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 2018در سئو سال  یدینکته کل 10
 

 در محتوا یدیاستفاده از کلمات کل تیو اهم 2018. سئو 1

 زیانتظار رنک باال در سئو را ن دینبا ستیمرتبط ن دیکه در آن استفاده کرده ا یدیصفحه شما با کلمه کل اگر

 یدیهر کلمه کل دیتوان یو م دیآزاد هست یدیکه در استفاده از کلمات کل ستیبه معنا ن نی. البته ادیباشداشته 

مرتبط با محتوا صفحه باشد و کاربر  ستیبا یم یدیکه کلمه کل دی. فراموش نکندیاستفاده کن دیخواه یکه م

و از آن هم  ستییبرسد. انتشار محتوا کار دشوار تیبه مقصود خود به هنگام ورود به صفحه سا ستیبا یم

شما را با ارزش و  یمحتواست که محتوا یساز نهیبه نیشده است. ا دیتول یمحتوا یساز نهیدشوار تر به

 "دیتول"مرحله  کی یاست و تنها دارا یکه درج محتوا تک مرحله ا دیرو، فکر نکن نیکند، از ا یمتفاوت م

 است. 

 

 دکنندگانیکاربران و بازد دیکردن زمان بازد یطوالن تیو اهم 2018. سئو 2

توانم  یکه چطور م دیاز خود بپرس دیمهم تر از همه و اول از همه با د،یکن یرا انتشار م ییکه محتوا یهنگام

 ان،یدررابطه با مشتر یبماند. اگر اطالعات کاف یباق ایکنم تا کاربر دکمه بازگشت را نزند و در صفحه پو یکار

 .دیکاربر خود را در صفحه نگه دار تامر اس نیحاال وقت اثبات ا د،یخود دار نسیزیمحصوال ت و ب

 

 یواقع یایدر دن نسیزیب تیفیباال بردن ک تیو اهم 2018. سئو 3



 

 

شود  یشما م تیوارد سا رهیو غ رهینقشه گوگل و غ ،یصوت یجستجو رینظ یمختلف یکه از روش ها یکیتراف

و  یمکان تی. موقعدیکن یم رابیشما دارد که کاربرانتان را با آن س یو صحت محتوا تیفیتماما وابسته به ک

منطبق  یواقع یایشما در دن یقیبا وجود حق ستیبا یم دیده یگوکل انتشار م یایکه از خود در دن یاطالعات

 باشد. 

 

 2018در سئو  ویرسپانس یطراح تی. اهم4

شما  تیاگر سا ریتفاس نیها را از آن خود کرده اند. با ا کیاز سرچ ها و تراف یها بخش مهم لیموبا امروزه

کربران  یعنی تیسا کیاز تراف یاُفتد! قسم مهم یم ینداشته باشد، چه اتفاق یآمادگ یلیموبا یسرچ ها یبرا

 ستیته ل یتا کم کم راه دینرا آماده ک ودخ دیبه بعد با نچایداد. از ا دیرا از دست خواه لیموبا سیوایبا د

 .دیگوگل شو
 

 

 تیمنحصر به فرد در سرتاسر سا یو محتوا 2018.سئو 5

اتفاقات  نیبخشد. ا یبه طور خود به خود به همه اتفاقات خوب سرعت م تیمنحصر به فرد در سا یمحتوا

 یتوان از تکرار یدر گوگل است. اما چطور م یو عال عیشدن سر ندکسیا میکن یکه از آن صحبت م یخوب

 یبا محتوا لهمقاب یبرا یراه یمدرن امروز یها CMSخاطر کسب کرد ؟  نانیاطم تیسا ینبودن محتوا

 .دیاستفاده کن زیخود ن تیاز شرتکات سِرچ در سا دیتوان یم نیدهند، عالوه برا یما قرار م اریدر اخت یتکرار

 

 لیموبا یگوش یبر رو تیسا ییو خوانا 2018. سئو 6

 2018مهم در سئو سال  اریاز نکات بس لیموبا یها یگوش یبر رو تیسا ییخوانا ایبودن و  یفرندل لیموبا

 نانیخود اطم تیبودن سا یفرندل لیاز موبا دیتوان یم یمختلف یشود. با استفاده از ابزار ها یمحسوب م

:  تیسا دیخوب و البته مف یاز ابزار ها یکی. دیکن دایحاصل پ

https://search.google.com/test/mobile-friendly باشد. یم 

 

 تیو منحصر به فرد در سا دیمف یو محتوا 2018.سئو 7

به خود  زیرا ن یبهتر گاهیپاسخ ها به سواالت جا نی. بهتردیپاسخ باش نیو سواالت کاربران بهتر ازین یبرا

 دهند.  یاختصاص م

 

 2018در سئو  تی. سرعت سا8

 یدسترس یعنی عیسر یها تیگوگل است. سا دیبرنده از د تیصفحه معموال سا نیعتریکه سر دینکن فراموش

 یچشم پوش تیسا یفاکتور مهم در رنک بند نیتوان از ا ینم نیما، بنابرا تیآسان کاربر به صفحات وبسا



 

 

 یهنجارها ذاشتنپا نگ ریز د،یتوجه کن CDNs نیبه قوان ستیبا یم تیکرد. در کاهش دادن سرعت سا

CDNs دهد. یرا کاهش م تیسا سرعت 

 

 تگیآدرس سا اینام برند و  ورد،یکلمه ک یو تعداد جستجو 2018.سئو 9

. دیریظان را در نظر بگ دینا خواه با ایاست و خواه  یتلخ باشد اما هرچه که هست واقع قتیحق کی دیشا نیا

عبور کردن از  یبه جا ازشانیکردن مطلب و صفحه مورد ن دایپ یکاربران هرچقدر هم که وفادار باشند برا

در استفاده  ن،یکنند. بنابر ا یم چشوند و در گوگل سر یم ایشما از گوگل پاسخ خود را جو یداخل یها نکیل

 . دیبرگردان تیتا کاربران خود را دوباره به سا دیهر محتوا توجه کن یدیاز کلمات کل

 

 مرتبط از صفحات موتور جستجو CTR. جذب 10

از  یستیمهم است. ل زیبه همان اندازه که آسان است و به همان اندازه ن یدیات با کلمه کلصفح یساز نهیبه

و آنها را به طور مناسب در متن ، متا تگ ها و قسمت  دیکن دایمد نظر خود را پ یدیها و کلمات کل وردیک

 خواهد شد. شماموجب رنک بهتر  تیدر نها شتریب ctr. دیصفحات استفاده کن پشنیسکرید
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