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تجوجسموتورهایهایالگوریتمازاستفادههنرسایتسازیبهینههمانیاسئو•
میکهودبتعریفیترینکوتاهاین.استنتایجصدردرسایتنمایشمنظوربه

خدماتباشدداشتهدسترسیاینترنتبهکهکسهر.دادارائهعلماینازتوان
برایسایتهاوباولینازوکندمیجستجوگوگلدرراخودمحصوالتیا

.کندمیاستفادهخودنیازسازیبرطرف

!رانیدپرومیذهندرکهنیستچیزیآندیگرسئوکهاستذکرشایانالبته•
راخودسعیتمامهاالگوریتماینوشدندباهوشبشدتگوگلهایالگورتیم

زیادیکارانسئوبینایندر.دهندنشانکاربرانبهرانتایجبهترینتاکنندمی
راهمفسایتوببرایبهتریجایگاهدارندسعیفیکراهکارهایباکههستند
داندیمایحرفهسئوکاریکچونهستند،کارتازهبسیارسئوکاراناین.آورند
!زدگولراگوگلشودنمیدیگرکه

قبلازبهتریجایگاهبهراشماتواندمیسایتسازیبهینهعلمکاملشناخت•
نجاماراکارهاییچهبایدحالشرایطبهتوجهبابدانیدکهبشرطیبرساند،
ییمبگووبپردازیمسئوازجامعیتعریفبهداریمقصدمطلبایندر.دهید
وگلگنتایجصدردرگوگلجدیدهایالگوریتمبهتوجهباتوانمیچطورکه

.شویمدیده
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صدردروبسایتیبتوانیداینکهبرایشما
ظرنمدکلیدیعباراتباجستجونتایج
راودخسایتهستیدمجبورباشیدداشته
ئویس.کنیدبسیاریتغییراتخوشدست
نیازبدانکهاستچیزیهمانسایت
چهبایدبدانیدآنکهازقبلامادارید

دهیدانجامخودسایترویراکارهایی
نحوهوسئوخصوصدراستبهتر

.انیدبدبیشترجستجوموتورهایعملکرد
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بههه م ر هه   مههه  دا ا در 
بخههش هههای مخت هه  
یم    ز زههردا سههئو مهه  
کههه چههه  مهه  گههوییم 
بتدای ا در  را  ی   رها کا
نجام دهید ا ید  ا ب ه  :را
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چیست؟سئو•

کنیم؟سئوراخودسایتچرا•

کنند؟م کارچگونهجستجوموتورهای•

سئواضالعمهمترین•

سئواستراتژی•

اینترنتدرتب یغبهترینسئو•

هاشرکتدرسئوانجام•

•HEO۲۰۲۰سئویدرموثرعامل

سئودرسازیبرندتاثیر•

SEOهزینهمحاسبه•
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مخف SEOانگ یس بهسئو•
Searchک مه Engine Optimization
رایبسایتسازیبهینهم ن به است

(گوگلهمانند)جستجوگرموتورهای
درکهکارهای مجموعهبهکلدر.است

بهسایتبهترهرچهم ر  راستای
در گیردم انجامجستجوموتورهای

ترنت اینبازدیدکنندگاننیازبهآنکنار
اما.گویندم سئوع مراشودم توجه
!نیستاین قط
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سئوراسایتیکبتوانیداینکهبرایشما•
ردجام   کاملشناختبهنیازکنید

جستجوموتورهایعم کردخصوص
ایباشدقدیم شناختایناگر.دارید
 بزرگآسیبحتماباشدنداشته جود

خواهد اردشماسایتسئویبخشبه
د رهاآسیباینازاینکهبرای.شد

رب درستاستراتژیبابایدباشید
وجستجموتورهایاستانداردهایاساس

.بر یدزیشگوگلجم هاز
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درکهای کارهس س هانجامکهداشت یژهتوجهنکتهاینبهبایدسئو،خصوصدر•
جامانم موال.استبرزمانبسیارگیردم صورتسایتیکسازیبهینهقالب

ایدبشمانتیجهدیدنبرای بردم زمانماهچهارتایکبینسایتیکسئوی
ویسئبرایآلایدهزمانیکسئو،برایزماناین.باشیدمنتظرماههشتتاچهار

.است اق  

بایشتریبت املقاب یتکهسایت .استسئو سایتدرمسئ همهمترینت امل•
اینرایب.داردجستجونتایجصدردربیشترینمایشامکانباشدداشتهکاربران
دراربرانکت املا زایشبرایراهکارهای دنبالبههمیشهسئوکارشناسانمنظور
ینهبه اکتورهایمهمترینازیک حاضرحالدرمسئ هاینچونهستند،سایت
.شودم محسوبسایتسازی
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و یچهسئ ر ی ث ا  کسبر ت
ن ما ر ا د؟م ک ر ا ذ گ
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ینبهترخودکاردراگرشماکنیم؟سئوراخودسایتچرا•
شماحر ه خدماتازکس نشوید،دیدهاماباشید

دیدهبرایهاتریبونبهترینازیک .کردنخواهداستفاده
راگ.داردقرارگوگلآنهاصدردرکهاستاینترنتشدن
شویدم ر  هاجستجوکنندهبهگوگلتوسطداریدقصد
قابلمتصویردر.بر یدسایتسازیبهینهسراغبهباید

دتواننم کهکنیدم مالحظهراهای سایتازنموداری
.کنندایجادهاسایت ببرایراترا یکبیشترین
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کلدرصد۶۰بینیدم تصویردرکههمانطور
گرا.شودم انجامگوگلطریقازهاترا یک

راویاه بینگمثلجستجوموتورهایسایر
ازبیشدیدخواهیدکنیماضا هعدداینبه
هایموتورطریقازاینترنتترا یکدرصد۷۰

.دشوم تقسیمهایسایتبینجستجو
نتایجدرموثرحضوراهمیتموضوعاین

زس.دهدم نشانراجستجوموتورهای
رااینترنت کاربراندرصد۷۰خواهیدم اگر
سئویر یبایدبکشانیدخودسایتبه

.کنیدکارخودسایت
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ا  ته د  ر که د  ه ا و خ ک  م ک ا  م ش ه  ب و  ئ س
ا  د یههه ز ا  ر ا  م شههه ن  ا گ د ن ن ک و ج ت سههه ج

شه ی ب د  یه د ز ا ب ن   ی  ن  ی ا    ، د ن ن ر ک ت

ر=  ت شهههههههه ی ب ی  ر ت شهههههههه م

ن  یهه ا ل  ا بهه ن د ه  بهه ا  م شهه ر  گهه ا س  زهه
د  مه آ ر د د  و خه ت  ی ا سه ز  ا ه  ک د  ی ت س ه
د  یهههه ا ب  ، د یهههه ر ا  ی ب ت  سهههه د ه  بهههه
د و خه ت  ی ا سه ه  ب ا  ر ن  ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب

ی  ر ی ب ا د ته ت  ی ا سه ر  د د    یه ن ک ب  ذ ج
ر ت ش م ه  ب ا  ر ا  ه ن آ ا  ت د  ی ش ی د ن ا ی ن ب ا ی

د ی ن ک ل  ی د ب ت د  و .خ
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 خدماتجستجویبرایبازدیدکنندگانکهنکتهاینبهتوجه•
اینکنند،م استفادهگوگلهمانندجستجوموتورهایازمحصوالت

بایدجستجوموتورهاینظرازشماسایتکهکندم مهمترراامر
درد،باشباالترسئوامتیازنظرازسایتچههر.باشدعال  بهینه

همیشهجستجوموتورهایچون.شودم دادهنمایشا لصفحات
.دهندنشانخودمخاطبینبهرانتایجبهتریندارندس  
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:سئواهمیتبهتردرکبرایجالبمثالیک
مخت  ا رادتوسطمرتبه۳۰۰۰ماهانهگوگلدر”عر س  مجالسخدمات“•

.شودم جستجو
ربسیادهندم ارائهراخدماتاینکههای گر ه هاشرکتبرایک مهاین•

قابلدرصدتوانندم باشندجستجونتایجصدردرآنبابتواننداگر استمهم
نتایجصدردرکهسایتیک.دهنداختصاصخودبهرابازدیدکنندگانازتوجه 

.کندخودبرایراک مهیکترا یکدرصد۷۰تاتواندم باشد



ا زایش جستجوهای 
اینترت 
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ازفادهاستتب ت موبایلجم هازهمراههایدستگاهازاستفادهگسترشبا•
 تادهااتفاقهمشمابرایشاید.استشدهگیرهمهبسیاراینترنت خدمات

کهی جاا لین.باشیدخودنیازر عبرایایدهندهخدماتدنبالبهکهباشد
.استگوگلجستجویموتور اینترنتزنیدم سرآنکردنزیدابرای

 اجتماعهایشبکهازدهندگانخدماتیا تنبرایکاربرانازخی  حت •
داشتن اجتماع هایشبکهدر  الحضورتفاصیراینبا.کنندم استفاده

زیادیانمشتریبهراشماتواندم باشدنتایجصدردرکهقدرتمندسایتیک
.برساند
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SEO ساده نیست!
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سادهاهرگوگلنتایجصدردربودنبرایکهکنندفکرهاخیلیشاید•
کاروبکسنوعبهمسیراینسختیبگویمبایددارند،پیشدرراای
شمایکلیدکلماتهرچقدر.داردبستگیشمانظرمدکلیدیکلماتو
مهارتبهواستترسختسایتسئویکارباشدتررقابتپر

.داردنیازگیرینتیجهبرایبیشتری

تاهسبهزیردرکهدارد جودسایتسئوانجامبرایمخت ف راهکارهای•
:کنیمم اشارهآنهامهمتریناز

تولید. محتوا1

لینک. سازی۲

تب یغات. ۳
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دیگرسایتهایازترسخت ر شگاه سایتسئوی

.ستاترسختسایتهاسایرنسبتبهفروشگاهیهایسایتسئو•

تکتکسئویرویکردنکارواستبیشترهارقابتکهچرا

نکتهاینازنمیشوداما.استبریزمانوسختکارمحصوالت

تارایاینترنتهایسایتفروشتواندمیایحرفهسئویکهگذشت

.ببردباالزیادیبسیارحد

MohsenAmiri.ir
Eliawebsite.com



18

!گوگلتب یغاتیا اق  نتایج

کامالورتصبهگیریدم قرارا لصفحهیا نتایجصدردرخودسایتکردنسئوباشما قت •

جنتایطبی  های ر دیاینبه.کنیدم دریا تجستجوموتورازراهای  ر دیطبی  

باارکاین!نکردسئو بودا لصفحهدرشودم اما.شودم گفتهارگانیک ر دییا اق  

.شودم انجامگوگلتب یغات

ب یغاتت.نداردمناسب بازخوردهزینهنسبتبهتب یغاتنوعاینحاضرحالدرمتاسفانهما•

۲بینماشتب یغر یکاربرک یکهرهزینهارزقیمتبهتوجهبا شودم حسابدالرباگوگل

هزار۲۸تاتومانهزار۷ازک یکهردالرقیمتاحتسابباکهبودخواهدسنت۵۰تادالر

خوشبینانهدرکنیدشارژراخودحسابتومانهزار۷۰۰اگرشما.خوردم آبشمابرایتومان

نیدتوام ارگانیکسئویباکهحال در.کنیددریا تتوانیدم  ر دی1۰۰ قطحالتترین

راخودوسئارزشکهاینجاست.بدهیدزول گوگلبهاینکهبد نآ ریدبدست ر دی1۰۰ر زی

MohsenAmiri.ir.دهدم نشان
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سایتظاهر ساختاراهمیت

یمخواهصحبتادامهدرآنهامهمترینازکهاستبیشماری اکتورهایشاملسئو

ازببایدباشد،قویبرندسازی ظاهرینظرازماسایتچقدرهرباشدیادمان.کرد

مراههبهرامشتری  ر شا زایشبرایسئوبهبود.کنیمکارسایتسئویر ی

.داشتخواهد
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: بسایتسازیبهینهانجامدالیل

شهرمکانترینش وغدرتب یغات بی بوردیکهمانندگوگل،مثلجستجوموتورهایا لصفحه

.است

.شودم سرچ گوگلدر ارس عبارتمی یون1۲ازبیشر زدر•

.باشیدداشته ر ش مشتریا زایشبرایعال بازخوردیتوانیدم سئوباشما•

.کندتربزرگ بزرگراشماکار کسبتواندم سئو•

.باشیدجدیدمشتریانتماسمنتظرتوانیدم هموارهسئوبا•

.دهیدکاهشراخودتب یغات  بازاریاب هایهزینهتوانیدم سایتکردنسئوبا•

بهحسنایهستید،م تبردهندهسر یسیکگوگلنظرازی ن باشیدنتایجصدردر قت •

MohsenAmiri.ir.یابدم انتقالنیزبازدیدکنندگان
Eliawebsite.com



21

؟کنندم کارچگونهجستجوموتورهای

ندیبدستهاساسبرراهاسایتاطالعاتکهدارند جودهای الگوریتمگوگلمثلجستجوموتورهایدر

گوگلردموضوع برایجستجوهنگام.اندکردهبندیطبقهانددادهصفحههربرکههای نمره موضوع 

کاربرهبنتایجبهترینشودم س  امتیازده ، بندیطبقهایناساسبرجستجو،موتورهایسایریا

.شوددادهنمایش

:اینجاستسوالحال

کند؟م انتخابرابهترینچگونهگوگل

 بازفحهصهربندی ایلیاسازیمرتباینکاربه.کندم بندیطبقهرااطالعات آیدم گوگل

م رقراخاص موضوع بندیدستهدردارد جود بصفحاتدرکهاطالعات هر.شودم گفته

شماهبراهای سایت قطکنیدجستجو”خودر اجاره“شما قت کهاستهمینبخاطر.گیرند

 خریدکههای سایتدادننشاناز دهندم ارائهخودر اجارهخدماتکهدهدم نشان

کندم ج وگیریدهندم انجامخودر  ر ش
MohsenAmiri.ir
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 یدیکک ماتکندم استخراجرانتایجآنتوسطگوگلکهدیگریمواردازک •

وگلگکهدارندخاص م ان کنیدم جستجوگوگلدرشماکهک مات .است

بانمخاطبهعال نتایج آنهاهایمترادف ک ماتبهتردرکباکندم س  

.دهدنشانخود

در.الستباقدرتباهای لینکداشتننتایجبهتریننمایشبرایمهمم یاریک•

کهگوییمببایداینجادراما.کنیمم صحبتسازیلینکخصوصدربیشترادامه

گر تهتکیفیباهای لینککهدهدم نشاننتایحصدردرراهای سایتگوگل

صفحهیکزاکهاستلینک کیفیتبالینکچیست؟کیفیتبالینک.باشند

سایتنسنجیدبرایم یاریک.باشدشدهگر تهخوب قویسایتیکازمرتبط

MohsenAmiri.ir.دارد جودآتوریت نامبهقویهای
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بهنهاآازلینکگر تن هستندباالی آتوریت دارایاندقویکههای سایت•

.استاعتمادقابل ردیکطرفازشمام ر  م نای

برایصدتافرصازاینمرهم یارهای بهبستهکهاستسایترتبهسنجشبرایم یاریکآتوریت زیج•

درچقاینترنتدرشماصفحههرکهاستاینآتوریت زیجازمنظور.کندم مشخصشماصفحه

م صمشخصفحهانتشارت داد کاربرانبازدیدمحتوا،نظرازاغ بمحبوبیتاین!دارد؟محبوبیت

.گردد

بودنمفیداستگذارتاثیربسیارگوگلنتایجدرکهم یارهای ازدیگریک •

داشتهیک ید مفیدمطالب  مناسبساختارباسایت بایدشما.استمطالب

دررانکاربکهزمان ازاست؟مفیدشماسایتکه همدم کجاازگوگل.باشید

ازکاربرانهکیابدم درکاربرانر تارتح یلباگوگل.کنندم سپریشماسایت

کاربراندبتوانیبیشترهرچقدراصلدر.خیریاهستندراض شماسایتصفحات

.هستیدترمو قسئودرکنیدراض رااینترنت 
MohsenAmiri.ir
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سئواضالعمهمترین

هرییمبگو کنیمم ر  شمابهراآنهاداریمقصدبخشایندرکهدارند جودهای ض عسئودر

:استمفهومچهبهکدام

ک یدیعبارتیاک مه•

ONداخ  سئوی• Page SEO

OFFخارج سئوی• Page SEO

Localسئولوکالیامح  سئوی• SEO

Linkیاسازیلینک• Building

Contentیامحتوابازاریاب • Marketing

MohsenAmiri.irسئواستراتژی•
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ک یدیعبارتیاک مه

نتایجرصددرک مهآنباسایتداریدقصدکهاستعبارت یاک مههمانک یدیک مهازمنظور

سازیابیتکیاکاریکابینتباداردد ستاستکابینتکارشکهکس مثال.شوددیدهگوگل

برای.تاسک یدیک ماتدرستانتخابسئو،درزیر زیهای اکتورمهمترینازیک .شوددیده

را یدیکک ماتسئوآموزشمط بصفحه،اینکاملخواندناززسکنمم زیشنهادمنظوراین

. رماییدمطال ه
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ONداخ  سئوی Page SEO

هر.شودم انجامسایتسازیبهینهمنظوربهسایتداخلدرکهاستکارهای یک یهانجامداخ  سئوی

آنبههکداردنامداخ  سئویبگیرید،قرارگوگلنتایجصدردراینکهبرایدهیدانجامسایتداخلدرکهکاری

On Page SEOشودم گفتهنیز.

:کنیمم اشارهآنهابهخالصهصورتبهکهدارند جوددیگریمفاهیمداخ  سئویدر

تایتل. .باشدآندرک یدیک مهاستبهترالبته شودنوشتهجذاببسیاربایدکهاستصفحهعنوانمنظور:صفحه1

دسکریپشن. .شودم دادهنمایشنتایجصفحاتدرجستجوموتورهایتوسطکهاستتوضیحات :۲

تیتر. .شوندم مرتب۶تیترتا1تیترازا لویتاساسبرهاسایتدرکهمطالبتیتر:۳

تگ. .شوندم تشکیلHTMLصفحاتآنتوسطکههستندعناصریهاتگ:4

صفحات. ۵HTML:صفحاتHTMLبا بصفحاتکلشوند،م  بازصفحههرشاملHTMLاندشدهدرست.

تگ. .شودم استفادهجستجوموتوربهHTMLصفحهیکتوضیحبرایمتاهایتگ:متاهای۶

تگ. .شودم دادهنمایشبازبانایندر استHTMLتگیککهشددادهتوضیحباالدرتیترهایتگ:تیتر۷

لینک. .دارندکردنک یکقاب یتلینکها.کنندم استفادههالینکازسایتصفحاتبینارتباطبرای:۸

تایتل. .شودم دادهنمایشآنر یتایتلاطالعاتکنیدها رآنر یما سبا قت باشدداشتهتایتلتگ اگر:تگ9

.alt اگرکهاستمتن altخاصیت استHTMLدرتصویرنمایشبرایimgتگ.استimgتگدرخاصیتیک:تصا یر1۰
.شودم دادهنمایشآنجایبهنشودلودتصویر

.شودم سایتازاستفادهدرسرعتا زایشباعثسایتدرکشینگ:کش11.
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OFFخارج سئوی Page SEO

م امانجسایتیکم ر  منظوربهسایتخارج درکهاستکارهای ک یهانجامخارج سئوی

هر.استدیگرهایسایتدربدانلینکدادنباسایتم ر  خارج سئویازمنظور.شود

ماشکاربه باشدترقویهستیدخودسایتم ر  بهمشغولآندرکههای سایتچقدر

.شودم انجامبهترخارج سئویکارباشدترمرتبط
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Localسئولوکالیامح  سئوی SEO

شمایک نزددرکهمخاطبین حداکثریجذبمنظوربهسئوانجامبهسئولوکالیامح  سئوی

قاره حت کشوراستان،شهر،مح ه،تواندم مح  سئوییمحد ده.شودم گفتهدارندقرار

بهینهاصخمنطقهیکبرایراخودسایتتوانیدم شماکاربرانجستجوینوعبهبسته.باشد

.شودم انجاممح  سئویتوسطکاراینکهکنیدتر
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Contentیامحتوابازاریاب  Marketing

.ردگیم قرارسئوکارانهرمراسدرکهاستچیزیمحتواباشدمیاندرسئوازصحبت قت 

توجهردموکهشودنوشتهمطالب آنازخارج یا سایتدرکهاستاینمحتوابازاریاب ازمنظور

یادماتخازاستفادهسمتبه جذبراکاربرانبتوانآنتوسطتاباشدسایتاص  مخاطبان

ماهروکارسئیکتوسطدرستاستراتژییکبابایدمحتوابازاریاب .دادسوقمحصوالتخرید

.داشتنخواهدبردرمط وب ینتیجهبرنامهبد ننویس محتوازیرا.شودانجام
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Linkیاسازیلینک Building

سمتهبراشمابخواهیماگرمثال.شودم انجامهالینکتوسط بصفحاتبینارتباطایجاد

راخوردم موضوعاینبهبیشترکهایک مهکنیمهدایت بسایت درای مقالهیاای ک مه

بهلینکآنطتوسدارندراموضوعآندربیشتراطالعاتکسبقصدکهکاربران تاکنیمم لینک

اشارهبشناسیدسازیلینکدربایدکهمواردیازبرخ بهزیردر.شوندهدایتنظرموردصفحه

.کنیمم 

لینک. .باشدزیگیریقابلاینترنت هایرباتتوسطکهاستلینک : الو1

لینک. نداشتهمیتاهآنهانظراز نشودزیگیریاینترنت هایرباتتوسطکهلینک :نو الو۲

.باشد

بهکلینچههر.استبرخورداربیشتریاهمیتازصفحهدرلینکقرارگیریمحل:لینک۳ زن.

.استبیشتراهمیتشباشدترنزدیکصفحهباالی

بک. MohsenAmiri.ir.استمبداسایتم ر  منظوربهدیگرسایت ازلینککسبمنظور:لینک4
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لینکبکساخت
ازیادیگریهصفحبهایصفحهازشمالینکهاتوسط.کنندم بازیرا بدنیایاص  ارکانلینکها

کهودشم انجامهدفاینباسازیلینکیالینکبکساخت.ر یدم دیگرسایتبهسایت 

:داردههمرابهشمابرایراچیزد دعوتاین.کنیدم دعوتخودسایتبهسایت ازراا رادیشما

.شودم شدندیدهبیشترباعثکهبیشتربازدید•

.شودم وجستجموتورهایدرشماسایتجایگاهشدنبهترباعثکهسایتترا یکر تنباال•
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مهمنکات
انجامایتسسئوشدنبهتربرایکارانسئوکهبودهکارهای جزءاالنتادیربازازلینکبکساخت

 نخریدکلینبککهکنندم اعالمکنیدمراج هم ر ف بسایتهایبهاگراالنالبته.انددادهم 

است،دبلینکبکساختکهگوییمنم ماهستند؟لینکبکخریددنبالبههمههنوزچرااما…

مفیدسیاربباشدسایتتانک یدیک مهشاملشمالینکاگرمخصوصالینکبکساختاتفاقا

:کهشرط بهبود،خواهد

از. .باشیدگر تهلینکبازدیدزر مرجعسایت 1

موضوع. .باشدشماسایتموضوعبامرتبطمیسازیدلینکبکآندرکهسایت ۲

اگر. .کنیدفادهاستلینکبکساختبرایسایتآندرآگه رزرتاژازبایدنیست،مرتبطسایت۳
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؟چیستلینکبکساخت
باینکلبکساخت.ماست بسایتبه بسایتازخارج ازلینک ایجادشامللینکبکساخت

:شودم انجامنو الو  الود حالت

ثبت اب ردیقابلجستجوموتورهایرباتهایتوسطکهاستلینکهای  الوهایلینکازمنظور•

.هستند

.دهندنم قرارمدنظرراآنهارباتهاکهاستلینکهای نو الوهایلینکازمنظور•

نوانعتوانیمم ببریمنامراسئواص  ض عچهاربخواهیماگر

آیدم حساببهمربعایناضالعازیک درستسازیلینککنیم
MohsenAmiri.ir
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:مرجعهایسایتازلینکبکساخت
د بههاسایتاین.دارندعال بسیارهایرتبهکهاستهای  بسایتمرجعهایسایتازمنظور

:شوندم تقسیمدسته

سایتهای. .هستنداجتماع هایشبکهجزءکهمرجع1

سایتهای. .ر تگلینکبکآنهااززر  ایلساختباتوانم کهمرجع۲

.است… لینکدین،توییتر،زالس،گوگل یسبوک،همانندهای سایتاجتماع هایشبکهازمنظور
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ایتهای سبگیرید،لینکبکآنهاازتوانیدم کهمرج  سایتهای

تعضویباشماکههستند… ازل،سامسونگ،آماز ن،همچون،

websiteبخشدرتوانیدم نامثبت آنهادر url شدنعضویا

.کنیدلینکبکگر تنبهاقدامآنهاهای ر مدر
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؟داشتخواهدبیشتریتاثیرسئور یبراجتماع هایشبکهازیککدام

هایشبکهدرلینکانتشارقصداگرکنمم زیشنهاداجتماع هایشبکهدر  الیتک  ازب د

:ببریدبهرهزیراجتماع هایشبکهازحتماداریدرااجتماع 

شدهخالصهصورتبهراخودمطالبک یه کردهدرستتجاریصفحهیکحتما یسبوکدر: یسبوک•
 واهامحتسایتتانمطالببجزکنیدس  .دهیداشتراکمنبعلینکبا(نوشتههردرک مه4۰۰باالی)

.دهیدزوششنیزراخودکاریحوزهجذابخبرهای

اینینرستزکر ما ز نهنصببا کنیدایجادخودسایتبرایتجاریاکانتیکزینترستدر:زینترست•
 حهصفعکس،مستقیمانتشارامکانسایتتانهایعکسر یما ر تنباکهبدهیدخودبهراامکان

.کنیدک یکتزینترسباآشنای برای.باشیدداشتهزینترستدرخودزر  ایلبوردهایداخلبهراآنموضوع

هب کنیدایجادخودمحصوالت خدماتم ر   آموزشبرایمقاالت لینکدینarticleبخشدر:لینکدین•
.بدهیدلینکخودسایت

.دهیدانتشارراخودشدهطراح کارهاینمونه شدهعضواجتماع شبکهایندر:بیهانس•

.کارهاستنمونهانتشارمخصوصنیزاجتماع یشبکهاین:دریبل•

!کنیددریا ت الولینک کردهمنتشرراخودمقاالتتوانیدم اجتماع شبکهایندر:ردیت•

باالتوریت آباهای لینکبک دهیدانتشارراخودمحتویاتک یهتوانیدم اجتماع شبکهایندر:مدیوم•
.آ ریدبدست
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؟دارندتاثیرسئور ینیززبان ارس اجتماع هایشبکه

هایشبکه.استمفیدکنیدصحبتبیشتراینترنتدرخودبرندخصوصدربتوانیدشماچقدرهر

هایبکهشایندرعضویتباتوانیدم شمانیستند،جداقائدهاینازنیززبان ارس اجتماع 

.دهیدا زایشراخودسایتترا یکدرست،سازیلینک اجتماع 

:باشدگذارتاثیرشماسئور یتواندم کهزبان ارس اجتماع هایشبکهمهمتریناز

نما یس•

تبیان•

1۳ب وک•

زر  ایل•

 یرگول•

بیسفون•
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 یدئوگذاریاشتراکهایسایت

 ردنآاماآیندنم حساباجتماع هایشبکهجز اغ ب یدئوگذاریاشتراکهایسایتالبته

.نیستلط ازخال آنهالیست

شویدم مسرگرهاساعتآنبهشدن اردباکهسایت .استیوتیوب یدیودنیایچرای چونب س طان:یوتیوب
.یا تخواهیدآندربخواهیدکهچیزیهر 

آز ودبراینآازتوانیدم کهاستسایتهای ازدیگریک بیزینس  تخصص  یدیوهایمحوریتبا یمئو: یمئو
زرداختنههزیبایدآنازاستفادهبرای نیستمجان یویتوبمثلسایتاینالبته.کنیداستفادهخود یدیوهای

.کنید

د مینکهآزارات.ر دم شماربهآناص  جایگزینآزاراتایراندریوتیوبدسترس بودنمحد ددلیلبه:آزارات
آنالینبخشتازگ بهسایتاین.باشدشما یدیوهاینمایشبرایمکانبهترینتواندم استایرانزربازدیدسایت

.دهیدتوس هبراحت رابرندتانتوانیدم آنهاتوسطکهکردهایجادراکانال 

رایدیو گذاریاشتراکامکان قطکهاستایراندر یدیوانتشاربرایزبان ارس سایتهایازدیگریک :نماشا
.نیستلط ازخال بازدید برندسازینظرازاما.داراسترایگانبصورت

.کندم بارگزاریآنجاراخود یدیوهایاغ ب۳ رزشکهجای .میشناسیم۳ رزشباراآنبیشترکهسایت :تماشا
.آیدم شماربهایراندر یدیوگذاریاشتراکخوبسایتهایجزءهمسایتاین

:دهیمم قرارراآنهالینک قطزیردرکهدارند جودخصوصایندرزیادیایران سایتهای

didestan.com mp4.ir mihanvideo.com vidaneh.com namavid.com jabeh.com
shabakema.com
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؟کنیماستفادهلینکبکساختبرایمرجعسایتهایازچرا

 بسایتهااینازکهسایتهای مواقعاکثردر هستنددنیاا ل بسایتهایجزء بسایتهااینچون

م گوگلزنالت موضوعدرکبرای.شوندنم زنالت عنوانهیچبهکنندم دریا تلینکبک

.نماییدمطال هراآنمقالهتوانید

:باشدچیزسهبایدسایتهاازسازیلینکبکاص  مالک

رنک. .باشدمناسبالکسادرسایت1

لینک. از اشندبداشتهمناسب ت دادسایتبهالکسادرشدهدادههای۲

.باشندشدهگر تهارزشمندیسایتهای

آتوریت . MohsenAmiri.ir.باشدباالسایت۳
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:کهدبدانیبایدنداریداطالعات الکساخصوصدراگرخب
این.داردد جوآنهاکنندگانبازدیداساسبرسایتهابندیرتبهامکانآندرکهاست بسایت الکسا•

عددنایهرچقدر.کندم ده نمره کردهتفکیکراهاسایتکشوری جهان بندیرتبهبا بسایت
.داردبهتریرنک رتبه بسایتکهاستاینم ن بهباشدکمتر

هربرترلینکبک۵همچنین شودم داده بسایتیک الوهایلینکخصوصدرآماریالکسادر•
لینکبکنگر تقصدکهسایت دهیدتشخیصتوانیدم شماابزاراینتوسط.گرددم م ر  سایت

ایتسآندریا ت لینکهایآیااینکه خیر؟یااستبازدیدزر.داردقرار ض یت چهدرداریدراآناز
.کندم کمکسازیلینکبکدرشماانتخاببهاینهاهمه!خیریاهستندمناسب

م یاریسایتایندر.استMOZسایتنماییدبررس آندرراهدفسایتهایبایدکهدیگریسایت•
.گویند مسایتآتوریت بدانکهگیردم استفادهموردسایتهردامنه صفحاتاعتبارسنج برای
.کنیدک یکبدانیدبیشترسایتآتوریت خصوصدرداریدقصداگر

دربایدمبگیریلینکبکآنازمیخواهیمکهسایت کهدریا تیمشدهگفتهنکاتبهتوجهبازس•
.باشدآتوریت  الکسارتبهازنظرمناسب  ض یت
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:کهدبدانیبایدنداریداطالعات الکساخصوصدراگرخب
این.داردد جوآنهاکنندگانبازدیداساسبرسایتهابندیرتبهامکانآندرکهاست بسایت الکسا•

عددنایهرچقدر.کندم ده نمره کردهتفکیکراهاسایتکشوری جهان بندیرتبهبا بسایت
.داردبهتریرنک رتبه بسایتکهاستاینم ن بهباشدکمتر

هربرترلینکبک۵همچنین شودم داده بسایتیک الوهایلینکخصوصدرآماریالکسادر•
لینکبکنگر تقصدکهسایت دهیدتشخیصتوانیدم شماابزاراینتوسط.گرددم م ر  سایت

ایتسآندریا ت لینکهایآیااینکه خیر؟یااستبازدیدزر.داردقرار ض یت چهدرداریدراآناز
.کندم کمکسازیلینکبکدرشماانتخاببهاینهاهمه!خیریاهستندمناسب

م یاریسایتایندر.استMOZسایتنماییدبررس آندرراهدفسایتهایبایدکهدیگریسایت•
.گویند مسایتآتوریت بدانکهگیردم استفادهموردسایتهردامنه صفحاتاعتبارسنج برای
دربایدمبگیریلینکبکآنازمیخواهیمکهسایت کهدریا تیمشدهگفتهنکاتبهتوجهبازس

.باشدآتوریت  الکسارتبهازنظرمناسب  ض یت
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؟آنکیفیتیااستمهملینکبکت داد
م وگلگا لصفحاتسایتهایجزءآنهااکثرا دارندلینکبکزیادیت دادکهایمدیدهراسایتهاازخی  •

!مکنیسازیلینک بخریملینکتوانیمم کهجای تاماکهنیستمفهومبدینایناما.باشند

بایدخودکاردرشمای ن .باشدداشتهمناسبت(دامنهعمرطول)دامنهقدمتبابایدلینکبکت داد•
عمرطولدرآ ردنبرای.دارندلینکبکچقدرآنها کنندم   الیتاستسالچندرقیبانتانکنیدمشاهده

 دامنهعمرطولدرآ ردنازب د!بگیریدکمکآتوریت بخشهماندرMOZموزسایتازتوانیدم دامنه
 رضمثال.دکنیدامنهعمرطولبهتقسیمرالینکبکت دادسادهم ادلهیکدراستکا  لینکبکت داد
۲۰۰۰نو الوهایلینکبکت داد عدد1۰۰۰آن الوهایلینکبکت داد دارداعتبارسال۵ایدامنهکنید
 الونولینکبک4۰۰  الولینکبک۲۰۰سالیانهبایدشمانهایتامیابیددرتقسیمیکبازس.استعدد

.کنیدایجاد

کیفیتاماتدرساستبهترباشدبیشترچههرلینکبکت داداینکه!باالسوالبهزاسخسراغبر یمحال•
.شودم م یارسنج دامنهآتوریت قدرتطریقازلینکهابککیفیتاغ ب.استمالکنیزآنها

به.استگوگلدرربهتجایگاهکسببرایشماگر تنلینکبککهباشیدداشتهتوجهبایدرانکتهاینالبته•
ازیسلینکبرایشماکهاستاینمهم.استسازیلینکبکچهارمتاسومهایا لویتدرت دادمننظر
MohsenAmiri.ir.باشیدداشتهدرستاستراتژیخود
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مخت  هایسایتدرلینکبکساختاستراتژی

سازیلینکدربندیزمان•

یکدرراگشما.هاستلینکبکگر تنبرایزمانبندیدارداهمیتسازیلینکبکخصوصدرکها لینکته

آنهاخریدبهاقدامشماکهشدخواهدمتوجهگوگلمطمئناکنیداعمال خریدارییکر زهلینکبک1۰۰مرح ه

۲۰  الولینک1۰ایهفتهمثالمرتبصورتبه مشخصزمانمدتدرراهالینکبککنیدس  .ایدکرده

.کنیدایجادنو الولینک

هستندبهترسازیلینکدرزبانهمهایسایت•

سایتزبانباانشانزبکهبگیریدلینکبکسایتهای ازکنیدس  کهاستاینلینکبکگر تندردیگرینکته

لینکبکر تنگبهاقدام بزنیدسرخارج سایتهربهلینکبکگر تنبرایکهنباشداینطور.باشدیک شما

قصدشماهک همدم گوگلگیریدم لینکبککامنتهابخشدرچین سایتیکازشما قت مطمئنا.کنید

هبتازهکهک مهیکهمآن.شودتایپ ارس یهوچین سایتیکدرنداردامکانچون.داریدراآنزدنگول

MohsenAmiri.ir.باشد  ارسهایسایتدربیشترشماهایسازیلینککنیدس  زس.باشدشدهلینکهمدیگریسایت
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مخت  هایسایتدرلینکبکساختاستراتژی
اینترنتدرسازیلینکمهماصلد •

ازاینکه ماد.دهیدلینکبکمخت  صفحاتبها الکهاستاینسازیلینکبکخصوصدردیگرینکته
ایتساص  صفحهبرایخواهیمم مامثال.کنیداستفادهسایتبهدادنلینکبرایمخت  ک مات

ک مهبا دیبد  ات دهیم،م انجامراکاراین”مارکتینگدیجیتال“بایکبار.کنیمسازیلینکشایگان
دیجیتالرج،کدرمارکتینگدیجیتالشایگان،مارکتینگدیجیتالشرکتمارکتینگ،دیجیتالشرکتهای

سئودرشماکارموضوعشاملب ندترمتونباهای لینک.دهیمم لینک… شایگانشایگان،مارکتینگ
.دهدم نتیجهبیشتر

نو الو  الوهایلینکبینت ادل•

سازیینکلکهکس مطمئنا.استنو الو  الوهایلینکبینت ادللینکبکساختدرب دیینکته
واهدخبرهزینهاغ ب استسختبسیاراینترنتدر الوهایلینکآ ردنبدستداندم باشدکرده
باشیدداشتهنیزنو الولینک۲۰۰بایدحتمادارید الولینک1۰۰شمااگرزسداند،م راایننیزگوگل.بود

گوگل.است الولینکهایشدرصد۸۵باالیکهراسایت کنید رض.برسدنظربهطبی  شماسازیلینکتا
MohsenAmiri.ir؟خریدهلینکآیاسایتاینکهاستشکدرهمیشهامادهدم امتیازسایتاینبه
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مخت  هایسایتدرلینکبکساختاستراتژی
بگیریم؟لینکبکمناسبآتوریت  رنکباخارج  بسایتهایاز•

ازلینککبگر تنبرایکهاستاینبهتردهدنشانتر اق  شماسئواینکهبرای
راتهسانگ یس اغ بکهسایتد مزبانبخش کنیدلط خارج هایسایت

رجمهتک یدیک ماتباصفحهآنبهب د صفحهیکشدهحت .کنیداندازیراه
بخشکیشایگانسایتبرایبیاییممامثال.دهیدلینکانگ یس زبانبهشده

بهفحهصهربهمربوطک ماتباخارج سایتهایدرب د کنیماندازیراهانگ یس 
.استخارج سایتهایازلینکگر تنبرایکارتریناصول این.دهیملینکآنها

MohsenAmiri.ir
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؟بگیریملینکبکزبان  ارس سایتهایچهاز

د بهباالدر.دارد جودزبان ارس هایسایتدررایگانلینکبکساختبرایزیادیر شهای

سازیلینکباتوانیدم کهکنیمم اشاره ارس  بسایتهایبهزیردر کردیماشارهخارج نمونه

:نیممیکم ر  شمابهراآنهاازبخش اینجادرما.شویدبهترجایگاهکسببهمو قآنهادر

… بالگمیهن بالگفامثل بالگده هایسر یسسایتهایدرآگه رزرتاژانجام•

امضاء  بسایتبخشکردنزر … آنالینمجیدمثلگفتگوهایانجمندرزر  ایلساخت•

 بسایتبخشکردنزر … چطورمثلزاسخ زرسشهایسایت•

داشتهرانکلیانتشارقاب یتکه… بیسفون زر  ایلمثلزبان ارس اجتماع هایشبکه•

.باشند
MohsenAmiri.ir
Eliawebsite.com
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؟نهیادهیمانجامرالینکبکخرید

خریدازنوعاین.استزربازدیدیا مرتبطسایتهایدرآگه رزرتاژلینکبکخریدر شهترین

فیدسکالهسئوراهکارهایخصوصدراگر.داردقرارسفیدکالهسئوکاریراستهدرلینکبک

.بر یدنظرموردمط ببهسفیدکالهسئور یبرک یکباتوانیدم نداریداطالعات 

:گیرینتیجه

ازنکردهای خدتاکنیدلینکبکساختبهاقدامسازیلینکاستراتژیازاستفادهبانر دیادتان

ردلینکبکساختبرایک  راهکارد کردیمس  مقالهایندر.نشویدجریمهگوگلطرف

.مودیمناشارهلینکبکساختاستراتژیبههمچنین کنیمم ر  راداخ   خارج سایتهای

.یدکنزا دستخودسایتبرایاینترنتدربهتریجایگاهبتوانیدراهکارهااینباامید ارم
MohsenAmiri.ir
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سئواستراتژی

توسطبتوانهکاینقشهداشتنی ن استراتژی!بازگشتبد نشکستی ن استراتژینداشتن

.رسیدهدفبهتازیموددرست بهرامسیریآن

م  کر ندکنم همکاریدارندسئوبهنسبتکهکم دانشباد ستاناکثرکهشودم دیدهمتاسفانه

سال4اقلحدکهتجربهبا ردیتوسطسئواستراتژی.اندنمودهط مو قیتبرایرادرست مسیرکنند

 قط  ژیاستراتتوانیدنم سئود رهیکگذراندنباشما.شودریزیبرنامهتواندم دارداجرای سابقه

.کنیدریزیبرنامهسایتسئویبرایآمیزیمو قیت

MohsenAmiri.ir
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!دشمنهمد ست،هم

گر تهتماسمابامشتریان کهشدهدیدهبسیار!دانندم کارههمهراخودد ستانازخی  •

نیزماع اجتهایشبکهدر اندکردهتولیدمحتوااند،زدهلینکبککهاندداشتهازعان اند

.گردندم زاسخبدنبال اندنگر تهنتیجه ل اند،داشته  الیت

ازغ طکارهایانجامبهاقدامزیرا.شودم ترطوالن سایتیکسئوکارمواردیچنیندر•

زیداخوب هجایگاجستجونتایجدرشماسایتکهشودم باعثتنهانهسیاهکالهسئوجم ه

.شودم سایتشدنجریمهباعثب کهنکند

MohsenAmiri.ir
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؟چیستسیاهکالهسئوی

کالهوسئانجامراهکارهابدترینازکهدارداجرابرایراهکارهای سئوچیست؟سیاهکالهسئو•

 اق  یرغکارهایطریقازکهشودم گفتهعم یات س س هبهسیاهکالهسئو.استسیاه

امرایناتبخورندگولجستجوموتورهایتادادهتغییرراسایتیکجایگاهبرگذارتاثیرآمار

.شودسایت بجایگاهشدنبهتربهمنجر

اما.استاهسیکالهسئویامشک کالهسئوسایتکردنسئوبرایر شهاسری ترینازیک •

هکر ش اینمتوجهسری اجستجوموتورهایدیگر گوگلکهاستاینآنبزرگبدی

سد،رم خودجایگاهبهشماسایتکههنگام م موال.شوندم گر تهزیشدرسئوکار

م دیدتمراهالینکبکنهمیخرد،بازدیدشمابراینهدیگر شودم تمامکارش،سئوکار

نندبیم جستجوموتورهای.کندنم بر زراسایتتاندیگر آ ردم درمحتوانه کند

یک هالینکبکهمچنین نداردبازدیددیگرداشتبازدید1۰۰حداقلدیر زتاکهسایت 

ایت سچنینبرایکنیدم  کر.نیستخبریهمبر زرسان از ر ندم بینازدارندیک 

MohsenAmiri.ir.شودم زنالت جستجوموتورنظرازسایتب ها تد؟م اتفاق چه
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چیست؟گوگلزنالت 

 وتبالدریدتوانم شماکهاستخطای بدتریناین.ایمدیده وتبالدربیشترمارازنالت  اژه

بدترینوگلگزنالت نیزسئودر.بردم باالبسیاربازیایندرشماخوردنگلاحتمال بکنید

 وتبالدرشماکههمانطورالبته.ایددادهانجامگوگلنظرازبزرگخطاییکشمای ن .خطاست

سرییکاباینکهیاکرد رارزنالت اینازتوانم نیزگاه نخورید،گلرازنالت دارداحتمال

!برگشتبازیبه دادنجاتسری ارااستشدهزنالت کهسایت تر ندها

MohsenAmiri.ir
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!باشیدشدنجریمهمواظب

زس.شودخارج جریمهازتاکشدم طولماه۳تاهفتهد بینزمان شودجریمهسایت  قت 

کردنوسئدنبالبهخودحر هابرخ شنیدنبا قطکههستیدا رادیدستهآنازهمشمااگر

مشخصیاستراتژبد ناجتماع هایشبکه لینکبکمحتوا،تولیدازاستفادهباسایتتان

.بودخواهدانتظارتاندردادمتوضیحکهاینگونهعاقبت باشیدمطمئنهستید

MohsenAmiri.ir
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؟استایحر هسئوکارشرکت چهیاکس چه

د همیناما.داردکاریسابقهسال۲حداقلکهاستکس ایحر هکارسئویک•

استراتژیدنچیبرایشما.نیستکا  بچیندسئواستراتژیبتوانداینکهبرایسال

جتماع ،اهایشبکهدرحضوراستراتژیمحتوا،تولیداستراتژیبتوانیدبایدسئو

برنامهستدرکامالصورتبهراسایتیکسازیلینکاستراتژی تب یغاتاستراتژی

.کنیدریزی

کاران وسئبینیدم اگر.باالستیتجربهنیازمندسئودراستراتژیطراح دانش•

هبقادرآنهاکهبدانیددهندانجامراشماسایتسئوکارخواهندم سال4ازکمتر

MohsenAmiri.ir.نیستندشماسایتسئویخصوصدرمنسجماستراتژییکچینش
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است؟اینترنت تب یغبهترینسئو

SEOآ رد جودبهراحالتد اینتواندم کهتب یغات هایر شم د دازیک •

ردهمیشهکنیدم بهینهجستجوموتورهایبرایراسایتتانشما قت .است

مردمص نتقریبای ن این هستیددارنددسترس اینترنتبهکها رادیدسترس

!ایران

بهمشتریکههنگام درباشدگوگلنتایجصدردرک یدیک ماتباشماسایت قت •

لشکبهشما ر شامکانشکلاینبه هسیتدچشمانشج ویداردنیازشما

رایبتواندم کهاستهای اتفاقبهترینازیک این ر دم باالایال ادهخارق

MohsenAmiri.ir.بیا تدکار کسبیک
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دارد؟تاثیریچهبازاریاب درسئو

حالرد.استاینترنتدرکار کسبیکسایتشدندیدهبیشتربرایر شیکسئو

طوریهب.استدادهاختصاصخودبهراجستجوبیشترینگوگلجستجوگرموتورحاضر

.شودم انجامجستجومی یون1۲ ارس زبانبهر زدرآمارآخرینطبقکه

حتمانیدکگذاریسرمایهسایتتانسئور یبراگرشماجستجو،ت داداینبهتوجهبا•

.شدخواهیدمواجهگیریچشممو قیتبهنزدیکیآیندهدر

از ترکیبسئو.هستنددنبالشمشاغلصاحبانیهمهکهاستچیزیهمانسئو•

تاودشم انجاماینترنت ضایدرکهاستزیادتالش بندیزمان،عملشناخت،

.شوددیدهگوگلا لصفحهدراشک یدیک ماتبابتواندسایت بیک

ازاریاب بابزارهایمهمترینازیک سئوکهمیابیددرشدهدادهتوضیحاتبهتوجهبا•

MohsenAmiri.ir.استبیشترمشتریجذببرای
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کنند؟م کمکمابهسئودرکههای سایت

هایبخشآنالیزآنهاتوسطتوانم کهدارند جودزیادیهایسایتاینترنتدر•

از.مکنیم م ر  رامرجعسایتچند قطاینجادرمااما.دادانجامراسئومخت  

.کنیداستفادهسایتسئویآنالیزجهتتوانیدم هاسایتاین

•Alexaر دینظرازسایترنکنمایش 

•GTMetrixسرعتنظرازسایتمشکالت سایتسرعتنمایش

•MOZسئوبرایمناسببسیارهایآموزش آتوریت نمایش

•Backlinkoسئوبرایکاربردیکامالهای آموزش

•SeoReviewToolsداردقرارسایتایندررایگانصورتبهسئوابزارهایهمه.

MohsenAmiri.ir
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سایت بسئویانجاممراحلمهمترین

کاملصورتبهسایتآنالیز•

آنهاعم کردنحوه رقباآنالیز•

نویس کدنظرازسایتساختارکردنبهینه•

سایتلودسرعتسازیبهینه•

سایتتصا یرسازیبهینه•

سایتداخ  هایسازیلینککردنبهینه•

Callازاستفاده• To Actionبرایمخاطبزرصفحاتدر

هدفصفحاتبهآنهاکشاندن

هاتگمتاازصحیحاستفاده•

نزدمحتواکردنبهینهبرایاسکیماازاستفاده•

جستجوموتورهای

sitemap.xmlسایتنقشهازاستفاده•

سایتصفحاتعنوانکردنبهینه•
MohsenAmiri.ir
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سایتمقاالت صفحاتمطالببر زرسان  سازیبهینه•

مطالبدرتیترها ک یدیک ماتکردنبهینه•

سایتهایآدرسسازیبهینه•

سایتاساس مشکالت خطاهار ع•

سایتنام  وم شکستههایلینکر ع•

تصا یرalt نامدرک یدیک مات مفاهیمازاستفاده•

سایتده آدرسساختارسازیبهینه•

خارج سازیبرندانجام•

خارج سازیلینکانجام•

اجتماع هایشبکهدرکار•

آگه رزرتاژ•

نویس  بالگ•

تخصص محتوایتولید•
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HEO  سئودرگذارتاثیرعام

شماایمحتو سایتاینکه.داردزیادیتاکیدکاربرانبراینویس محتوار یبرگوگل

humanخالصهHEO.استشدهHEOشماسایتی ن باشدشدهبهینهکاربربرای

experience optimizationبهاگر.استکاربرانبرایسایتسازیبهینهم ن به است

کاربرانرایبراسایتکهاستاینمازیشنهادهستیدگوگلنتایجصدربهرسیدندنبال

ر یستبایم باالمراحلانجامجزبهمنظوراینبرای.جستجوموتورهاینهکنیدبهینه

.کنیدکارهمخودسایتبرندینگ

MohsenAmiri.ir
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SEOدرسازیبرندتاثیر

کارهایراهاالنتاقدیماز.باشیمداشتهگوگلنتایجصدردرسایت داریمد ستماهمه

باارهاراهکاین.دارد جودجستجونتایجباالتریندرسایتگر تنقراربرایمخت ف 

هکبودر زهای .شدندم ت ری جستجوموتورهایهایرباتعم کردنوعبهتوجه

اکثراکهحاالاما.شدمدآگه رزرتاژ.شدزادشاهمحتواب د.بودمهمسازیلینک قط

آگه زرتاژرهمهکهاالنکنیم؟بایدچکارکنندم تولیدخوب محتواهایسایتهابیشتر

؟بگیردزیش رقباازماسایتتادهیمانجامکاریچهبایددهندم 

.برندینگ:استک مهیک قطجواباینجااما
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؟استچقدرسایتسئویقیمت
جزکیهایقیمتتوانیدم زیردر.شودم مشخصآنخدماتنوعاساسبرسایتسئویهایقیمت

.کنیدمالحظهراسئوخدماتهای

:استراتژیتد ین ت یینهایهزینه

در.استئوسدراستراتژیتد ینخدماتازاستفادهراهکاربهترینگیریدنم نتیجهاماداریدسئوتیماگر
.ودشم اعالمشمابهراهکارهاسری ترین بهترین شدهآنالیزرقیبان شماسایتسر یساین

:ک یدیک ماتباسئوبهمربوطهایهزینه

هرچقدر.شودم انجامهزینهبرآ ردک یدیک ماترقابت کار کسبنوعبهبستهسر یسایندر
:وندشم تقسیمدستههفتبهرقابتنظرازک یدیک مات.شودم کمترقیمتکمتررقابت

(استانیاشهرنامبا)لوکالبصورت رقابتکم•

جغرا یای  ی تربد نرقابتکم•

(استانیاشهرنامبا)لوکالبصورت متوسطرقابت•

جغرا یای  ی تربد نمتوسطرقابت•

(استانیاشهرنامبا)لوکالبصورت باالرقابت•

جغرا یای  ی تربد ن باالرقابت•

(باالبسیار)شدیدرقابت•

کردنشئوسقیمتبگیردقرارهابندیدستهاینازیککدامدرشماک یدیک مهاینکهبهبسته•
.استمتفا ت
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یدبگیرجدیراسایتسئوی
بدیلتخودصن تهایقولازیک بهاینترنت ضایدرکههستیدایندنبالبهاگر

مشتری کندبرندکند،مشهورراشماتواندم سئو.بگیریدجدیراسایتسئویشوید

.بیا ردبرایتان
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:منبع اص   مطالب این مقاله آموزش 
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