
 

 

 (ٔؼتثش ٚ عشفٝ هی یٞا ٙهیِ جادیا یتشا ٞا ٔىاٖ ٗیتٟتش اص ٕ٘ٛ٘ٝ 8 ) نگیلدیب نکیل

. تیسا ٚب هیتشاف ٚ ًٙیس٘ى: وٙٙذ یٔ صشف سا خٛد ٚلت طتشیت ٕٞٝ اص ضیچ دٚ یتشا یٙتش٘تیا اتاٖیتاصاس ٚ تیسا ٚب صاحثاٖ

 تیسا ٚب هیتشاف ضاٖیٔ تاضذ، طتشیت جستجٛ یٔٛتٛسٞا دس ضٕا ًٙیس٘ى چٝ ٞش ٞستٙذ، استثاط دس ٞٓ تا ٞذف دٚ ٗیا ٔؼٕٛالً

 ٔٛتٛس دس تاال تیسا ٚب هیتشاف ٚ یتٙذ ستثٝ افتیدس ذ،یدا٘ یٔ احتٕاالً وٝ ٕٞا٘غٛس حاَ ٗیػ دس. تٛد خٛاٞذ طتشیت ضی٘ ضٕا

 تاضذ ٔطىُ یحذٚد تا تٛا٘ذ یٔ جستجٛ

. 

 

 



 

 

 یٔ ٚب دس ٔٛجٛد ٔؼتثش یٞا تیسا اص عشفٝ هی یٞا ٙهیِ جادیا اٞذاف، ٗیا یدٚ ٞش تٝ ذٖیسس یتشا ٞا ساٜ ٗیتٟتش اص یىی

. داسد تالش ٚ صٔاٖ صشف تٝ اصی٘ عشفٝ هی یٞا ٙهیِ جادیا ذیتذا٘ ذیتا وٝ شایص ٓ،یتاض صادق ٞٓ تا ٔٛسد ٗیا دس ذیدٞ اجاصٜ. تاضذ

 تٝ ٙهیِ جادیا اجاصٜء ضٕا تٝ وٝ ذیتاض ییٞا ٔىاٖ ای ٚ ٔؼتثش یٞا تیسا ٚب د٘ثاَ تٝ ذیتا وجا ماًیدل وٝ ذیتذا٘ اٌش حاَ ٗیا تا

 .ذیدٞ ا٘جاْ ًٙیّذیت ٙهیِ ؼتشیسش ذیتٛا٘ یٔ صٛست ٗیا دس دٞٙذ، یٔ سا تاٖ تیسا ٚب

 :ٓیوٙ یٔ اضاسٜ ًٙیّذیت ٙهیِ یتشا عشفٝ هی یٞا ٙهیِ ٔٙاسة ٔٙاتغ ٚ ٚب دس خٛب یٞا ٔىاٖ اص یتشخ تٝ ٔماِٝ ٗیا دس

 (هطبوعات) یخبر یها تیسا وب -1

 یٔ. تاضذ یٔ تاٖ تیسا ٚب یتشا عشفٝ هی یٞا ٙهیِ ٌشفتٗ سٚش ٗیتٟتش... است ٔماِٝ یاتیتاصاس ٔا٘ٙذ ٔغثٛػات ٗیا دس ا٘تطاس

 تا اتاٖیتاصاس اص یاسیتس. ذییٕ٘ا استفادٜ ٚب دس خٛد اْیپ اسساَ یتشا ٞا press release یپِٛ ٚ ٍاٖیسا ٘ٛع دٚ ٞش اص ذیتٛا٘

PRweb ٝاست اسصش تا ٚ ٔؼتثش ضذت تٝ أا تاضذ ٙٝیٞض پش یحذٚد تا است ٕٔىٗ اِثتٝ. ا٘ذ ذٜیسس تیٔٛفم ت.  

 صیافضا ٔٛجة ٚ ذیآ یٔ دس صیٕ٘ا تٝ ٔشتثظ اٞذاف تا یٔتؼذد یٞا تیسا ٚب دس تاضذ، ضذٜ ٘ٛضتٝ یخٛت تٝ اخثاس وٝ یٍٞٙأ

  .ضذ خٛاٞذ ًٙیس٘ى ٚ تیسا ٚب هیتشاف

 ایپدیکیو هیشب ییها تیسا -2

 یٔ ٔٙاتغ ٗیا ٗیٕٞچٙ. تاضٙذ یٔ عشفٝ هی یٞا ٙهیِ یتشا یٔٙاسث اسیتس ٔٙاتغ Knol ٌٌُٛ ٚ ایپذیىیٚ ٕٞچٖٛ ییٞا ٔىاٖ

 ضیچ ٕٞٝ. دٞٙذ اسائٝ ضٕا تیسا ٚب تٝ سا ٔماالت ٔٙاتغ تخص دس ٔٛجٛد یٞا ٙهیِ ضی٘ ٚ ٔحتٛا تا ٚ ٟٔٓ یٞا ٙهیِ یتٕأ تٛا٘ٙذ

 .تٛد خٛاٞذ ٌٌُٛ دس تاال ًٙیس٘ى تا ضٕا یٞا ٙهیِ ٗیا ٗیتٙاتشا. تٛد خٛاٞذ ٔتٕشوض آ٘جا دس

 

 



 

 

 gov. و edu. یها داهنه با قدرتوند یها نکیل -3

 

 ٚ edu. یٞا ٙهیِ طٛ٘ذ،یٔ ٔحسٛب لذستٕٙذ ٚ ٘فٛر تا ٚ یغاتیتثّ ٚ یتجاس شیغ یٞا تیسا ٚب ػٙٛاٖ تٝ ٙىٝیا ُیدِ تٝ ػٕذتاً

.gov یٞا ٔحذٚدٜ اص ذیوٙ یسؼ. ذییٕ٘ا افتیدس ذیتٛا٘ یٔ وٝ ٞستٙذ یا عشفٝ هی یٞا ٙهیِ ٗیتش لذستٕٙذ ٚ ٗیٔٛثشتش اص 

 .ذییٕ٘ا استفادٜ خٛد تیسا ٚب یتشا ٞا ٙهیِ ٘ٛع ٗیا اص ٚ صدٜ شٖٚیت خٛد یا طٝیوّ

 

 ضٕا دا٘طٍاٜ تیسا ٚب اٌش. ذیشیتٍ ٙهیِ الٖیاِتحص فاسؽ صفحات اص ذیوٙ یسؼ ذ،یا سفتٝ واِج ای ٚ دا٘طٍاٜ اٌش ٔثاَ عٛس تٝ

 .ذییٕ٘ا افتیدس ٙهیِ ضی٘ آ٘جا اص داسد، ٘أٝ خثش دس تیػضٛ تخص

 یٔ ٞا تیسا ٚب ٘ٛع ٗیا تٝ تٓ،یاٍِٛس شاتییتغ اص یطٕاسیت تؼذاد یشیٍیپ ٚ ٌٌُٛ یپا٘ذا یٞا یسٚصسسا٘ تٝ ٓیدا٘ یٔ ٔا ٕٞٝ

 یٞا ٙهیِ افتیدس یتشا یٔٙاسث یٞا ٔحُ ا٘ذ، وشدٜ حفظ سا خٛد تیفیو ٞٙٛص وٝ ییآٟ٘ا أا. ذیٕ٘ا ٚاسد یّٟٔى یٞا ضشتٝ تٛا٘ذ

 ستیِ هی فٛساً ذ،یتخٛاٞ اٞذافتاٖ یساستا دس ٞا تیسا ٚب ٗیا اص استفادٜ یچٍٍٛ٘ یتشا ییسإٞٙا اٌش اغّة. تاضٙذ یٔ عشفٝ هی

 .ذییٕ٘ا استفادٜ Squidoo ای ٚ eHow ٔثُ ییٞا تیسا اص ذیتٛا٘ یٔ ضشٚع یتشا. وشد ذیخٛاٞ ٔطاٞذٜ ٌٌُٛ دس

 

 



 

 

 ها لیپروفا و Do-Follow یها تیسا -5

 ٔؼتثش یٞا ٙهیِ جادیا یتشا ٞا ٔىاٖ ٗیتٟتش اص یتشخ. داسد یطتشیت ُیتٕا ضذٖ یاجتٕاػ سٕت تٝ ٚب ذ،یتاض وشدٜ تٛجٝ اٌش

 تاٖ صفحات كیعش اص اٌش خصٛظ تٝ است؛ ٞا ُیپشٚفا ٚ Bookmarking یٞا تیسا ،یاجتٕاػ یٞا ضثىٝ ٗیا دس عشفٝ هی

 یتشا ییٞا فشصت ٟٙایا ٕٞٝ... ٚ MySpace ،+ٌٌُٛ تش،یتٛ تٛن، سیف. ذییٕ٘ا خٛد یتشا ٗیٔطتشو ٚ عشفذاس جادیا تٝ الذاْ

 .داد خٛاٞٙذ ضٕا تٝ عشفٝ هی یٞا ٙهیِ ساخت

 نظرات و تیعضو -6

 ٕٔىٗ وٝ یتیػضٛ ٞش اص ٚ ذیتشداس ٔؼَٕٛ یٞا سٚش اص جّٛتش ٌاْ هی پس ذ،یتاض فؼاَ ًٙیّذیت ٙهیِ ٍٞٙاْ طٝیٕٞ ذیتا ضٕا

  .ذییٕ٘ا افتیدس ٙهیِ تاضذ، ٔشتثظ ضٕا تٝ است

 یتشا یٍشید ٔٙاسة ساٜ تٛا٘ذ یٔ تاٖ ػاللٝ ٔٛسد ٔحصٛالت ای ٚ ٞا تیسا یتشا( فاتیتٛص) Testimonials اسائٝ ٗیٕٞچٙ

 .ذیآ یٔ دس صیٕ٘ا تٝ تیسا آٖ فٟشست تا یاصّ صفحٝء دس ٔؼٕٛالً وٝ تاضذ یٔؼتثش یٞا ٙهیِ افتیدس

 افسارها نرم و دیاسال ها، لنیف از استفاده -7

 یتشا ضاٖ تیسا ٚب دس... ذٞایاسال ٚ ضیجٛا ٚ افضاسٞا ٘شْ ّٕٟا،یف ٝءیتؼث اص استفادٜ تا ییٞا تیٔٛفم تیسا ٚب صاحثاٖ اص یاسیتس

 وٝ ذیٙیتث ٚ ذیوٙ ٍ٘اٜ slideshare.net تیسا ٚب تٝ است یواف ٔثاَ عٛس تٝ. ا٘ذ آٚسدٜ تذست عشفٝ هی یٞا ٙهیِ افتیدس

 یٔحتٛا ٚ ٔغاِة یٌزاس اضتشان یتشا تش٘أٝ آٖ اص ای ٚ ذیدٞ ا٘جاْ آٖ ٝیضث یواس ذیتٛا٘ یٔ. است وشدٜ جادیا ٙهیِ ته چٍٛ٘ٝ

 .ذییٕ٘ا جادیا ٙهیِ ٛ٘ذیپ ٚ وشدٜ استفادٜ خٛد

 

 



 

 

 ها وبالگ و ها تیسا وب به نظرات ارسال -8

 ای ٘ظش اظٟاس أا... است Nofollow آٟ٘ا یٞا ٙهیِ تٕاْ ای ٚ تٛدٜ Cracking Down ٞٙٛص ٞا تیسا اص یاسیتس وٝ یحاِ دس

Commenting یٙتش٘تیا اتاٖیتاصاس اص یاسیتس. تاضذ یٔ ٞا ٙهیِ ته تٝ ذٖیسس یتشا یٔٛثش ساٜ ٞٙٛص ٞا تیسا ٚ ٚتالي دس 

 ضٛد، یٔ ٙذوسیا ٌٌُٛ دس یٔشتثغ ٙهیِ ٞش وٝ یٍٞٙأ ٚ وٙٙذ یٔ جادیا ٞذفٕٙذ یذیوّ وّٕات تا Alerts ٌٌُٛ خٛد یتشا

 سا خٛد "ذٌاٜید" آٖ تٛدٖ اسصضٕٙذ صٛست دس ٚ وشدٜ یتشسس سا ٘ظش ٔٛسد ٙهیِ وأالً سپس. ٌشدد یٔ اسساَ آٟ٘ا یتشا آٖ ُیٕیا

 .ٙذیٕ٘ا یٔ اسساَ ٞا آٖ یتشا

 

 یاسیتس. ذییٕ٘ا استفادٜ ٔؼتثش ٚ عشفٝ هی یٞا ٙهیِ تا ًٙیّذیت ٙهیِ جادیا یتشا ٞا ٔىاٖ ٗیا اص یتشخ اص ذیتٛا٘ یٔ حاال خٛب،

 ٌزضت تا. وٙٙذ یٔ صشف ٞا ٙهیِ ته ٘ٛع ٗیا ساخت یتشا سا خٛد سٚصا٘ٝ ٚلت اص مٝیدل چٙذ یساحت تٝ یٙتش٘تیا اتاٖیتاصاس اص

 ٙهیِ ٗیا ٓیٔستم جٝی٘ت اص یتاالتش ًٙیس٘ى ٚ وشدٜ افتیدس یطتشیت تیسا ٚب هیتشاف ضٕا ٚ افتٝی صیافضا ٞا ٙهیِ ٗیا صٔاٖ

 .داضت ذیخٛاٞ لذستٕٙذ عشفٝء هی یٞا


