان نطالب شها در صفحٌ از نیزان کديایی کٌ برای نهایش سایت استفادى نی شَد
 ببنید کٌ نحتَای view page sourceبرای این ننظَر نی تَانید با راست کلیک ٍ زدن گزینٌ ! بیشتر باشد

. سایتتان بیشتر است یا کديای آن

 

 

آکادنی برای کسب اطالعات بیشتر در زنینٌ يای نختلفی کٌ در این آنَزش بدان اشارى شد نی تَانید با دنبال کردن 
.   دانش خَد را در زنینٌ يای نام بردى بیشتر کنیدشایگان

 

 

شرکت دیجیتال نارکتینگ شایگان : گردآٍری تَسط 

 http://shayegan.net: ٍبسایت 

 info@shayegan.net: ایهیل تهاس 

 02634469801: تلفن تهاس 
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