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www.modireserver.com 

بهتر است جواب این سؤال را  شود؟سئو چیست و چگونه باعث قرارگیری سایت شما در صدر نتایج و درآمدهای رؤیایی می

 .در قالب یک مثال کاربردی مطرح کنیم

یه افزار آن تهفرض کنید قصد دارید امروز یک گوشی موبایل خریداری کنید چطور اطالعات کافی راجب مدل، قیمت و سخت

آوریم و حتی درصد اوقات با یک جستجو در گوگل اطالعاتی که نیاز داریم را به دست می ۰۹طور حتم بیش از هب کنید؟می

 .دهیمخریدهای خودمان را آنالین انجام می
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حاال با در نظر گرفتن اینکه ممکن است روزانه بیش از صدها نفر بدین شکل گوشی موبایل بخرند چه سودی نصیب کسانی 

 .های یک تا سه هستنددر صفحه اول و بین رتبهشود که می

درصد افرادی که یک کلمه را در گوگل  ۰۹ های یک تا سه؟ چون بر اساس آمار دقیقچرا گفتیم صفحه اول و رتبه

نیاز جستجوکنندگان  درصد مواقع لینک اول تا سوم ۰۹کنند به نتایج صفحه اول بسنده کرده و بیش از جستجو می

 .ندکرا بر طرف می

هایی ای یاد بگیرید و بتوانید کلمات کلیدی خودتان را به چنین جایگاهپس بسیار مهم است که سئو را اصولی و حرفه

 .برسانید و افزایش فروش باورنکردنی داشته باشید

 مطالب فهرست

 تعریف کالسیک سئو-1

 تاریخچه سئو-2

 کنده کسب و کار شما را متحول میسئو چیست و چگون-۳

 چرا سئو سایت واقعاً مهم است؟-۴

 به برخی از آمارهای جالب موتور جستجوی گوگل توجه کنید -۴.1

 موتور جستجوگر چیست؟ -۵

 سایت خود را برای کدام موتور جستجو بهینه کنیم -۶

۰- SERP یا نمایش نتایج گوگل چیست؟ 

 تفاوت سئو و تبلیغات اینترنتی -۸

 مراحل کامل سئو وب سایت -۰

 تکنیکال سئو و رفع مشکالت فنی سایت -۰.1

https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-2
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-3
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-4
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-5
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-6
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-7
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#SERP
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-8
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-9
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-10
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 سئو داخلی و آماده سازی محتوا -۰.2

 سئو خارجی و چینش استراتژی -۰.۳

 اند؟های سئو کدمانواع روش -1۹

 سئو کاله سفید چیست -1۹.1

 سئو کاله خاکستری چیست -1۹.2

 سئو کاله سیاه چیست؟ -1۹.۳

 کلمه کلیدی چیست؟ -11

 چگونه کلمه کلیدی مناسب پیدا کنیم؟ -12

 ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس و وبمسترتولز -1۳

 آیا سایت شما برای گوگل قابل خزیدن است؟ -1۴

 در گوگل قابل ایندکس شدن است؟ آیا محتوای سایت شما -1۵

 تست سرعت سایت -1۶

1۰- On-Page سئو یا سئو داخلی چیست 

 Description و title تگ -1۸

 H۶ تا H1 هایتگ -1۰

 سایت URL آدرس -2۹

 دفعات استفاده از کلمه کلیدی در متن -21

 سئو عکس و استفاده از ویدیو -22

 (Internal Links) لینک سازی داخلی -2۳

https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-11
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-12
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-13
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-14
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-15
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-16
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-17
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-18
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-19
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-20
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-21
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-22
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#On-Page
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#_title_Description
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#_H1_H6
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#_URL
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-23
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-24
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#__Internal_Links
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 آیا محتوای شما قابل اشتراک گذاری است؟ -2۴

2۵- Off-Page سئو یا سئو خارجی 

 ذار است؟چگونه بر سئو سایت تأثیرگ (Search Intent) تأثیر رفتار کاربران -2۶

 صفحات در گوگل CTR تاثیر میزان -2۶.1

 سایت Bounce Rate تاثیر نرخ پرش یا -2۶.2

 Dwell Time میزان زمان ماندگاری یا-2۶.۳

 بهترین استراتژی ساخت بک لینک چیست -2۰

 بهترین روش یادگیری سئو چیست؟ -2۸

 سواالت متدوال -2۸.1

 تعریف کالسیک سئو

به معنی فرآیند بهینه کردن سایت برای موتورهای جستجوگر Search Engine Optimization  سئو مخفف سه کلمه

  SEOجو که در اینجا تأکید ما قطعاًسازی سایت برای موتور جستتر بخواهیم توضیح دهیم یعنی بهینهالبته اگر واضح. است

 .افتدکه حجم بسیار باالیی از جستجوها روزانه در آن اتفاق می برای موتور قدرتمند گوگل است

های تر به آن اشاره کردیم. البته توسط متخصصین و سایتطور کلی دارای تعریف و کاربرد مشخصی است که قبلسئو به

کنم این دو لینک را نیز کمی در بیان دارای اختالف است که توصیه میsearchengineland  و یاbacklinko  مرجعی چون

 .مطالعه کنید

  

https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-25
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#Off-Page
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#__Search_Intent
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#_CTR
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#__Bounce_Rate
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#__Dwell_Time
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-26
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-27
https://www.modireserver.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#i-28
https://backlinko.com/hub/seo/what-is-seo
https://backlinko.com/hub/seo/what-is-seo
https://searchengineland.com/guide/what-is-seo
https://searchengineland.com/guide/what-is-seo
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 تاریخچه سئو

 .کارگیری توسط وبمستران و تولیدکنندگان محتوا عمالً شروع و وارد فاز جدی شدو با به  1۰۰۹یانه سال در م سئو

 صفحات سایت در تمامی موتورهای جستجو توسط وبمسترها URL در ابتدا برای سئو کردن سایت فقط نیاز بود که آدرس

Submit شود و چیزی در مقیاس و معنی امروز سئو وجود نداشت. 

شده توسط اسپایدرها بر روی همان  Crawl وسه عملکرد موتورهای جستجو نیز بسیار ساده بود بدین شکل که صفحاتپر

 .شدسرور موتور جستجوگر دانلود و ذخیره می

بندی بندی اطالعات و اولویتبود که وظیفه آن طبقه indexr شدبه کار گرفته می Search Engine ای که توسطدومین برنامه

 .مجدد بود Crawl ها برای عملیاتآن

خوب شاید متعجب شده باشید که روند فعالیت موتورهای جستجو در شروع کار چقدر در مقایسه با وضعیت کنونی و پیشرفت 

دی امروزه یک الزام ج سئو دقیقا به همین دلیل است که یادگیری پا افتاده بوده است هوش مصنوعی گوگل ساده و پیش

 .شودو کارهای اینترنتی محسوب می برای تمامی کسب

  

 کندسئو چیست و چگونه کسب و کار شما را متحول می

رای شود که هیچ رقیبی را بسایت محسوب میهای افزایش فروش و ترافیک وبترین و تأثیرگذارترین روشیکی از مهم سئو

 .توان متصور شدآن حتی نمی



 

 

 صفحه | ۶

 
 یست؟سئو چ

 [0202 یت]آپد یمسئو کن یعاخود را سر یتاس یدچرا با 

www.modireserver.com 

 .شود پایدار و کامالً هدفمند استاصل میبرای سایت شما ح SEO درآمد و ترافیکی که از

دقیقاً جای درستی هستید چون قرار است شما را به طور کامل با آن و  سئو چیست و چه کاربردی دارد دانیداگر هنوز نمی

 .های تأثیرگذارش آشنا کنیمتکنیک

 ود؟وکار من شتواند باعث رشد کسبخوب ممکن است سؤال بعدی شما این باشد سئو چطور می

اگر سایت شما در نتایج صفحه نخست گوگل قرار گیرد شانس دیده شدن محصوالت و مطالب شما به شدت باال رفته و به 

دی شوند و در تعامالت بعو با محصوالت و مطالب شما آشنا می شوندطبع آن افراد بیشتری غیب شده و وارد سایت شما می

 .ها افزایش دهیدهای دقیق فروش خود را به آنبیتوانید با بازاریاشما، با همین مخاطبان می

 اند و به همین سبب تعداد زیادیوکارهای خود شدهچندین سالی است که وبمستران متوجه اهمیت سئو و نقش آن در کسب

 .ای سئو هستندهای حرفهو تکنیک آموزش سئو ها به دنبالاز این مدیران سایت

  

 چرا سئو سایت واقعاً مهم است؟

اندازی کنید تا موقعی که توسط دیگران شناخته و اصطالحاً برند شوید راه بسیار طوالنی در پیش سایتی را راهزمانی که تازه وب

 .زاریابی آنالین و باألخص سئو در موتورهای جستجو دیده شویدهای بادارید. طی این مدت باید بتوانید با روش

https://www.modireserver.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a6%d9%88/
https://www.modireserver.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a6%d9%88/
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ا اگر کنند در این زمان شمطور حتم آن را در گوگل جستجو میزمانی که کاربران نیاز به خدمات یا محصولی داشته باشند به

بزرگ  د از این مزیتتوانیهای سئو صفحات محصول و یا خدماتتان را به صفحه اول گوگل برسانید میبتوانید با تکنیک

 .های باورنکردنی دست یابیداستفاده کرده و به فروش

های بزرگی چون دیجی کاال نظیر را از دست بدهید به دلیل اینکه سایت و برند شما همانند سایتحال اگر این فرصت بی

 .هیددد کنند را از دست میتوانستند برای شما درآمد ایجاشناخته شده نیست حجم زیادی از ترافیک و کاربرانی که می

ریزی دقیق، برای آینده کسب و کار اینترنتی خود و تاکیدا روی سئو کنیم حتماً از همین امروز با برنامهپس توصیه می

 .تواند مالی و یا افزایش دانش شما در این حوزه باشدگذاری میگذاری کنید، که این سرمایهسرمایه

  

 ور جستجوی گوگل توجه کنیدبه برخی از آمارهای جالب موت

 شوددر گوگل انجام می جستجو ۴۹۹۹۹هر ثانیه حدود  و تقریباً در میلیارد ۳٫۵ در هر روز. 

 دانندترین روش بازاریابی می، سئو و بازاریابی محتوا را مهموکارهای اینترنتیدرصد از کسب ۰۹ حدود. 

 لی اختصاص دارندوکارهای محبه کسب درصد از جستجوها در گوگل ۵۹ در حدود. 

 تال های دیگر دیجینرخ تبدیل بازدیدکننده به مشتری و صرف هزینه برای سئو در مقایسه با تمامی روش

 .تر استتوجهمارکتینگ بسیار پایین و قابل
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 موتور جستجوگر چیست؟

ها جستجو تان را در آندهند تا کلمات موردنظرهایی هستند که به شما اجازه میسایتموتور جستجو در واقع همان وب

 .ها پیدا کنیدکرده و پاسخ سواالتتان را در آن

نمونه بارز و کامال شناخته شده موتورهای جستجوگر گوگل است که دیگر بعید است که با اینترنت آشنا باشید ولی حداقل 

 .یکبار هم از آن استفاده نکرده باشید

 گوگل محبوبیت هیچکدام ولی( …ستند )همانند بینگ، یاهو، یاندکس وهای زیادی به عنوان موتور جستجو فعال هوب سایت

 تاکیدا منظورمان بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی گوگل” سئو سایت“گوییم ست که وقتی میا دلیل همین به ندارند را

 .است

  

 سایت خود را برای کدام موتور جستجو بهینه کنیم

 نخست رتبه در …و bing و yahoo ی بسیار زیادی نسبت به رقبای خود یعنیاصلهچندین سال متوالی است که گوگل با ف

 .شوداربران اینترنت در جهان شناخته میک توسط استفاده
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خود را برای گوگل انجام داده تا به ازای کلمات کلیدی ارزشمند شانس دیده  سئو سایت کامالً مشخص است که شما نیز باید

 .شدن داشته باشید

  

SERP یا نمایش نتایج گوگل چیست؟ 

طور که از نام آن باشد، همانیا نمایش نتایج گوگل می Search Engine Results Page مخفف عبارت SERP کلمه

 .نامندمی SERP بینید را اصطالحایپیداست هر آنچه شما بعد از جستجو درون گوگل م

https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_results_page
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_results_page
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 ها را بر اساس الگوریتمسایترا جستجو کنید گوگل یکسری از وب” آموزش سئو“به طور مثال اگر شما در گوگل عبارت 

دهد. به غیر از نمایش ها را در صفحات دیگر قرار میدر صفحه اول گوگل و مابقی سایت 1۹تا  1بندی خود بین لینک رتبه

ممکن است در نمایش نتایج گوگل برای شما نمایش  که هستند مواردی جز…ها عکس، ویدیو، نقشه گوگل و یتآدرس سا

 .داده شوند

  

 تفاوت سئو و تبلیغات اینترنتی

صرفاً همان تبلیغات  seo کنند کهبسیاری از افراد که هنوز با مباحث سئو سایت و معنی دقیق سئو آشنا نیستند گمان می

 .یا گوگل ادوردز است. در پاسخ باید بگوییم این فکر کامالً اشتباه استاینترنتی و 

وکار خود ترافیک کسب کنید و به صورت مصنوعی و موقت توانید برای کسبدر تبلیغات اینترنتی شما با صرف هزینه می

 .خروجی شبیه سئو داشته باشید
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هاست در روش اول فقط با صرف هزینه این عمل ممکن  افزایش ترافیک سایت در هر دو حالت هدف نهایی مدیران سایت

ای هشوید ولی در سئو، سایت شما بدون هیچ هزیناست و بالفاصله بعد از تمام شدن بودجه سایت شما دیگر در گوگل دیده نمی

 .توانید ترافیک ارزشمندتری را برای سایت خود ایجاد کنیدفقط با صرف زمان بیشتر می

  

 ب سایتمراحل کامل سئو و

 سازی سایت انجام دهیدشود و هر تکنیک و روشی که برای بهینهدسته کلی تقسیم می ۳سایت به مراحل سئو کردن یک وب

 .قطعاً در یکی از این سه بخش قرار خواهد گرفت

  

 تکنیکال سئو و رفع مشکالت فنی سایت

 فنی و تکنیکی سایت را قبل از شروع مرحله دوم رفعتکنیکال سئو است که در این مرحله ما باید تمامی مشکالت  مرحله اول

 .کنیم. به طبع عدم رفع مشکالت تکنیکالی سایت تمام زمان و انرژی شما را در ادامه از بین خواهد برد

، Keyword Cannibalization ، رفع مشکلNot Found مواردی چون بهبود سرعت سایت، رفع ارورهای رایج همچون

 .گیرندمی قرار دسته این در …ع مشکل پیوندهای یکتای سایت و طراحی جذاب سایت، رف
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 سئو داخلی و آماده سازی محتوا

ودمان کنیم مطلب خهای رایج سئو محتوا، سعی می، سئو داخلی سایت است. در این بخش ما با استفاده از تکنیکمرحله دوم

 .سازی کنیمرا برای گوگل و مخاطبان سایت تا جای ممکن بهینه

های هدینگ، لینک دهی داخلی، هایی چون بهبود تایتل، افزایش نرخ کلیک، زمان ماندگاری در سایت، استفاده از تگروش

 محسوب داخلی سئو موارد جز …به کاربردن کلمه کلیدی در عنوان و آدرس صفحه و همچنین در توضیحات صفحه و 

 .گردندمی

 سئو خارجی و چینش استراتژی

 سئو است. بعد از بهبود مشکالت تکنیکالی و Off-Page شودترین بخش سئو هم محسوب میه مهمو نهایی ک سوممرحله 

 محتوای خود را از نظر اعتبار خرید بک لینک همچنین سئو داخلی و بهینه کردن محتوا حاال نوبت آن است که با ساخت و یا

 .تر کرده تا بتوانیم نسبت به رقبا جایگاه بهتری کسب کنیمقوی

 اند؟های سئو کدمانواع روش

 ۳شوند چه توسط افراد مبتدی و چه متخصصین سئو در هایی که برای سئو سایت امروزه استفاده میتمامی تکنیک و روش

 .شوندبندی مییرند که به ترتیب زیر تقسیمگدسته کلی قرار می

  

https://www.modireserver.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
https://www.modireserver.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
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 سئو کاله سفید چیست

در این حالت از هیچ روش مشکوک و  های کامالً قانونی و مورد تائید گوگل،سئو کاله سفید اصطالحاً یعنی استفاده از روش

ینک و عملیات ل گیرندر میغیرمجازی از نظر گوگل استفاده نشده و صرفاً مطالب منظمی با رعایت اصول سئو در سایت قرا

 .شوندهای دیگر به صورت کامالً طبیعی انجام میسازی توسط وب سایت

 

ترین یتواند اصولهای جدید گوگل مورد جریمه قرار نگرفته و میگاه با آپدیتهایی است که هیچاین روش یکی از بهترین راه

ت به طوری که در بحث لینک سازی شاید چندین سال طول بر بودن آن اسضعف آن در زمان حالت سئو کردن باشد. فقط

 .بکشد تا سایت شما بتواند تعداد بسیاری کمی لینک جذب کند
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 سئو کاله خاکستری چیست

های خاص نه تمامًا سیاه برای سئو استفاده این روش سئو، عالوه بر استفاده از سئو کاله سفید تا حدودی هم از روش در

ها امروزه پرطرفدار بوده و تا حد بسیار قابل قبولی خروجی مورد انتظار را گردد به طور عمده این روش در اکثر سایتمی

 .کندتأمین می

 

هایی نیز شود به صورت دستی لینکشوند و در بخش لینک سازی سعی میتائید گوگل نوشته می های موردمطالب با فرمت

 .برای سایت ساخته شوند

  

 سئو کاله سیاه چیست؟

سئو کاله سیاه که بدترین حالت ممکن در سئو سایت است و معموالً ریسک باالیی در پنالتی شدن سایت توسط گوگل دارد به 

 .شودهیچ عنوان توصیه نمی
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مشکوک   iframeهای، لینک  hiddenها مطالبشوند که در آنهای بسیار خطرناکی تولید میدر این روش مطالب با روش

ارتباط های ممکن و حتی بیسایتو در پروسه لینک سازی نیز به طور گسترده از تمامی وب ها مورد دیگر استفاده شدهو ده

 .رددگبا موضوع سایت اصلی لینک سازی می

  

 کلمه کلیدی چیست؟

شاید با این عبارت بارها و بارها در اینترنت مواجه شده باشید ولی تا قبل از این آموزش هیچ اطالعی از آن نداشته باشید. 

 .امروز این موضوع را برای همیشه شفاف کنیم سئو چیست قصد داریم تا در مقاله

توانند در شوند و میزه توسط کاربران اینترنتی در گوگل جستجو میکلمات کلیدی، عبارات پر جستجویی هستند که همه رو

 .حد باورنکردنی باعث افزایش بازدید سایت شما شوند

ای انجام دهد باید لیستی از کلمات کلیدی ارزشمند حوزه سازی را در سطح حرفهوکاری که بخواهد سئو و بهینههر کسب

 .سایت و محتوای درون سایت خود استفاده کند ها درفعالیت سایت خود تهیه کرده و از آن
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 چگونه کلمه کلیدی مناسب پیدا کنیم؟

برای یافتن کلمات کلیدی مهم و پر سرچ در گوگل چندین راه وجود دارد یکی استفاده از ابزار قدرتمند خود وب سایت گوگل 

توانید پیدا کنید که شبیه این ابزار کار کنند ولی هستش، ابزارهایی دیگری هم در اینترنت میkeyword planner  به نام

 .تر استخوب این پروژه تحت نظر گوگل بوده و بسیار دقیق

 

این مورد کافی است فقط یا پیشنهادات کلمه کلیدی توسط گوگل است که برای  google suggest روش بعدی استفاده از

 .قسمتی از کلمه کلیدی موردنظر خود را در گوگل تایپ کنید تا پیشنهادات گوگل برای شما نمایان شوند

های بزرگ سئو از آن برای پیدا کلمات کلیدی ارزشمند و نیز وجود دارد که شرکت Ahrefs ابزار بسیار قدرتمند دیگری به نام

 .کنندستفاده میهای رقبا ایا تحلیل سئو سایت

ای بخواهید انجام دهید بدون این ابزار کار شما ناممکن و یا بسیار سخت توان گفت اگر سئو را به طور حرفهبه جرات می 

 . خواهد بود

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home
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بزرگ  هایها و سایتهای مخفی شرکتتوان انجام داد که حتی استراتژیای با این ابزار مینظیر و حرفههای بسیار بیتحلیل

 .توان کشف کرد و از آن به سود خود استفاده نمودبه صورت کامالً دقیق میرا 

 

ه های تخصصی نیاز دارد تا بتوان از آن بالبته هزینه این ابزار کمی باالست و استفاده از آن نیز به دانش کافی برای تحلیل

های بزرگی همچون دیجیکاال به آموزش دقیق و نحوه تحلیل سایت دوره جامع سئو البته در .سود سایت خود استفاده نمود

باخبر  ای بزرگ نیزهو حتی روش خرید ارزان این ابزار پرداختیم که بدون هیچ زحمتی بتوانید از اسرار سئو دیجیکاال و سایت

 .شوید

برای پیدا کردن کلمات کلیدی ارزشمند و پر ترافیک حوزه کاری خود کافی است در این ابزار کلمه موردنظر خود را جستجو 

ود ها برای سایت خهایی که رقبای صفحه اول از آننمایید تا به شما اطالعات بسیار مهمی از جمله سختی آن کلمه و لینک

 .توانید پیدا کنیداند را میتا به صفحه اول رسیدهاستفاده کرده 

https://www.modireserver.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A6%D9%88/
https://www.modireserver.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A6%D9%88/
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 ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس و وبمسترتولز

 .ها را ارائه کرده ثبت نماییدقبل از شروع هر کاری سایت خود را در دو ابزار بسیار مهمی که گوگل آن

ئو که بر کنند تا روند موفقیت فرآیند سمیابزار گوگل وب مسترتولز و گوگل آنالیتیکس ابزارهایی هستند که به شما کمک 

 .اید را به طور دقیق و آماری مشاهده نماییدروی سایت خود پیاده کرده

  

 آیا سایت شما برای گوگل قابل خزیدن است؟

توانند دسترس و خریدن نباشد مطالب سایت شما نمیهای موتورهای جستجوگر قابلاگر سایت شما به هر دلیلی برای خزنده

 .ها ایندکس شده و به طور حتم سئو سایت شما لطمه بزرگی خواهد دیده خوبی در این سایتب
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گوگل وبمستر  Blocked Resources سایت خود را بررسی کنید و یا از بخش robots.txt برای تست این مورد ابتدا فایل

 .کنید و نسبت به رفع آن سریعاً اقدام کنیدهای گوگل محدود شده بود را پیدا تولز اگر بخشی از سایت شما برای خزنده

  

 آیا محتوای سایت شما در گوگل قابل ایندکس شدن است؟

در هر برهه از زمانی که توانستید در گوگل با وارد کردن عبارت زیر بررسی کنید که آیا محتوای سایت شما در گوگل ایندکس 

گوگل  های شما در نمایش نتایج؟ آیا با فرمت صحیحی لینکقبول استشود؟ آیا سرعت ایندکس صفحات سایت شما قابلمی

 شود؟به کاربران نمایش داده می
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اگر در این بخش مشکلی وجود داشته باشد سئو سایت شما قطعاً با مشکالت جدی روبرو خواهد بود و این احتمال وجود 

 .دارد که حجم زیادی از ترافیک سایت خود را از دست بدهید

  

 یتتست سرعت سا

 .یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در سئو، سرعت باز شدن صفحات سایت شماست

کنند که سرعت صفحه اول سایت است که مهم بوده و اگر روی این لندینگ خود خوب کار بسیاری از وبمستران گمان می

از کاربرانتان به سرعت بچیز عالی خواهد بود ولی واقعیت چیز دیگری است تمامی صفحات سایت شما باید برای کنند همه

 .شوند
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هم این مورد فرقی نخواهد  SEO های سئو، تحلیل رقباست. حاال در هر حوزه و هر مبحثی درهمیشه بهترین استراتژی

 .داشت

 .گیرید تحلیل کنیدرقیب صفحه اول گوگل را روی هر مورد که در این آموزش یاد می 1۹سعی کنید 

ها را یادداشت نمایید سپس باید لینک هر سایت را بررسی کنید و سرعت لود آن pingdom و gtmetrix با استفاده از ابزار

سایت صفحه اول گوگل باشد و اگر هم بتوانید سرعت را باز بهبود بدهید  1۹سایت شما حداقل سرعت لود آن برابر میانگین 

 .مند خواهید شدکه از امتیاز بیشتر بهره

  

On-Page  چیستسئو یا سئو داخلی 

ب شوند گوگل بهتر مطالسایت و محتوا پیاده شده و باعث میهایی است که بر روی وبها و روشسئو داخلی سایت تکنیک

 .نمایند Crawl ها راو سایت ما را درک کرده و آن

نید مگر عمل کنقص اگر بخواهید با رقبای خود در سئو و فروش محصوالتتان رقابت کنید باید در هر دو دسته، قدرتمند و بی

 .های باالتر گوگل را ممکن است از دست بدهیدنه شانس قرارگیری در رتبه

به این مطالب بپردازیم تا شما به درک بهتری  seo کنیم در این آموزشسئو بسیار گسترده است سعی می On-Page مبحث

 .از سئو برسید

  



 

 

 صفحه | 22

 
 یست؟سئو چ

 [0202 یت]آپد یمسئو کن یعاخود را سر یتاس یدچرا با 

www.modireserver.com 

 Description و title تگ

ها استفاده باشد تا گوگل در نمایش نتایج خود از آن description و title ی دو تگ مهمای از سایت شما باید داراهر صفحه

 .های بیشتر باشد Click کرده و بتواند تأثیر مستقیم در جذب کاربر و گرفتن

ود توانید برای هر صفحه ختوسط پالگین های وردپرس سئو که در آموزش سئو وردپرس نیز به آن پرداختیم به راحتی می

 .عنوان و توضیحات جداگانه بسازید

title با اهمیت بیشتر در باالی تمامی مقاالت سایت شما با تگ H1 همراه خواهد بود. هر صفحه باید فقط یک تگ H1  داشته

 .و لزوماً تایتل صفحه آن را به خود اختصاصی دهد

 

کند اربر کلمه کلیدی را در گوگل جستجو میبرای توضیحات کوتاه در رابطه با محتوای شماست. وقتی ک description تگ

گیرد که مخاطب با ها یک توضیح کوتاه در ارتباط با محتوای شما قرار میعالوه بر عنوان و آدرس سایت شما در زیر آن

 تواند ترغیب گردد که آیا آن لینک را باز کند یا خیرخواندن آن می

 .اندتر نیز شدهبه شدت مهم rankbrain نیز با توجه به الگوریتم 2۹1۰و  2۹1۸ها به شدت مهم بوده و در سال این تگ

  



 

 

 صفحه | 2۳

 
 یست؟سئو چ

 [0202 یت]آپد یمسئو کن یعاخود را سر یتاس یدچرا با 

www.modireserver.com 

 H۶ تا H1 هایتگ

در ادیتور های سیستم مدیریت محتوا و یا حتی کدنویسان صفحات سایت این امکان را دارند هر بخشی از صفحه که دارای 

 .به گوگل معرفی کنند H هایاهمیت باالتری بود را با استفاده از تگ

 

 .ترین جایگاه و کوچکترین اندازه استدارای کم ارزش h۶ دارای بیشترین اهمیت و بزرگی در اندازه و تگ h1 تگ

  

 سایت URL آدرس

های صفحات سایت شماست باید سایت شما به ازای هر صفحه یک مورد بعدی که باید به آن خیلی توجه کنید آدرس لینک

 .برای موتورهای جستجوگر قابل درک باشندلینک مجزا داشته باشد و آدرس آن کوتاه و 



 

 

 صفحه | 2۴

 
 یست؟سئو چ

 [0202 یت]آپد یمسئو کن یعاخود را سر یتاس یدچرا با 

www.modireserver.com 

 

وانید این تشود و شما میهای مدیریت محتوا به هیچ عنوان توصیه نمیاستفاده از پیوندهای یکتا پیش فرض خود سیستم

اشتباه  امورد رو خودتان به سلیقه خودتان تغییر دهید البته قبل از تغییر، این مورد را باید از یک متخصص سئو سوال کنید تا ب

 .خودتان به سایت لطمه نزنید

  

 دفعات استفاده از کلمه کلیدی در متن

شود استفاده مکرر از کلمات کلیدی در بدنه یک تکنیک سئو که چندین سال است هنوز جواب داده و از آن استفاده می

 .محتواست

ین پالگین مشاهده نمایید و از ارزش آن باخبر توانید این مورد را در اکنید میاستفاده می yoast اگر شما از پالگین سئو

 .شوید

 

البته نباید اصطالحًا با تکرار بیش از حد خود را در خطر پنالتی شدن در گوگل قرار دهید و سعی کنید چگالی مربوط به آن را 

های مهمی برایتان خواهد دهد و توصیهدرصد استفاده و بازه مجاز را به شما نشان می yoast رعایت کنید. البته خود پالگین

 .داشت
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 سئو عکس و استفاده از ویدیو

های سایت خود را سئو کنید ولی خوب شاید سؤال باشد چگونه؟ مگر عکس شاید بارها شنیده و یا خوانده باشید که عکس

 شود؟هم سئو می

ام ی کاهش حجم عکس، تغییر نشود. ولی نه به اون معنی که شاید در ذهن شما باشد. سئو عکس یعنبله عکس هم سئو می

 هابرای آن Alt آن به کلمه کلیدی معادل انگلیسی، تعریف تگ

 



 

 

 صفحه | 2۶

 
 یست؟سئو چ

 [0202 یت]آپد یمسئو کن یعاخود را سر یتاس یدچرا با 

www.modireserver.com 

کنید یکتا بوده و کپی از سایت دیگر نباشند چون گوگل این مورد رو با توجه به هایی که در سایت استفاده میحتماً باید عکس

 .کندهوش مصنوعی خود تشخیص داده و سایت شما را جریمه می

ز توانید برای سئو سایت خود اهایی است که میفاده از ویدیوهای آموزش در انتهای مقاالت نیز یکی از بهترین تکنیکاست

 .ها بهره ببریدآن

  

 (Internal Links) لینک سازی داخلی

ها رای آنب بست رسیدنها بخزند و به بنی رفتاری موتورهای جستجوگر بدین شکل است که بتوانند در صفحات سایتقاعده

 .اصالً خوشایند نخواهد بود

محتوای مرتبط دیگر درون سایت خود لینک بدهید و کاربران سایت خود را هم  ۳بهتر است در هر محتوای خود به حداقل 

 .ها بازدید کنندترغیب کنید تا از آن
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را هم به حد  Bounce Rate ایت یاتوانید نرخ خروج از سبدین صورت عالوه بر افزایش زمان ماندگاری در سایت شما می

 .چشمگیری کاهش دهید

  

 آیا محتوای شما قابل اشتراک گذاری است؟

اسخ ها را پقدر مخاطبان خود را درگیر کنید و بتوانید سؤاالت در ذهن آنباید همیشه با این دید محتوا تولید کنید که آن

 .ن به اشتراک بگذارنددهید که راضی شوند محتوای شما را در شبکه اجتماعی خودشا
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جایی این کار مخاطبان سایت شما چنان تأثیر محسوسی بر روی سئو شما خواهد داشت که در مدت بسیار کوتاهی شاهد جابه

 .کس پوشیده نیستگویند که تأثیر آن بر هیچمی Social Signal رتبه سایت خود در گوگل خواهید بود به این تکنیک

  

Off-Page  خارجیسئو یا سئو 

یا سئو خارجی یعنی انتشار محتوای تولید شده در سایتها و شبکه های اجتماعی شما و کسب بک لینک برای  Off-Page سئو

نشان دادن اهمیت محتوای ایجاد شده، در باال اشاره کردیم که استفاده از روش کاله سفید برای گرفتن لینک کاری بسیار 

 .بر و در مواقعی غیرممکن استزمان

اید سعی کنید بعد از تولید محتوا درون سایت خودتان با استفاده روش کاله خاکستری برای سایت خودتان دستی بک ب

لینک  1۹به صورت رپورتاژ آگهی صفحه موردنظرتان را در نمایش نتایج گوگل جز  بک لینکخرید  های فالو بگیرید و یا بالینک

 .اول قرار دهید

  

 چگونه بر سئو سایت تأثیرگذار است؟ (Search Intent) تأثیر رفتار کاربران

های دیت. گوگل با آپمندی کاربران نیستند و هدفی جز این هم ندارندهای گوگل چیزی بیش از سنجش میزان رضایتالگوریتم

تری متوجه شود نیاز کسانی که جستجوهایشان را در این موتور جستجو طور دقیقکند تا بههایش سعی میمکرر الگوریتم

 .ها را کسب کندتواند با نمایش بهترین نتایج رضایت آندهند چیست و چطور میانجام می

https://www.modireserver.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
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یا هوش مصنوعی گوگل است. رنک برین توسط سه ویژگی و پارامتر  Rankbrain هانمونه بارز و شناخته شده این الگوریتم

 .شودرا متوجه می SERP مندی کاربر از نتایج نمایش داده شده درمیزان رضایت

  

 صفحات در گوگل CTR تاثیر میزان

شود و تست خود برای نمایش شروع می Rankbrain الگوریتم کند کارزمانی که کاربری کلمه کلیدی را در گوگل جستجو می

 .کندبهترین نتیجه را به شکل زیر آغاز می

شد ولی بتوانید میزان کلیک با ۰طور مثال به ازای یک کلمه جستجو شده در صفحه اول گوگل، ولی در رتبه اگر لینک شما به

بیشتری نسبت به رقبای باالتر خود کسب کنید و این عمل بارها و بارها تکرار شود در نتیجه گوگل متوجه خواهد شد که 

سایت شما را به جایگاهی بهتر از رقبا ارتقا خواهد داد و رقبای شما را به کاربران به دنبال سایت شما هستند و در نهایت وب

 .دهدتر تنزل میی پایینهارتبه

کنم حتماً مقاالت سایت ما را را افزایش دهید خود یک بحث بسیار مفصل است که توصیه می CTR خوب اینکه چطوری باید

 .شرکت کنید MasterSeo دوره جامع سئو های آن درای و تسلط به تکنیکمطالعه کنید و یا برای یادگیری حرفه

  

https://www.modireserver.com/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-rankbrain/
https://www.modireserver.com/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-rankbrain/
https://www.modireserver.com/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88/
https://www.modireserver.com/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88/
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 سایت Bounce Rate تاثیر نرخ پرش یا

برد نرخ پرش یا بانس ریت است. زمانی که هایی که گوگل توسط آن به کسب رضایت کاربرانش پی مییکی دیگر از مالک

دیگر  طور مثال وارد یکیشود بدون آنکه تعامل خاصی با سایت شما داشته باشد به کاربری وارد یکی از صفحات سایت شما

های سایت شما شود و حتی اسکرول کند و یا روی یک المانی در صفحه کلیک نماید از آن صفحه خارج شود اصطالحًا از لینک

 .بانس رخ داده است

ا متناسب ای از سایت شمبالفاصله متوجه شود که سایت و یا صفحهای از سایت شما شود و در حالت بدتر اگر کاربر وارد صفحه

مرورگر را بزند و مجدد وارد نمایش نتایج گوگل شود، این سیگنال را گوگل دریافت  Back با نیاز آن نبوده و سریعاً دکمه

 .گیرده صورت میدهد و در نتیجه افت رتبشود تا سایت اشتباهی را به کاربران دارد نمایش میکرده و متوجه می

  

 Dwell Time میزان زمان ماندگاری یا

زمانی است که کاربر پس از ورود به سایت شما در صفحه شود مدتبررسی می Rankbrain عامل سومی که در الگوریتم

 .کند. هر چه کاربر زمان بیشتر در آن صفحه بماند یعنی سایت شما توانسته رضایت آن را جلب کندموردنظر سپری می

توانید به ازای هر صفحه میانگین آن را ماندگاری در سایت یک عامل بسیار مهمی است که در گوگل آنالیتیکس نیز می

توانید با استفاده از ویدیو و صوت می Avg Time On Page مشاهده کنید. برای باال بردن میزان ماندگاری کاربر در سایت یا

 .بیشتری را درون سایت شما سپری کنند کاری کنید که کاربران مشتاق شوند زمان
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 بهترین استراتژی ساخت بک لینک چیست

ترین های متعددی وجود ندارد کافی است بتوانید با ارزشدر بحث لینک سازی و یا سئو خارجی همانند سئو داخلی تکنیک

 اند را تکرارها انجام دادهی که آنهای رقبای خود که در صفحه اول گوگل هستند را پیدا کنید و شما هم دقیقًا کارلینک

 .نمایید

بدون داشتن ابزار این کار بسیار سخت و حتی ناممکن خواهد بود. در ابتدا شاید بتوانید تعدادی سایت را به صورت دستی در 

ارزش  های دقیق رویهای بیشتر و همچنین تحلیلگوگل پیدا کنید ولی این تعداد بسیار محدود بوده و برای یافتن لینک

 .استفاده کنید  Mozو یاAhrefs  ها باید از ابزارهای قدرتمندی نظیرآن

 .با ارسال نظر و دادن امتیاز به این آموزش ما را در تولید محتواهای ارزشمندتر برای شما یاری کنید

  

 بهترین روش یادگیری سئو چیست؟

تر اگر با سئو آشنا نباشید توصیه اول ما این است که تمامی مطالب این صفحه را به دقت مطالعه کنید تا پایه علمی شما قوی

 .ریزی کنیدتر برنامهشود و بتوانید برای مطالعه مطالب مهم

ها را خواهید شنید آشنا های بسیار مهمی که در دنیای سئو مکرر اسم آنبا واژه اصطالحات سئو توانید با آموزشسپس می

 .شنوید به گوگل مراجعه کنیدشوید در غیر این صورت هر لحظه باید برای پیدا کردن معانی جمالت جدیدی که می

https://www.modireserver.com/ahrefs-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://www.modireserver.com/ahrefs-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://www.modireserver.com/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a6%d9%88/
https://www.modireserver.com/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a6%d9%88/
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های تصویری ه آموزشب ویدیوهای رایگان تری را مطالعه کنید از بخشتوانید به سطوح باالتری بروید و مطالب تخصصیحاال می

 دسترسی خواهید داشت و یا اگر قصد یادگیری سئو در سطوح پیشرفته و البته در زمان کوتاه را دارید با شرکت در دوره سئو

MasterSeo به این سطح برسید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.modireserver.com/category/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/
https://www.modireserver.com/category/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/

