
 

 

 

 شمب تیسب وة بتیح اول سبل در سئو یضرور راٌکبر 5

. اًذ ػذٍ خْد تیطب ّة تْطؼَ ّ رػذ شاىیه در طئْ ارسع ّ تیاُو هتْجَ تیطب ّة صبحجبى اس یبریثظ حبضز حبل در

 تیطب ّة کیتزاف همبثل در ّ کزدٍ بفتیدر یثِتز ٌگیرًک جظتجْ، هْتْر در ػذٍ یطبس ٌَیثِ کبهلا  تیطب ّة کی

 .داػت خْاُذ یثبالتز بریثظ conversion rate تیًِب در ّ کٌذ یه بفتیدر یتز ُذفوٌذ

 اطت السم سهبى. دُذ لزار فؼبر تحت را سهبى تْاًذ یًو شیچ چیُ ّ اطت یطْالً الؼبدٍ فْق پزّطَ کی طئْ حبل يیػ در

 يیا کَ یٌُگبه تب ّ ذیًوب جبدیا خْد یثزا جظتجْ هْتْر در اػتوبد لبثل یفبکتْرُب ّ هٌبطت ػْاهل تیطب ّة کی کَ

 .ذیًوب یه جبدیا را یحذالل جیًتب ػوب یطئْ off-site یُب تلع اس یبریثظ بفتذ،یث اتفبق

 

 

 

 5 بً مقبلً هیا در د،یٌست سئو یراٌکبرٌب دوببل بً و دیا ومودي یاوداز راي را خود تیسب وة یتبزگ بً اگر

 .میکى یم اشبري دییومب متمرکس آن یرو بر را خود یاورژ و زمبن دیبب کً روش

 

 ذیزیثگ بدی را طئْ َیاّل اصْل ػخصبا  خْدتبى-

 هْرد در... ّ ُب ذئْیّ ،یآهْسػ یُب لنیف ک،یالکتزًّ یُب کتبة ُب، گشارع همبالت، ُب، ّثلگ در یکظز ّ کن چیُ

 طبل کی یط در تیطب ّة صبحت ػٌْاى ثَ ػوب کَ اطت یضزّر بریثظ هظئلَ يیا. ًذارد ّجْد طئْ َیاّل اصْل آهْسع

 .ذییًوب تز لذرتوٌذ طئْ داًغ ثب را خْد تبى تیطب ّة یاًذاس راٍ اّل

 طئْ، خذهبت دٌُذٍ ارائَ یُب ػزکت تْطظ کَ داػت خْاُذ ّجْد یکوتز احتوبل ذ،یثذاً طئْ هْرد در ؼتزیث چَ ُز

  .ذیثبػ داػتَ طئْ هْرد در یًبدرطت یزیگ نیتصو یاتفبل کَ داػت خْاُذ ّجْد شیً یکوتز احتوبل ّ ذیػْ اغفبل

 هٌجغ دّ يیا اس. ثبػذ یه طئْ یزیبدگی ػزّع یثزا یخْث هحل Bing ّ (Google webmaster guidelines) گْگل یراٌُوب

 .ذییًوب اطتفبدٍ یخْث ثَ طئْ هْرد در یاطلػبت هٌجغ ػٌْاى ثَ

 کَ ذیٌیثج ّ ثبػٌذ طئْ اصْل یزیبدگی در یکوک تْاًٌذ یه کَ ذیثبػ ُن گزید هؼتجز یُب تیطب ّة ّ ُب ّثلگ دًجبل ثَ

 در تبى یزیبدگی ّ سهبى گزفتي ًظز در ثب. کٌٌذ یه اطتفبدٍ خْد ًفغ ثَ تیطب ّة یطئْ اس چگًَْ ػوب حزفَء در گزاىید

 اطت ثِتز( ذیزیثگ بدی را آى طئْ هؼبّرٍء كیطز اس بی ّ طئْ یآهْسػ یٌبرُبیطو ّ ُب کلص در ذیتْاً یه) طئْ اصْل



 

 

 تیطب طئْ ططح ارتمبء آهبدٍ را خْد جظتجْ، هْتْر اػتوبد جلت ّ تبى تیطب ّة طبخت اس سهبى گذػت یکو اس ثؼذ

 .ذییًوب

 

 ّثلگ جبدیا-

 پض هطلت کی یرّس تب را آى ّ ذیکٌ ػزّع ُفتَ در هطلت کی یا ُفتَ ارطبل ثب حذالل. ذیکٌ ػزّع را یظیًْ ّثلگ فْراا 

  .ذیثزطبً تبى ّثلگ بتیح سهبى اس طبل کی گذػت اس

 ًْػتي کَ ػذ ذیخْاُ هتؼجت یهذت گذػت اس پض اهب ثزطذ ًظز ثَ ثشرگ جتیهص کی َیػج ػزّع یثزا اطت هوکي

 .ثْد خْاُذ آطبى چمذر یا کلوَ 533 تب 053 هطلت کی

 

 ثَ اگز. ذیکٌ ارائَ یًظز ،یکل طْر ثَ ّ ذییًوب فزهْلَ ّ يیتذّ را خْد ًظزات ّ افکبر چگًَْ کَ گزفت ذیخْاُ بدی ػوب

 کوک کبر يیا در خْد ُوکبراى ّ کبرهٌذاى اس ذ،یدار هؼکل هطبلت هْضْػبت ثب بی ّ ذیًذار اػتوبد ًْػتي در خْد ییتْاًب

  .ذیزیثگ

 ارطبل ّ یثزّسرطبً ثَ الذام آى در هذاّم طْر ثَ کَ اطت یّثلگ یاًذاس راٍ ذ،یدُ اًجبم ذیتْاً یه کَ یکبر يیثذتز

  .ذیًکٌ هطبلت

 ذ،یدُ تْطؼَ ّ کزدٍ ذایپ را آى در خْد اُذاف ذ،یدُ غیافشا را خْد یًْػتبر یُب هِبرت کَ کؼذ یه طْل یبدیس سهبى

 در غیطز ّ ػوذٍ جیًتب ثَ ذىیرط اًتظبر يیثٌبثزا. ذییًوب جذة خْد ّثلگ در یّفبدار خْاًٌذگبى ّ کزدٍ جبدیا را خْد اػتجبر

  .ذیثبػ ًذاػتَ را ّثلگ

 

 ارطبل. ٌذیًوب یه اػتجبر کظت جظتجْ یهْتْرُب در سهبى گذػت ثب شیً تبى ّثلگ ػوب، تیطب هثل درطت حبل يیا ثب

 یتجبر ًبم حضْر ّ ثبػذ یذیکل کلوبت كیطز اس یثٌذ رتجَ ارتمبء یثزا یخْث ػزّع تْاًذ یه ّثلگ در ُذفوٌذ هطبلت

 .دُذ غیافشا را يیآًل یفضب در ػوب

 

 یاجتوبػ یُب ػجکَ در حضْر-

 هتؼجت ثؼذاا  آى یبهذُبیپ اس ّ ذیُظت اػتجبٍ در طخت اطت، یکبف یاجتوبػ یُب ػجکَ در حضْر فمظ ذیکٌ یه فکز اگز

 ّ داػتَ کٌٌذ یه تصْر ُب ػزکت آًچَ ثَ ًظجت یبدیس سهبى صزف ثَ بسیً یاجتوبػ یُب ػجکَ یبثیثبسار. ػذ ذیخْاُ

 یاجتوبػ یُب رطبًَ یبثیثبسار کبر يیا در ثظتَ چؼن يیثٌبثزا. دارد اجزا یثزا یلذرتوٌذ ّ کبهل یُب یاطتزاتژ ثَ بسیً

  .ذیزیثگ بدی را آى هٌبطت ّ ذیهف یُب رّع ذ،یػْ یاػتجبُ هزتکت ٌکَیا اس لجل کَ نیذّاریاه ّ ذیًؼْ ّارد

 

 فکز. ذییًوب خْد هخبطجبى ثب ارتجبط ّ یاجتوبػ یُب لیپزّفب تْطؼَ ثَ الذام ّالؼبا  تبى تیطب ّة یاًذاس راٍ اّل طبل در

 اطت؟ آًِب کزدى طزگزم یثزا فزصت يیثِتز یسهبً چَ ُظتٌذ؟ ػوب هطبلت در ییهحتْا ًْع چَ دًجبل ثَ افزاد ذیکٌ یه

 یُب ػجکَ یبثیثبسار در ػوب یُب تلع ذیخْاُ یه اگز کٌٌذ؟ یه صزف ییُب تیطب ّة چَ در را خْد ّلت ؼتزیث افزاد

 آًِب ثَ ذیتْاً یه کَ اطت صْرت يیا در. ذییًوب درک را خْد ُذفوٌذ يیهخبطج یرفتبرُب ذیثب ثبػذ، هْثز یاجتوبػ



 

 

 .ذیثبػ داػتَ یدطتزط

 

 ذییًوب توزکش طئْ on-site یرّ ثز-

 هْرد در یاطتزاتژ تْطؼَ ًگزاى بدیس. ذیثگذار خْد تیطب یرّ ثز را خْد توزکش کبهلا  ذیثب تبى تیطب ّة بتیح طبل يیاّل در

 ّ حبلت يیثِتز در ػوب تیطب ّة کَ ذیػْ هطوئي کَ اطت يیا آى اس تز هِن. ذیًجبػ سهبى آى در ٌگیلذیث ٌکیل جبدیا

 .ذیکٌ کبر تبى تیطب ّة صفحبت در هٌبطت بریثظ یهحتْا جبدیا یرّ ثز ذیثب. ثبػذ تْاًذ یه کَ یا هوکٌَ ػکل

 

 یه تبى تیطب ّة در هخبطت کزدى زیدرگ ّ حفظ ثَ یبدیس کوک کَ ذیکٌ کبر یداخل یُب ٌکیل طبختبر تْطؼَ یرّ ثز

 ذیثب ػوب تیطب ّة. ذیدُ غیافشا conversion rate غیافشا یثزا را تبى تیطب ّة در ُب Landing Page طزػت. کٌذ

 گزید ًؼْد، یاًذاس راٍ ّ یزیگ اًذاسٍ اصْل طجك ثز تیطب ّة اگز. ػْد ػوب يیآًل یبثیثبسار در ػوب تیفؼبل هزکش ثَ لیتجذ

  !اطت یػبل چمذر ػوب تیطب ّة در یشیچ ُز کَ ظتیً هِن

 

 ییتْاًب ػوب تیطب ّة اگز يیثٌبثزا. ذیًوب تیفؼبل ثَ هتمبػذ را ذکٌٌذگبىیثبسد ذیثب کَ ػوبطت تیطب ّة يیا تیًِب در

 .دارد خْد در را ییشُبیچ چَ ّ چگًَْ کَ ظتیً هِن گزید ثبػذ، ًذاػتَ را هخبطت جذة

 

 همبالت نیتمْ تْطؼَ-

 یهحتْا ثذّى. ثبػذ یه السم یاجتوبػ یُب ػجکَ یبثیثبسار ّ طئْ در کَ اطت یشیچ یتوبه جبا یتمز هٌبطت یهحتْا

. داد ذیًخْاُ خْد لیپزّفب بی ّ ّثلگ ت،یطب ّة ذیثبسد یثزا خْد يیهخبطج ثَ یثزرط یثزا یّالؼ لیدل ُذفوٌذ، ّ هٌبطت

 داػتَ شیً 0rd party یُب تیطب ّة ثَ یًگبُ ذیتْاً یه ذ،یکٌ یه جبدیا خْد تیطب ّة در کَ ییهحتْا یتوبه ثز ػلٍّ

 .ذییًوب هٌتؼز ّ ارطبل هطبلت ّ هحتْا شیً ُب آى در تب ذیثبػ

 

 ّة صبحجبى گزید ّ ظبىیًْ ّثلگ ثب رّاثظ جبدیا ثَ الذام ذیثب گذػتَ، ػوب تیطب ّة طبخت اس کَ یاّل طبل کی در

 را یهحجْث یُب ّثلگ. دٌُذ یه ػوب ثَ را ػبى ّثلگ بی ّ تیطب ّة در ػوب همبالت اًتؼبر اجبسٍء کَ ذییًوب یتیطب

 اًتؼبر یثزا ٌَیسه یطبس آهبدٍ ثَ ػزّع ّ ػًْذ یه جذة ػوب ُذفوٌذ هخبطجبى آًِب كیطز اس کَ ذییًوب ییػٌبطب

 ثَ لبدر صْرت يیا در ذ،یدار را خْد همبالت یزیگیپ یثزا طزهمبلَ نیتمْ کی جبدیا ییتْاًب اگز. ذییًوب آًِب در خْد همبالت

 .ػذ ذیخْاُ همبلَ یبثیثبسار در ثشرگ جِغ کی جبدیا


