
 

 

 جظتجْ یهْتْرُا در تیطا کی یتٌذ رتثَ تز ّتالگ زیتاث

 تیطا رتثَ تْاًذ یه هٌاطة یطزاح تا ّتالگ کی اس اطتفادٍ جظتجْ یهْتْرُا در تیطا کی یتٌذ رتثَ تز ّتالگ زیتاث

 ّتالگ کی جادیا. تاػذ داػتَ ُوزاٍ تَ کارتاى ّ کظة یتزا را یؼتزیت طْد ّ تزدٍ تاال جظتجْ یهْتْرُا در را ػوا

 یحال در يیا ّ تاػذ یه تاىیکار یرقثا تَ ًظثت ػوا یِایتزتز ّ ُا ییتْاًا اىیت ػغل، یهؼزف یتزا یهٌاطث راُکار

 .داػت ًخْاُذ ُوزاٍ تَ سهاى قَیدق 03 جش یا ٌَیُش ػوْها ّتالگ کی جادیا کَ اطت

 

 کارا وبالگ کی یطراح یبرا هیتوص 10

 ّ ػوا حزفَ کٌٌذٍ یهؼزف کَ تاػذ یهطالث ػاهل ذیتا تٌِا تلکَ ظت،یً ػزکت کی هحصْالت فزّع یتزا یهحل ّتالگ

 يیتِتز ّ دارد یاصل تیطا یطزاح در یذیکل ًقغ ّتالگ. تاػذ یاصل تیطا تَ هزاجؼَ جِت کارتزاى جذب یتزا یػاهل

 .اطت تیطا کارتزاى تا تز واًَیصو یارتثاط آّردى فزاُن یتزا هکاى

 خْد ػغل اطالػات اس کاهل تزّػْر کی ػٌْاى تَ آى اس ٌکَیا ًَ ذ،یدُ قزار یفزد اطالػات ذیتا ؼتزیت ّتالگ یرّ تز ػوا

 .ذییًوا اطتفادٍ شیً طٌش هطالة اس ّتالگ در ذیتْاً یه یحت. ذیکٌ اطتفادٍ

 دادى قزار تا ذییافشایت ّتالگ تَ را ذیجذ یُا پظت لشّم، صْرت در ّ ذیدُ قزار ّتالگ در هٌظن یسهاً فْاصل در را هطالة

 .تاػذ ًذاػتَ هجذد یطزاح تَ اسیً ذیجذ هطالة

 تیاُو حائش اریتظ ٌتزًتیا کارتزاى یهٌذ ػالقَ يیُوچٌ ّ جظتجْ یهْتْرُا یطاس ٌَیتِ لحاظ اس ّتالگ (Title) ػٌْاى

 .اطت

 QDF لحاظ اس) ذیػْ ذٍید جظتجْ جیًتا در ؼتزیت تا ذیدُ قزار خْد ّتالگ در رّس هِن اتفاقات ّ خثزُا هْرد در یهطالث

 (.زدیگ یه قزار یتاالتز رتثَ در ػوا تیطا جظتجْ، یهْتْرُا

 قزار تالگ در کَ را یهطالث. تاػذ کلوَ 533 تا 053 يیت آى هتي ذیکٌ یطؼ ّ ذیدار ًگَ کْتاٍ را ّتالگ در هْجْد هطالة

 .تاػذ ُواٌُگ تیطا یطزاح یهتذُا يیآخز تا تا ذیکٌ غیزایّ تار يیچٌذ ذیدُ یه

 صفحات اس ییُا ٌکیل خْد ّتالگ یتزرّ يیتٌاتزا. گزدد یه ػوا یاصل تیطا کیتزاف غیافشا هْجة هْفق ّتالگ کی

 .تاػذ کارتز یتزا ػوا ػغل تَ راجغ یؼتزیت اطالػات تزدارًذٍ در کَ ذیدُ قزار یاصل تیطا

 فزاُن خْد ّتالگ یتزا را کارتزاى تْطط (Comment) ًظز گذاػتي اهکاى کَ ػْد یًو َیتْص تیطا صاحثاى ؼتزیت یتزا

 تجارت تَ یتشرگ ضزتَ تْاًذ یه کارتزاى تْطط ًظز ّجْد ػذم ای ّ یهٌف ًظزات ػوا کار ّ کظة ًْع تَ تظتَ چْى کٌٌذ،

 .کٌذ ّارد ػوا

 .تاػذ تاى یاصل تیطا آدرص اس یتخؼ ذیتا ػوا ّتالگ جظتجْ، یهْتْرُا اس تِزٍ يیؼتزیت کظة یتزا



 

 

 (www.yourdomain.com/blog (هاًٌذ

 یُا هْتْر یطاس ٌَیتِ لحاظ اس ّ تز جذاب کارتزاى یتزا را آى ّتالگ، هطالة کٌار در لنیف ّ ػکض ا،یهذ یهْلت دادى قزار

 .دارد ُوزاٍ تَ را یهثثت زاتیتاث شیً جظتجْ

 

 کی جادیا یتزا اهزّس يیُو پض. ذیدار اسیً ّتالگ کی تَ ذ،یُظت ُا ػزکت زیطا تا هؼاتَ یکار ّ کظة صاحة ػوا اگز

 ٌَیتِ لحاظ اس تْاًذ یه ّتالگ دُذ، یه یتاالتز تیاّلْ ذتزیجذ هطالة تَ گْگل کَ ییآًجا اس. ذیکٌ اقذام هٌاطة ّتالگ

 .تاػذ یکارتزد ػوا تیطا یتزا شیً جظتجْ یهْتْرُا یطاس


