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آموزش صفر تا صد سئو رایگان :این مقاله مقدمه و مروري بر بهینه سازي موتور جستجو (SEO) خواهد بود، یک
تاکتیک بازاریابی اجباري اگر می خواهید وب سایت شما از طریق موتورهاي جستجوي مانند گوگل پیدا شود.

راهنماي اصول سئو

در این راهنماي سئو براي مبتدیان، یاد خواهید گرفت:

سئو چیست و چرا اهمیت دارد؟
تحقیق کلمات کلیدي و هدف گذاري کلمات کلیدي

بهینه سازي سئو روي صفحه
ساختار اطالعات

بازاریابی محتوا و لینک سازي
سئو فنی

نحوه پیگیري و اندازه گیري نتایج سئو
سئوي موبایل، بین المللی و محلی

زمانی که به پایان این راهنماي اصول سئو برسید، درك قوي از بهینه سازي موتور جستجو چیست، چرا با ارزش و
مهم است و چگونه می توانید نتایج عالی در یک محیط سئو همیشه در حال تغییر به دست آورید، خواهید داشت.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان : سئو چیست و چرا مهم است؟

احتماالً نام سئو را شنیده اید، و اگر قبالً نشنیده اید، می توانید تعریف سریع ویکی پدیا از این واژه را به دست
آورید، اما درك اینکه سئو «فرآیندي است که بر روي دید یک وب سایت یا یک صفحه وب در موتور جستجو تأثیر

می گذارد. نتایج بدون پرداخت» واقعاً به شما کمک نمی کند به سؤاالت مهم براي تجارت و وب سایت خود پاسخ
دهید، مانند:

چگونه براي سایت خود یا سایت شرکت خود، براي موتورهاي جستجو “بهینه سازي” می کنید؟
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چگونه دید جستجوي ارگانیک سایت خود را افزایش می دهید، بنابراین یافتن محتواي شما آسان است؟
چگونه می دانید چقدر زمان براي سئو صرف کنید؟

چگونه می توانید توصیه هاي سئو «خوب» را از توصیه هاي «بد» یا مضر سئو متمایز کنید؟

چیزي که احتماالً براي شما به عنوان یک صاحب کسب و کار یا کارمند جالب است این است که چگونه می توانید در
واقع از SEO براي کمک به افزایش ترافیک مرتبط، سرنخ ها، فروش و در نهایت درآمد و سود براي کسب و کار

خود استفاده کنید. این چیزي است که در این راهنما روي آن تمرکز خواهیم کرد.

چرا باید به سئو اهمیت دهید؟

مردم در جستجوي هر گونه چیزهایی هستند که مستقیماً با کسب و کار شما مرتبط است. فراتر از آن، مشتریان
بالقوه شما نیز در جستجوي انواع چیزهایی هستند که فقط به تجارت شما مرتبط هستند. این موارد نشان دهنده
فرصت هاي بیشتري براي ارتباط با آن افراد و کمک به پاسخ به سؤاالت آنها، حل مشکالت آنها و تبدیل شدن به

یک منبع قابل اعتماد براي آنها است.

آیا احتمال بیشتري دارید که ویجت هاي خود را از یک منبع قابل اعتماد دریافت کنید که در هر چهار بار اخیر که
براي کمک به Google مراجعه کرده اید، اطالعات عالی ارائه کرده است، یا کسی که هرگز نامش را نشنیده اید؟

در واقع چه چیزي براي هدایت ترافیک از موتورهاي جستجو کار می کند؟

ابتدا توجه به این نکته مهم است که گوگل مسئول بیشتر ترافیک موتورهاي جستجو در جهان است (اگرچه
همیشه مقداري نوسان در اعداد واقعی وجود دارد). این ممکن است از طاقچه اي به جایگاه دیگر متفاوت باشد، اما

به احتمال زیاد گوگل بازیکن غالب در نتایج جستجویی است که کسب و کار یا وب سایت شما می خواهد در آن
نمایش داده شود، و بهترین روش هاي ذکر شده در این راهنما به موقعیت سایت و محتواي آن کمک می کند. در

سایر موتورهاي جستجو نیز رتبه بندي کنید.

اصول سئو – سهم بازار موتورهاي جستجو
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صرف نظر از اینکه از چه موتور جستجویی استفاده می کنید، نتایج جستجو دائما در حال تغییر هستند. گوگل
به ویژه موارد زیادي را در مورد نحوه رتبه بندي وب سایت ها با استفاده از نام هاي حیوانات مختلف اخیراً

به روزرسانی کرده است، و بسیاري از ساده ترین و ارزان ترین راه ها براي رتبه بندي صفحات شما در نتایج جستجو
در سال هاي اخیر بسیار خطرناك شده اند.

پس چه کار می کند؟ چگونه گوگل تعیین می کند که در پاسخ به آنچه مردم جستجو می کنند کدام صفحات را
بازگرداند؟ چگونه این همه ترافیک ارزشمند را به سایت خود می آورید؟

الگوریتم گوگل بسیار پیچیده است، و گوگل به دنبال صفحاتی است که حاوي اطالعات مرتبط با کیفیت باال در مورد
درخواست جستجوگر باشد.

آنها ارتباط را با “خزیدن” (یا خواندن) محتواي وب سایت شما و ارزیابی (الگوریتمی) اینکه آیا آن محتوا با آنچه
جستجوگر به دنبال آن است مرتبط است یا خیر، بیشتر بر اساس کلمات کلیدي موجود در آن تعیین می کنند.

آنها «کیفیت» را تعیین می کنند ، به روش هاي مختلف، اما در میان آن ها همچنان تعداد و کیفیت وب سایت هاي
دیگري است که به صفحه شما و به طور کلی سایت شما پیوند می دهند. به بیان بسیار ساده: اگر تنها سایت هایی

که به سایت شما پیوند می دهند، وبالگ هایی هستند که هیچ کس دیگري در وب به آن ها لینک نداده است، و
سایت من پیوندهایی را از مکان هاي قابل اعتمادي دریافت می کند که مکرراً به آنها پیوند داده می شوند.

به طور فزاینده اي، عناصر اضافی توسط الگوریتم گوگل براي تعیین رتبه سایت شما سنجیده می شوند، مانند:

چگونه مردم با سایت شما درگیر می شوند (آیا اطالعات مورد نیاز خود را پیدا می کنند و در سایت شما می مانند یا
به صفحه جستجو باز می گردند و روي پیوند دیگري کلیک می کنند؟ یا اینکه فهرست شما را در نتایج جستجو به

طور کلی نادیده می گیرند و هرگز کلیک نمی کنند؟ )

سرعت بارگذاري سایت شما و “موبایل دوستی (رسپانسیو)”
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چقدر محتواي منحصر به فرد دارید (در مقابل محتواي بسیار کم ارزش یا محتواي تکراري)

صدها عامل رتبه بندي وجود دارد که الگوریتم گوگل در پاسخ به جستجوها در نظر می گیرد و آنها دائماً در حال به
روز رسانی و اصالح فرآیند خود هستند.

سئو فاکتورهاي رتبه بندي گوگل

خبر خوب این است که براي رتبه بندي عبارات ارزشمند در نتایج جستجو، الزم نیست که یک محقق موتور جستجو
باشید. ما بهترین روش هاي اثبات شده و قابل تکرار براي بهینه سازي وب سایت ها براي جستجو را بررسی می کنیم

که می تواند به شما کمک کند تا ترافیک هدفمند را از طریق جستجو بدون نیاز به مهندسی معکوس شایستگی
اصلی یکی از با ارزش ترین شرکت هاي جهان هدایت کنید.

بیایید به تاکتیک ها و استراتژي هاي سئو واقعی بپردازیم که به شما کمک می کند ترافیک بیشتري را از
موتورهاي جستجو دریافت کنید.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان: تحقیق کلمات کلیدي و بهترین شیوه هاي هدف گذاري کلمات
کلیدي

اولین قدم در بهینه سازي موتورهاي جستجو این است که مشخص کنید واقعاً براي چه چیزي بهینه سازي می کنید.
این بدان معنی است که عباراتی را که مردم جستجو می کنند (که به عنوان “کلمات کلیدي” نیز شناخته می شود)

که می خواهید وب سایت شما در موتورهاي جستجو مانند گوگل رتبه بندي شود، شناسایی کنید.

به نظر به اندازه کافی ساده است، درست است؟ من می خواهم وقتی افراد به دنبال طراحی سایت و سئو سایت
می گردند، و شاید وقتی چیزهایی مانند «آموزش سئو» را تایپ می کنند، شرکت سئو فراز به آنها نشان داده شود.

حجم جستجو براي کلمات کلیدي سئو

متأسفانه به این سادگی نیست. هنگام تعیین کلمات کلیدي که می خواهید در سایت خود هدف قرار دهید، چند
فاکتور کلیدي وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

حجم جستجو کلمه کلیدي:

اولین عاملی که باید در نظر گرفت این است که چند نفر (در صورت وجود) واقعاً یک کلمه کلیدي را جستجو می
کنند. هرچه افراد بیشتري به دنبال یک کلمه کلیدي باشند، مخاطبان بیشتري را جذب خواهید کرد. برعکس، اگر

کسی به دنبال کلمه کلیدي نباشد، مخاطبی براي یافتن محتواي شما از طریق جستجو وجود ندارد.

ارتباط:

اگر عبارتی به طور مکرر براي آن جستجو شود، عالی است: اما اگر کامالً با مشتریان احتمالی شما مرتبط نباشد، چه؟
ارتباط در ابتدا ساده به نظر می رسد: اگر نرم افزار اتوماسیون بازاریابی ایمیلی سازمانی را می فروشید،

نمی خواهید براي جستجوهایی که ربطی به کسب وکار شما ندارند، مانند «تدارکات حیوانات خانگی» ظاهر شوید. اما
در مورد عباراتی مانند “نرم افزار بازاریابی ایمیلی” چطور؟ این ممکن است به طور شهودي توصیف عالی از کاري
باشد که انجام می دهید، اما اگر به شرکت هاي Fortune 100 می فروشید، بیشتر ترافیک براي این عبارت بسیار

رقابتی، جستجوگرانی خواهند بود که هیچ عالقه اي به خرید نرم افزار شما ندارند (و افرادي که می خواهید به آنها
دسترسی پیدا کنید ممکن است هرگز راه حل گران قیمت و پیچیده شما را بر اساس یک جستجوي ساده در گوگل

نخرند).
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بیشتر بخوانید : طراحی سایت خود را به سئو فراز بسپارید.

برعکس، ممکن است فکر کنید کلمه کلیدي مماس مانند “بهترین راه حل هاي بازاریابی PPC سازمانی” کامالً به
تجارت شما بی ربط است زیرا نرم افزار بازاریابی PPC را نمی فروشید. اما اگر مشتري بالقوه شما یک مدیر

بازاریابی یا مدیر بازاریابی است، قرار گرفتن در مقابل آنها با یک منبع مفید در مورد ارزیابی ابزارهاي پرداخت به
ازاي کلیک می تواند یک “لمس اول” عالی و راهی عالی براي شروع رابطه با یک خریدار احتمالی باشد.

رقابت:

مانند هر فرصت تجاري، در سئو نیز می خواهید هزینه هاي بالقوه و احتمال موفقیت را در نظر بگیرید. براي سئو،
این به معناي درك رقابت نسبی (و احتمال رتبه بندي) براي شرایط خاص است.

ابتدا باید بدانید که مشتریان احتمالی شما چه کسانی هستند و احتماالً چه چیزي را جستجو می کنند. اگر از قبل
نمی دانید که مشتریان بالقوه شما چه کسانی هستند، فکر کردن به آن مکان خوبی براي شروع است، براي کسب و

.SEO کار شما به طور کلی و همچنین براي

از آنجا می خواهید بفهمید:

آنها به چه چیزهایی عالقه مند هستند؟

چه مشکالتی دارند؟

آنها از چه نوع زبانی براي توصیف کارهایی که انجام می دهند، ابزارهایی که استفاده می کنند و غیره استفاده می
کنند؟

آنها از چه کسی چیزهاي دیگري می خرند (این به معناي رقباي شما است، اما می تواند به معناي ابزارهاي مماس و
مرتبط باشد – براي شرکت بازاریابی ایمیلی، به ابزارهاي بازاریابی سازمانی دیگر فکر کنید)؟

پس از پاسخ دادن به این سؤاالت، یک «فهرست اولیه» اولیه از کلمات کلیدي و دامنه هاي احتمالی خواهید داشت
که به شما کمک می کند ایده هاي کلیدي اضافی را دریافت کنید و مقداري از حجم جستجو و معیارهاي رقابت را در

اطراف خود قرار دهید.

فهرستی از راه هاي اصلی را که مشتریان بالقوه و مشتریان شما براي توصیف آنچه انجام می دهید، در نظر بگیرید و
Uber شروع به وارد کردن آن ها در ابزارهاي کلمه کلیدي مانند ابزار کلمه کلیدي خود گوگل یا ابزارهایی مانند

Suggest یا ابزار کلمه کلیدي WordStream کنید:

wordstream بهترین ابزار تحقیق کلمات کلیدي: ابزار رایگان کلمه کلیدي

می توانید فهرست جامع تري از ابزارهاي کلیدواژه را در زیر بیابید، اما ایده اصلی این است که در این مرحله
اولیه، می خواهید تعدادي جستجو را با ابزارهاي مختلف کلیدواژه انجام دهید. همچنین می توانید از ابزارهاي کلمه

کلیدي رقابتی مانند SEM Rush استفاده کنید تا ببینید رقباي شما براي چه شرایطی رتبه بندي می کنند. این
ابزارها به هزاران نتیجه جستجوي مختلف نگاه می کنند و هر عبارت جستجویی را که اخیراً رتبه رقیب شما را در

گوگل دیده اند به شما نشان می دهند.

باز هم: این فقط نباید چیزي باشد که براي رقبا به آن نگاه می کنید. می توانید به ابزارهاي مرتبطی که در همان
بازار براي ایده هاي محتوا می فروشند، نگاهی بیندازید، و حتی به ناشران اصلی که در مورد موضوع شما صحبت

می کنند (و مشتریان احتمالی شما در حال خواندن آن هستند) نگاه کنید و ببینید که آن سایت ها براي چه نوع
کلمات کلیدي ترافیک ایجاد می کنند. .

https://seofaraz.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
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عالوه بر این، اگر یک سایت موجود دارید، احتماالً از قبل از موتورهاي جستجو ترافیک دریافت می کنید. اگر
اینطور است، می توانید از برخی از داده هاي کلمه کلیدي خود استفاده کنید تا به شما کمک کند بفهمید کدام

عبارات باعث ایجاد ترافیک می شوند (و ممکن است بتوانید رتبه بندي بهتري براي آنها کسب کنید).

متأسفانه، Google ارائه بسیاري از اطالعات در مورد آنچه مردم جستجو می کنند را به ارائه دهندگان تجزیه و
تحلیل متوقف کرده است، اما می توانید از SEM Rush (یا ابزارهاي مشابه مانند SpyFu) در سایت خود استفاده

Google .کنید تا درك درستی از اصطالحات خود داشته باشید. رتبه بندي براي و حجم جستجوي تخمینی آنها
همچنین مقداري بیشتر از این داده ها را در رابط رایگان کنسول جستجوي گوگل خود در دسترس قرار می دهد
(اگر حسابی راه اندازي نکرده اید، این یک ابزار SEO بسیار ارزشمند است هم براي کشف داده هاي جستجوي

جستجو و هم براي تشخیص مسائل مختلف فنی SEO – بیشتر در کنسول جستجوي گوگل

پس از راه اندازي کنسول جستجوي Google، می توانید پس از ورود به این پیوند به این پیوند بروید و عبارت هاي
جستجویی را که باعث افزایش ترافیک به سایت شما می شوند، مشاهده کنید:

اصول سئو: گزارش پرس و جوهاي برتر کنسول جستجوي گوگل

اینها می توانند عبارات خوبی براي تمرکز بر ارتقاي محتواي اضافی و پیوندهاي داخلی (در ادامه بیشتر در مورد هر
یک از آن موضوعات) باشند، و همچنین می توانند «کلیدواژه هاي اصلی» عالی باشند تا به شما کمک کنند تا

ایده هاي عالی تري در مورد هدف گیري پیدا کنید.

زمانی که وقت گذاشتید و متوجه شدید که مشتریان بالقوه شما چگونه صحبت می کنند و چه چیزي را جستجو می
کنند، به کلمات کلیدي که باعث ایجاد ترافیک به رقبا و سایت هاي مرتبط خود می شوند، و به اصطالحات هدایت
ترافیک به سایت خود نگاه کردید، باید کار کنید. براي درك اینکه چه اصطالحاتی می توانید به طور قابل تصوري

رتبه بندي کنید و بهترین فرصت ها در واقع کجا هستند.

تعیین رقابت نسبی یک کلمه کلیدي می تواند یک کار نسبتاً پیچیده باشد. در یک سطح بسیار باال، باید درك کنید:

کل سایت هاي دیگري که براي رتبه بندي براي یک مدت رقابت می کنند چقدر قابل اعتماد و معتبر هستند (به
عبارت دیگر: کل سایت چند لینک دریافت می کند و آن سایت هاي پیوند دهنده چقدر با کیفیت، قابل اعتماد و

مرتبط هستند؟)

چقدر با خود کلمه کلیدي هماهنگ هستند (آیا پاسخ خوبی به سؤال آن جستجوگر ارائه می دهند)

هر صفحه در آن نتیجه جستجو چقدر محبوب و معتبر است (به عبارت دیگر: خود صفحه چند لینک دارد و سایت
هاي پیوند دهنده چقدر با کیفیت، قابل اعتماد و مرتبط هستند؟)

می توانید در راهنماي عمیق Backlinko در فرآیند تعیین رقابتی بودن کلمات کلیدي عمیق تر غوطه ور شوید.

ابزار دشواري کلمات کلیدي رتبه بندي وب پیشرفته

و در حالی که ماهیت آن پیشرفته تر است، پست نیک یوبانکس در مورد درك پتانسیل رتبه یک نگاه عمیق نه تنها
به درك، بلکه ایجاد یک فرمول عملی براي تعیین رقابت کلمات کلیدي و احتمال واقعی رتبه بندي سایت شما براي

یک ترم ارائه می دهد.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان: بهینه سازي در صفحه

هنگامی که فهرست کلمات کلیدي خود را تهیه کردید، گام بعدي در واقع پیاده سازي کلمات کلیدي هدفمند خود
در محتواي سایت شما است. هر صفحه در سایت شما باید یک اصطالح اصلی را هدف قرار دهد

د “سبدي” از اصطالحات مرتبط. صفحه اي که براي سئو داخلی بهینه شده است به صورت زیر است:
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چک لیست قرار دادن کلمات کلیدي براي سئو در صفحه

بیایید به چند عنصر اساسی و حیاتی در صفحه نگاه کنیم که می خواهید هنگام فکر کردن در مورد نحوه هدایت
ترافیک موتورهاي جستجو به وب سایت خود متوجه شوید:

اصول سئو و پارامترهاي آن که براي بهینه سازي موتورهاي جستجوي گوگل الزم است در تصویر نشان
داده میشود

برچسب هاي عنوان

در حالی که گوگل در تالش است تا معناي واقعی یک صفحه را بهتر درك کند و تاکید نکردن (و حتی مجازات)
استفاده تهاجمی و دستکاري از کلمات کلیدي، از جمله اصطالح (و اصطالحات مرتبط) که می خواهید در صفحات خود

رتبه بندي کنید، همچنان ارزشمند است. و تاثیرگذارترین جایی که می توانید کلمه کلیدي خود را قرار دهید،
برچسب عنوان صفحه شما است.

تگ عنوان عنوان اصلی صفحه شما نیست. عنوانی که در صفحه می بینید معموالً یک عنصر HTML H1 (یا احتماالً
H2) است. تگ عنوان همان چیزي است که می توانید در باالي مرورگر خود ببینید و با کد منبع صفحه شما در یک

متا تگ پر شده است:

اصول سئو – تگ عنوان در مقابل عنوان صفحه مثال

طول تگ عنوانی که گوگل نشان می دهد متفاوت خواهد بود (بر اساس پیکسل ها است، نه تعداد کاراکترها) اما به
طور کلی 55 تا 60 کاراکتر یک قانون خوب است. اگر ممکن است می خواهید روي کلمه کلیدي اصلی خود کار کنید،

و اگر می توانید آن را به روشی طبیعی و قانع کننده انجام دهید، برخی اصالح کننده هاي مرتبط را نیز در اطراف آن
عبارت اضافه کنید. البته به خاطر داشته باشید: تگ عنوان اغلب همان چیزي است که جستجوگر در نتایج جستجوي

صفحه شما می بیند. این “سرخط” در نتایج جستجوي ارگانیک است، بنابراین شما همچنین می خواهید برچسب
عنوان خود را تا چه حد قابل کلیک است، در نظر بگیرید.
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توضیحات متا

HTML در حالی که تگ عنوان به طور موثر عنوان فهرست جستجوي شما است، توضیحات متا (یک عنصر متا
دیگري که می تواند در کد سایت شما به روز شود، اما در صفحه واقعی شما دیده نمی شود) در واقع کپی آگهی

اضافی سایت شما است. گوگل در مورد چیزي که در نتایج جستجو نمایش می دهد کمی آزادي عمل می کند، بنابراین
توضیحات متا شما ممکن است همیشه نشان داده نشود، اما اگر توضیح قانع کننده اي از صفحه خود داشته باشید
که باعث شود افرادي که جستجو می کنند احتماالً کلیک کنند، می توانید ترافیک را بسیار افزایش دهید. (به یاد
داشته باشید: نمایش در نتایج جستجو فقط اولین قدم است! شما هنوز باید جستجوگران را به سایت خود جلب

کنید و سپس عملی را که می خواهید انجام دهید.)

در اینجا نمونه اي از توضیحات متا دنیاي واقعی است که در نتایج جستجو نشان داده می شود:

 

اصول سئو – نمونه توضیحات متا

توضیحات متا براي Google Ads Grader ما شرح مختصري از ابزار، با مزایاي واضح و فراخوانی براي اقدام است –
مانند یک نسخه تبلیغاتی خوب!

محتواي صفحه سایت

البته محتواي واقعی صفحه شما بسیار مهم است. انواع مختلف صفحات “شغل” متفاوتی خواهند داشت – دارایی
محتواي سنگ بناي شما که می خواهید افراد زیادي به آن پیوند دهند باید بسیار متفاوت از محتواي پشتیبانی شما
باشد که می خواهید مطمئن شوید کاربران شما سریعاً آن را پیدا کرده و از آن پاسخ دریافت می کنند. همانطور که
گفته شد، گوگل به طور فزاینده اي از انواع خاصی از محتوا حمایت می کند، و همانطور که هر یک از صفحات سایت

خود را ایجاد می کنید، چند نکته وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

محتواي ضخیم و منحصر به فرد :

هیچ عدد جادویی از نظر تعداد کلمات وجود ندارد، و اگر چند صفحه محتوا در سایت خود با تعداد انگشت شمار تا
چند صد کلمه داشته باشید، از لطف گوگل خارج نخواهید شد، اما در به روزرسانی هاي عمومی اخیر پاندا به ویژه

محتواي طوالنی تر و منحصربه فرد را به نفع خود می دانند.

اگر تعداد زیادي (فکر کنید هزاران) صفحه بسیار کوتاه (50 تا 200 کلمه محتوا) یا تعداد زیادي محتواي تکراري
دارید که در آن هیچ چیز به جز برچسب عنوان صفحه و گفتن یک خط متن تغییر نمی کند، ممکن است شما را با

مشکل مواجه کند. به کل سایت خود نگاه کنید: آیا درصد زیادي از صفحات شما نازك، تکراري و کم ارزش
هستند؟

اگر چنین است، سعی کنید راهی براي “ضخیم کردن” آن صفحات شناسایی کنید، یا تجزیه و تحلیل هاي خود را
بررسی کنید تا ببینید چه میزان ترافیک دریافت می کنند، و به سادگی آنها را (با استفاده از متا تگ noindex) از

نتایج جستجو حذف کنید تا از ظاهر شدن آن جلوگیري کنید.

گوگل که شما سعی می کنید فهرست آنها را با تعداد زیادي صفحات کم ارزش پر کنید تا آنها را رتبه بندي کنید.

تعامل :

گوگل به طور فزاینده اي معیارهاي تعامل و تجربه کاربر را سنگین تر می کند. می توانید با اطمینان از اینکه
محتواي شما به سؤاالتی که جستجوگران می پرسند پاسخ می دهد، بر این موضوع تأثیر می گذارد تا احتماالً در صفحه
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شما بمانند و با محتواي شما درگیر شوند. اطمینان حاصل کنید که صفحات شما به سرعت بارگیري می شوند و
عناصر طراحی (مانند تبلیغات بیش از حد تهاجمی باالي محتوا) که احتماالً جستجوگران را خسته و آنها را دور می

کند ندارند.

«اشتراك پذیري» – هر قسمت از محتواي سایت شما صدها بار به آن پیوند داده نمی شود و به اشتراك گذاشته
نمی شود. اما به همان ترتیبی که می خواهید مراقب باشید تعداد زیادي از صفحاتی که محتواي نازکی دارند منتشر

نکنید، باید در نظر بگیرید که چه کسی می تواند صفحات جدیدي را که در سایت خود ایجاد می کنید به اشتراك
بگذارد و قبل از انتشار آنها پیوند دهد. . داشتن تعداد زیادي از صفحات که به احتمال زیاد به اشتراك گذاشته

نمی شوند یا به آنها پیوند داده نمی شود، آن صفحات را در رتبه بندي خوبی در نتایج جستجو قرار نمی دهد، و
کمکی به ایجاد یک تصویر خوب از سایت شما به عنوان یک کل براي موتورهاي جستجو نمی کند.

Alt ویژگی هاي

نحوه عالمت گذاري تصاویر خود نه تنها می تواند بر نحوه درك موتورهاي جستجو از صفحه شما تأثیر بگذارد، بلکه
بر میزان ترافیک جستجو از جستجوي تصویر سایت شما نیز تأثیر می گذارد. ویژگی alt یک عنصر HTML است که

به شما امکان می دهد در صورت عدم مشاهده یک تصویر، اطالعات جایگزینی را براي یک تصویر ارائه دهید.
تصاویر شما ممکن است در طول زمان شکسته شوند (فایل ها حذف می شوند، کاربران در اتصال به سایت شما

مشکل دارند، و غیره) بنابراین داشتن یک توضیح مفید از تصویر می تواند از منظر قابلیت استفاده کلی مفید
باشد. این همچنین به شما فرصت دیگري – خارج از محتواي شما – می دهد تا به موتورهاي جستجو کمک کنید تا

بفهمند صفحه شما در مورد چیست.

شما نمی خواهید “چیزهاي کلیدواژه” را بنویسید و کلیدواژه اصلی خود و هر گونه تغییر احتمالی آن را در ویژگی
alt خود بچسبانید. در واقع، اگر به طور طبیعی با توضیحات مطابقت ندارد، اصالً کلمه کلیدي مورد نظر خود را در

اینجا وارد نکنید. فقط مطمئن شوید که ویژگی alt را نادیده نگیرید، و سعی کنید یک توصیف کامل و دقیق از
تصویر ارائه دهید (تصور کنید دارید آن را براي کسی توصیف می کنید که نمی تواند آن را ببیند – براي همین

است!).

با نوشتن به طور طبیعی در مورد موضوع خود، از فیلترهاي «بهینه سازي بیش از حد» اجتناب می کنید (به عبارت
دیگر: به نظر نمی رسد که سعی دارید گوگل را فریب دهید تا صفحه خود را براي کلمه کلیدي مورد نظر خود رتبه

بندي کند) و به خودتان شانس می دهید.تا براي رتبه بندي تغییرات ارزشمند ” بلند مدت” دست پیدا کنید.

URL ساختار

ساختار URL سایت شما می تواند هم از منظر ردیابی مهم باشد (شما می توانید به راحتی داده ها را در گزارش ها با
استفاده از یک ساختار URL منطقی تقسیم بندي کنید)، و هم از دیدگاه قابلیت اشتراك گذاري (URLهاي کوتاه تر و

توصیفی آسان تر کپی و جاي گذاري می شوند و تمایل دارند به اشتباه دریافت شوند). کمتر قطع شود). باز هم:
سعی نکنید تا جایی که ممکن است کلمات کلیدي را در خود جمع کنید. یک URL کوتاه و توصیفی ایجاد کنید.

عالوه بر این: اگر مجبور نیستید، URL هاي خود را تغییر ندهید. حتی اگر URL هاي شما «زیبا» نیستند، اگر
احساس نمی کنید که تأثیر منفی روي کاربران و کسب و کار شما به طور کلی دارند، آن ها را تغییر ندهید تا بیشتر

روي کلمات کلیدي براي «سئوي بهتر» متمرکز شوند. اگر مجبور به تغییر ساختار URL خود هستید، مطمئن شوید
که از نوع مناسب (301 دائمی) تغییر مسیر استفاده کنید. این یک اشتباه رایج است که کسب و کارها هنگام

طراحی مجدد وب سایت خود مرتکب می شوند.
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در نهایت، هنگامی که تمام عناصر استاندارد روي صفحه را مورد توجه قرار دادید، می توانید یک قدم فراتر بروید
و به گوگل (و سایر موتورهاي جستجو که طرحواره را نیز می شناسند) کمک کنید تا صفحه شما را درك کنند.

نشانه گذاري طرحواره باعث نمی شود صفحه شما در نتایج جستجو باالتر نشان داده شود (در حال حاضر این یک
عامل رتبه بندي نیست). این به فهرست شما مقداري «امالك و مستغالت» اضافی در نتایج جستجو می دهد، همان
کاري که افزونه هاي تبلیغاتی براي تبلیغات Google Ads شما (که قبالً به عنوان AdWords شناخته می شد) انجام

می دهند.

در برخی از نتایج جستجو، اگر هیچ کس دیگري از طرحواره استفاده نمی کند، به دلیل این واقعیت که سایت شما
چیزهایی مانند رتبه بندي را نشان می دهد در حالی که دیگران این کار را نمی کنند، می توانید از مزیت خوبی در

نرخ کلیک برخوردار شوید. در نتایج جستجوي دیگر، جایی که همه از طرحواره استفاده می کنند، ممکن است
بررسی ها به عنوان «مشخصات جدول» باشد و ممکن است با حذف آن ها به CTR Google خود آسیب بزنید:

طرح واره براي سئو

انواع مختلفی از نشانه گذاري وجود دارد که می توانید در سایت خود قرار دهید – به احتمال زیاد براي کسب و
کار شما اعمال نخواهد شد، اما احتماالً حداقل یک شکل از نشانه گذاري حداقل در برخی از صفحات سایت شما

اعمال می شود.

ببینید آیا گوگل در حال حاضر نشانه گذاري در سایت شما را با ابزار تست داده هاي ساختاریافته خود تشخیص می
دهد یا خیر

همچنین بررسی ما را در مورد سئوي خارج از صفحه (عواملی که در سایر سایت ها می توانند بر رتبه بندي سایت
شما تأثیر بگذارند) را بررسی کنید.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان: معماري اطالعات و پیوندهاي داخلی

معماري اطالعات به نحوه سازماندهی صفحات وب سایت خود اشاره دارد. روشی که وب سایت خود را سازماندهی
می کنید و پیوند بین صفحات شما می تواند بر نحوه رتبه بندي محتواي مختلف در سایت شما در پاسخ به جستجو

تأثیر بگذارد.

دلیل این امر این است که موتورهاي جستجو تا حد زیادي پیوندها را به عنوان “راي اعتماد” و وسیله اي براي کمک
به درك اینکه یک صفحه درباره چیست و چقدر اهمیت دارد (و چقدر باید قابل اعتماد باشد) درك می کنند.

موتورهاي جستجو همچنین به متن واقعی که براي پیوند دادن به صفحات استفاده می کنید نگاه می کنند، به نام
متن لنگر – استفاده از متن توصیفی براي پیوند دادن به یک صفحه در سایت شما به Google کمک می کند تا

بفهمد آن صفحه درباره چیست (اما در دنیاي پس از پنگوئن، مطمئن باشید. در جمع کردن کلمات کلیدي خود در
متن پیوندي بیش از حد تهاجمی نباشید).

آموزش صفر تا صد سئو رایگان – نمونه متن لنگر

همانطور که یک لینک از CNN نشان می دهد که سایت شما می تواند مهم باشد، اگر شما به یک صفحه خاص به
طور تهاجمی از مناطق مختلف سایت خود لینک می دهید، این نشانه اي براي موتورهاي جستجو است که آن صفحه

خاص براي شما بسیار مهم است. سایت. عالوه بر این: صفحه

es در سایت شما که بیشترین راي خارجی را دارند (لینک هاي سایر سایت هاي قابل اعتماد) بیشترین قدرت را
دارند تا به صفحات دیگر سایت شما در رتبه بندي نتایج جستجو کمک کنند.
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بیایید یک مثال سریع را مرور کنیم تا به شما در درك این مفهوم کمک کنیم که چگونه ارزش لینک (یا تعداد و
کیفیت پیوندهاي اشاره شده به یک صفحه) بر معماري سایت و نحوه پیوند داخلی شما تأثیر می گذارد. بیایید

تصور کنیم که یک سایت برف روبی داریم:

معماري اطالعات می تواند یک موضوع بسیار پیچیده باشد – به خصوص براي سایت هاي بزرگتر – و تعدادي منبع
اضافی عالی در زیر با پاسخ هاي خاص تر در انتهاي این بخش فهرست شده است، اما در سطح باال مهم ترین

چیزهایی که باید در نظر داشته باشید عبارتند از: :

Ahrefs، Majestic شما می خواهید صفحاتی که بیشترین پیوند را به شما دارند را درك کنید (از ابزارهایی مانند
SEO یا Moz استفاده کنید و براي تعیین این موارد به گزارش هاي “صفحه هاي برتر” نگاه کنید).

بیشتر بخوانید : سئو سایت خود را از صفرتا صد به سئو فراز بسپارید.

مهمترین صفحات جستجوي خود (صفحاتی که از آنها براي هدف قرار دادن با ارزش ترین کلمات کلیدي خود
استفاده می کنید) را در معماري اطالعات خود “باال” نگه دارید: این به این معنی است که اغلب در عناصر ناوبري به

آنها پیوند داده شده و در صورت امکان از صفحاتی که بیشترین پیوند را به شما دارند به آنها پیوند دهید.

به طور کلی شما می خواهید یک “معماري اطالعات مسطح” براي سایت خود داشته باشید – به این معنی که هر
صفحه اي را که می خواهید رتبه اي را در موتورهاي جستجو داشته باشید با حداقل کلیک ممکن از صفحه اصلی
خود و بیشتر صفحات پیوند داده شده نگه دارید. براي توضیح عمیق تر در مورد نحوه صاف کردن ساختار سایت

خود، این ویدیوي قدیمی را ببینید

آموزش صفر تا صد سئو رایگان: بازاریابی محتوا و ایجاد لینک

از آنجایی که الگوریتم گوگل هنوز تا حد زیادي بر اساس لینک ها است، داشتن تعدادي لینک با کیفیت باال به
سایت شما بدیهی است که در افزایش ترافیک جستجو بسیار مهم است: اگر این کار را نکنید، می توانید تمام

کارهایی را که می خواهید در سئوي داخلی و فنی انجام دهید. اگر به سایت خود پیوند نداشته باشید، در لیست
نتایج جستجو نشان داده نمی شوید.

راه هاي مختلفی براي به دست آوردن لینک به سایت شما وجود دارد، اما با پیچیده تر شدن گوگل و سایر موتورهاي
جستجو، بسیاري از آنها به شدت خطرناك شده اند (حتی اگر در کوتاه مدت کار کنند). اگر در زمینه سئو تازه کار

هستید و به دنبال استفاده از کانال هستید، این ابزارهاي پرخطرتر و تهاجمی تر براي تالش براي به دست آوردن
پیوندها احتماالً براي کسب و کار شما مناسب نیستند، زیرا نمی دانید چگونه به درستی در دام ها پیمایش کنید و

ارزیابی کنید. ریسک ها. عالوه بر این، در صورت تغییر الگوریتم هاي موتور جستجو و ناپدید شدن رتبه بندي شما،
تالش براي ایجاد پیوندهایی به طور خاص براي دستکاري رتبه بندي گوگل، ارزش دیگري براي کسب وکار شما ایجاد

نمی کند.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

یک رویکرد پایدارتر براي ایجاد پیوندها، تمرکز بر روي رویکردهاي بازاریابی عمومی تر و پایدارتر از جمله ایجاد و
ترویج محتواي مفید است.

فرآیند ایجاد و تبلیغ محتوایی که براي شما لینک ها و اشتراك گذاري هاي اجتماعی را به ارمغان می آورد، فرآیندي
پر زحمت است. یک بار دیگر، راهنماي گام به گام دقیق تري براي جنبه هاي مختلف بازاریابی محتوا در زیر خواهید

یافت، و راه هاي مختلفی براي ایجاد مؤثر محتوا، کمک به کشف آن و رتبه بندي خوب در نتایج جستجو وجود دارد. با
این حال، بیشتر رویکردها از شما می خواهند تا از طریق برخی از تغییرات سه مرحله اصلی زیر قدم بردارید:

1. مخاطبین پیوند دهنده و اشتراك گذاري خود را شناسایی و درك کنید

https://seofaraz.com/
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اولین کاري که باید در تالش براي جذب محتواي خود انجام دهید، این است که بدانید چه کسی احتماالً به محتواي
شما پیوند داده و به اشتراك می گذارد. ابزارهاي مختلفی وجود دارد که به شما کمک می کند تأثیرگذارانی را که
ممکن است محتواي شما را به اشتراك بگذارند شناسایی کنید، اما احتماالً قدرتمندترین آنها BuzzSumo است:

ابزارهاي مشابه عبارتند از FollowerWonk، Little Bird و Ahrefs. آموزش هاي دقیق تر در مورد استفاده از این
ابزارها براي درك بهتر جایگاه شما در زیر آمده است.

ایده استفاده از این ابزارها این است که ابتدا رهبران فکري و پیوند دهنده هاي بالقوه در فضاي خود را شناسایی
کنید و سپس درك کنید که آنها چه چیزي را به اشتراك می گذارند و به آنها پیوند می دهند. ببینید مشکالت آنها

چیست، چه نوع محتوایی را معموالً به اشتراك می گذارند، و شروع کنید به این فکر کنید که چگونه می توانید
چیزي را ایجاد کنید که براي آنها ارزشمند است و می خواهند با مخاطبان خود به اشتراك بگذارند (که آن را نیز

ارزشمند می دانند).

اینفلوئنسرهاي اینفلوئنسر مارکتینگ در مقابل اینفوگرافیک مدافعان

همانطور که از طریق این فرآیند کار می کنید، به این فکر کنید که چه کاري می توانید براي این تأثیرگذاران انجام
دهید. چگونه می توانید در پروژه هاي خود به آنها کمک کنید؟ چه کاري می توانید انجام دهید (ناخواسته) که به
آنها کمک کند تا به اهداف خود دست یابند یا چه چیزي می توانید ایجاد کنید یا ارائه دهید که براي مخاطبانی که

براي آنها محتوا تولید می کنند و سعی در کمک به آنها دارند ارزش داشته باشد؟ آیا به داده ها یا دانش منحصر به
فردي دسترسی دارید که به آنها در انجام بهتر وظایفشان کمک کند؟ اگر بتوانید به طور مداوم براي سازندگان
محتواي هوشمند در جایگاه خود استفاده کنید، شروع به ایجاد روابط قدرتمندي خواهید کرد که در حین تولید

محتوا سود زیادي را به همراه خواهد داشت.

قبل از ایجاد یک محتواي اصلی، باید قبالً در مورد نحوه اشتراك گذاري آن محتوا فکر کرده باشید: چه کسی آن را
به اشتراك می گذارد و چرا؟

2. تعیین کنید چه محتوایی می توانید ایجاد کنید و چگونه می توانید آن را تبلیغ کنید

در مرحله بعد باید سعی کنید درك کنید که توانایی هاي خودتان چیست و چه نوع محتوایی می توانید ایجاد کنید
که احتماالً توسط دیگران به اشتراك گذاشته و تبلیغ می شود. ممیزي محتوا ممکن است به این امر کمک کند.

تعدادي از انواع مختلف دارایی هاي محتوا قابل اشتراك گذاري خواهند بود:

چیزي ایجاد کنید که مشکالت مشتریان بالقوه و مشتریان شما را حل کند. متیو وودوارد در پست خود در مورد
چگونگی ساخت 100 وبالگ برتر، روند خوبی را براي گوش دادن به رسانه هاي اجتماعی و انجمن ها براي کمک به

یافتن موضوعات عالی وبالگ توضیح می دهد.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

مهندسی معکوس آنچه در حال حاضر کار می کند. با نگاه کردن به آنچه در حال حاضر کار می کند و ایجاد چیزي که
به نوعی یک یا دو سطح بهتر است، می توانید به کاهش ریسک کمک کنید و محتواي خود را تا حد امکان مقاوم

کنید.

دیگران را خوب جلوه دهید. ابزارهاي عالی را که هر روز استفاده می کنید برجسته کنید. پاسخ افراد باهوش را به
سؤاالت دشوار دریافت کنید و آن محتوا را به اشتراك بگذارید (در حالی که آنها را به عنوان متخصص قرار می
دهید). وقتی شخصی یا محصولش را به عنوان منبعی ارزشمند برجسته می کنید، احتماالً به شما کمک می کند آن

محتوا را به اشتراك بگذارید و آن را تبلیغ کنید.
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روي ایجاد دارایی هاي محتواي متفاوتی تمرکز کنید که ارزش واقعی داشته باشند، برنامه اي براي ارتقاي آن
دارایی ها داشته باشید، و از این که به افرادي که معرفی کرده اید یا مخاطبانشان از منبع شما بهره می برند، از

وجود آن اطالع دهند خجالت نکشید.

3. دارایی هاي خود را با کلمات کلیدي خاص ترسیم کنید

در نهایت، کلمات کلیدي خود را فراموش نکنید! این بدان معنا نیست که هر بار که یک منبع عالی ایجاد می کنید،
باید کلمه کلیدي را که مناسب نیست پر کنید: به این معنی است که می توانید از تحقیقات کلمات کلیدي به عنوان
وسیله اي براي کشف نقاط درد استفاده کنید (اگر افراد به موتورهاي جستجو مراجعه می کنند تا به دنبال چیزهایی

باشید، آن ها محتوایی می خواهند که پاسخی عالی به سؤال آن ها ارائه کند!)،

و در حین ایجاد دارایی هاي جدید، می خواهید به دنبال راه هاي مختلفی بگردید که بتوانید زبانی را که مشتریان
احتمالی و مشتریان شما استفاده می کنند در دارایی هایتان بگنجانید: به ویژه آن ها. که در واقع به آنها پیوند داده
می شود و به اشتراك گذاشته می شود (زیرا به طور فزاینده اي نیاز دارید که براي صفحاتی که می خواهید براي

کلمات کلیدي ارزشمند رتبه بندي شوند، نوعی توزیع دریافت کنید).

آموزش صفر تا صد سئو رایگان : مسائل فنی رایج سئو و بهترین شیوه ها

در حالی که اصول اولیه سئو مانند کارآمدترین راه ها براي ایجاد لینک براي افزایش رتبه بندي موتورهاي جستجو
در سال هاي اخیر تغییر کرده است (و بازاریابی محتوا اهمیت فزاینده اي پیدا کرده است)، آنچه که بسیاري از

مردم به عنوان «سئو سنتی» تر فکر می کنند همچنان در ایجاد ترافیک بسیار ارزشمند است. از موتورهاي جستجو
مانند

قبالً بحث کرده ایم، تحقیقات کلمات کلیدي هنوز ارزشمند است، و مسائل فنی سئو که گوگل و سایر موتورهاي
جستجو را از درك و رتبه بندي محتواي سایت ها باز می دارد، همچنان رایج هستند.

سئو فنی براي سایت هاي بزرگتر و پیچیده تر واقعاً رشته خودش است، اما برخی از اشتباهات و مسائل رایجی وجود
دارد که اکثر سایت ها با آن ها مواجه هستند که حتی کسب وکارهاي کوچک تر تا متوسط   نیز می توانند از آگاهی از

آن ها بهره ببرند.

سرعت صفحه

موتورهاي جستجو تاکید فزاینده اي بر داشتن سایت هایی با بارگذاري سریع دارند – خبر خوب این است که این
نه تنها براي موتورهاي جستجو مفید است، بلکه براي کاربران و نرخ تبدیل سایت شما نیز مفید است. گوگل در
واقع ابزار مفیدي را در اینجا ایجاد کرده است تا به شما پیشنهادات خاصی در مورد اینکه چه چیزي را در سایت

خود تغییر دهید تا مشکالت سرعت صفحه را برطرف کنید، ایجاد کرده است.

چگونه ترافیک وب سایت خود را افزایش دهیم ؟

سازگاري با موبایل

اگر سایت شما ترافیک قابل توجهی از موتورهاي جستجو را از طریق جستجوهاي تلفن همراه هدایت می کند (یا می
تواند منجر به ایجاد ترافیک) شود، این که چقدر سایت شما براي موبایل مناسب است، بر رتبه شما در دستگاه

هاي تلفن همراه تأثیر می گذارد، که بخشی به سرعت در حال رشد است. در برخی از جایگاه ها، ترافیک تلفن
همراه از ترافیک دسکتاپ بیشتر است.

https://owjkade.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9/
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گوگل اخیراً به روزرسانی الگوریتمی را اعالم کرده است که به طور خاص بر این موضوع متمرکز شده است. شما می
توانید در مورد نحوه مشاهده نوع ترافیک موتور جستجوي تلفن همراه به سایت شما به همراه برخی توصیه هاي

خاص براي به روز رسانی در پست اخیر من اطالعات بیشتري کسب کنید، و در اینجا دوباره Google یک ابزار
رایگان بسیار مفید براي دریافت توصیه هایی در مورد چگونگی ارائه می دهد. تا سایت شما براي موبایل راحت تر

شود.

پاسخ هدر :آموزش صفر تا صد سئو رایگان

کدهاي پاسخ هدر یک مسئله فنی مهم سئو هستند

اشتباه گرفتن این کدها می تواند به گوگل و سایر موتورهاي جستجو نشان دهد که صفحه “صفحه یافت نشد” در
واقع یک صفحه کارآمد است، که آن را شبیه یک صفحه باریک یا تکراري می کند، یا حتی بدتر: شما می توانید به
Google نشان دهید که همه موارد محتواي سایت شما در واقع 404 است (به طوري که هیچ یک از صفحات شما
ایندکس نشده و واجد شرایط رتبه بندي نیستند). می توانید از جستجوگر سرصفحه سرور براي مشاهده کدهاي

وضعیتی که صفحات شما هنگام خزیدن موتورهاي جستجو در آنها برمی گردانند استفاده کنید.

اجراي نادرست تغییر مسیرها در سایت شما می تواند تأثیر جدي بر نتایج جستجو داشته باشد. هر زمان که بتوانید
از آن اجتناب کنید، می خواهید محتواي سایت خود را از یک URL به URL دیگر منتقل نکنید.

به عبارت دیگر: اگر محتواي شما در example.com/page است و آن صفحه ترافیک موتور جستجو را دریافت می
کند، می خواهید از انتقال همه محتوا به example.com/different-url/newpage.html خودداري کنید، مگر

اینکه وجود داشته باشد دلیل تجاري بسیار قوي که از ضرر احتمالی کوتاه مدت یا حتی بلند مدت در ترافیک
موتورهاي جستجو بیشتر است.

اصول سئو در نویسندگی

اگر نیاز به انتقال محتوا دارید، می خواهید مطمئن شوید که تغییر مسیرهاي دائمی (یا 301) را براي محتوایی که
به طور دائم در حال حرکت است، اجرا می کنید، زیرا تغییر مسیرهاي موقت (یا 302) (که اغلب توسط

توسعه دهندگان استفاده می شود) به Google نشان می دهد که این انتقال ممکن است دائمی نباشد و نباید تمام
ارزش لینک و قدرت رتبه بندي را به URL جدید منتقل کنند.

(عالوه بر این، تغییر ساختار URL شما می تواند لینک هاي شکسته ایجاد کند، به جریان ترافیک ارجاع شما آسیب
برساند و بازدیدکنندگان را براي پیمایش سایت شما دشوار کند.)

محتواي تکراري :آموزش صفر تا صد سئو رایگان

محتوا نویسی بر اساس سئو ،محتواي نازك و تکراري یکی دیگر از مواردي است که در به روزرسانی هاي اخیر پاندا
گوگل تأکید شده است. با کپی کردن محتوا (قرار دادن محتواي یکسان یا تقریباً یکسان در چندین صفحه)، به جاي

تمرکز بر یک صفحه، ارزش پیوند بین دو صفحه را کاهش می دهید و شانس کمتري براي رتبه بندي عبارات
رقابتی با سایت هایی که در حال ادغام هستند را به شما می دهد. ارزش سهام آنها را به یک سند پیوند می

دهند.

داشتن مقادیر زیاد محتواي تکراري باعث می شود سایت شما در چشم موتورهاي جستجو به نظر مملو از محتواي با
کیفیت پایین (و احتماالً دستکاري) باشد.

مواردي وجود دارد که می تواند باعث ایجاد محتواي تکراري یا نازك شود. تشخیص این مشکالت می تواند دشوار
Search Appearance > HTML در قسمت Webmaster Tools باشد، اما می توانید براي تشخیص سریع به

https://www.google.com/
https://search.google.com/
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Improvements مراجعه کنید.

مسائل محتواي تکراري سئو

و تجزیه و تحلیل خود گوگل را در مورد محتواي تکراري بررسی کنید. بسیاري از ابزارهاي سئو پولی نیز ابزاري
.Screaming Frog SEO Spider و Moz براي کشف محتواي تکراري ارائه می دهند، مانند تجزیه و تحلیل

XML نقشه سایت

نقشه هاي سایت XML می توانند به گوگل و بینگ کمک کنند تا سایت شما را درك کنند و تمام محتواي آن را
پیدا کنند. فقط مطمئن شوید که صفحاتی را که مفید نیستند وارد نکنید و بدانید که ارسال یک صفحه به موتور
جستجو در نقشه سایت تضمین نمی کند که صفحه واقعاً براي هر چیزي رتبه بندي می کند. تعدادي ابزار رایگان

براي ایجاد نقشه سایت XML وجود دارد.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

در حقیقت، می توانید به موتورهاي جستجو نشان دهید که چگونه می خواهید محتواي خاصی را در سایت شما
مدیریت کنند (مثالً اگر می خواهید قسمت خاصی از سایت شما خزیده نشود) در یک فایل robots.txt. این فایل

احتماالً از قبل براي سایت شما در yoursite.com/robots.txt وجود دارد.

بیشتر بخوانید : آموزش ساخت فایل Robots.txt و نحوه استفاده از آن

شما می خواهید مطمئن شوید که این فایل در حال حاضر چیزي را که می خواهید موتور جستجو پیدا کند از اضافه
شدن به فهرست خود مسدود نمی کند، و همچنین می توانید از فایل روبات ها براي نگه داشتن مواردي مانند

سرورهاي مرحله اي یا بخش هایی از محتواي نازك یا تکراري استفاده کنید.

که براي استفاده داخلی یا مشتریان از فهرست شدن توسط موتورهاي جستجو ارزشمند هستند. می توانید از
تگ هاي متا noindex و متا نوفالو براي اهداف مشابه استفاده کنید، اگرچه عملکرد هر کدام متفاوت از یکدیگر

است.

امنیت سایت

امنیت سایت کلید سئو فنی است. عالوه بر حفظ سایت خود از نظر افزونه ها و هرزنامه هاي نظر، همچنین باید
مطمئن شوید که سایت شما به جاي http، از طریق https ارائه می شود. براي این کار به گواهی SSL نیاز دارید.

.SSL HubSpot چندین راه براي دریافت آن وجود دارد، مانند گواهی

انجام سئو فنی به تنهایی می تواند دشوار باشد، بنابراین اگر فکر می کنید کمک حرفه اي یک سرمایه گذاري
ارزشمند است، این پست را در مورد نحوه یافتن خدمات سئوي مناسب براي کسب و کار کوچک خود بررسی کنید.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان: نحوه ردیابی و اندازه گیري نتایج سئو

بنابراین هنگامی که شروع به نوشتن محتواي عالی SEO خود می کنید و همه این مراحل را به حرکت در می آورید،
چگونه می توانید عملکرد آن را پیگیري کنید؟

در ظاهر این سوال یک پاسخ نسبتاً ساده دارد، با برخی از معیارهاي کلیدي سئو که باید روي آنها تمرکز کرد، اما در
مورد هر معیار، برخی از عوامل کلیدي وجود دارد که هنگام اندازه گیري عملکرد سئو سایت خود باید در نظر

بگیرید.

رتبه بندي کلمات کلیدي :آموزش صفر تا صد سئو رایگان

https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-robots-txt-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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نگاه کردن به رتبه سایت شما براي لیستی از کلمات کلیدي مطمئناً مقصد نهایی نیست – شما نمی توانید به کارکنان
خود در رتبه بندي پول پرداخت کنید، مواردي مانند شخصی سازي در نتایج جستجو باعث شده است که آنها در

مکان هاي مختلف متغیر باشند و بنابراین ردیابی آنها دشوار است.

البته تنها چیزي که آنها نشان می دهند این است که شما در نتایج جستجو در کجا ظاهر می شوید. برخی حتی تا آنجا
پیش می روند که آنها را مرده اعالم می کنند.

اما دریافت یک ایده تقریبی از رتبه سایت شما براي عبارات اصلی می تواند یک شاخص پیشرو مفید براي سالمت
سایت شما باشد. رتبه بندي باال در میان طیف وسیعی از کلمات کلیدي یک شاخص قوي براي مشاهده جستجوي

ارگانیک است.

این بدان معنا نیست که شما باید براي هر ترمی بیش از حد به رتبه بندي وسواس داشته باشید. به یاد داشته
باشید: هدف نهایی شما هدایت ترافیک مرتبط تر است که کسب وکار بیشتري را هدایت می کند – اگر ویجت هاي
آبی را می فروشید، رتبه بندي براي «ویجت هاي آبی» مهم تر است یا اینکه یک استراتژي SEO را ترسیم و اجرا

کنید که به شما کمک می کند ویجت هاي آبی بیشتري بفروشید.

به مقرون به صرفه ترین راه ممکن؟ از رتبه بندي به عنوان یک بررسی سالمت عمومی استفاده کنید، نه به عنوان
KPI نمودار دوره.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

تعدادي از ابزارها می توانند به شما کمک کنند تا رتبه خود را بررسی کنید. اکثر آنها عملکرد تقریبا مشابهی را
ارائه می دهند، اما ویژگی هایی مانند رتبه بندي محلی یا تلفن همراه گاهی اوقات در برخی از ابزارها منحصر به

فرد هستند.

اگر یک کسب وکار کوچک هستید یا به تازگی با سئو شروع کرده اید، توصیه می کنم یک ابزار رایگان و آسان براي
استفاده انتخاب کنید و فقط به تعدادي از عبارات اصلی که می خواهید پیگیري کنید تا به شما در سنجش پیشرفت

کمک کند، توجه داشته باشید.

ترافیک ارگانیک به سایت

ترافیک ارگانیک یک شاخص پیشرو بسیار بهتر از سالمت تالش هاي سئو شما است. با مشاهده ترافیک ارگانیک
به سایت خود، می توانید اندازه گیري براي حجم واقعی بازدیدکنندگانی که به سایت شما می آیند و اینکه به کجا

می روند را بدست آورید.

شما می توانید ترافیک ارگانیک خود را به راحتی با اکثر ابزارهاي تجزیه و تحلیل اندازه گیري کنید – از آنجایی که
این ابزار رایگان و پرکاربرد است، ما نحوه دریافت این اطالعات را در Google Analytics بررسی خواهیم کرد.

براي بررسی سریع، می توانید به سادگی به صفحه گزارش اصلی سایت خود نگاه کنید و روي “همه جلسات” کلیک
کنید تا ترافیک ارگانیک را فیلتر کنید (ترافیک از موتورهاي جستجو که ترافیک جستجوي پولی را حذف می کند):

آموزش صفر تا صد سئو رایگان – ردیابی ترافیک سئوي ارگانیک

همچنین می توانید با ایجاد یک گزارش سفارشی و تعیین کاربران و تکمیل اهداف به عنوان معیارهاي خود و
صفحات فرود به عنوان بعد خود، به بررسی صفحات خاصی که باعث ترافیک و اهداف می شوند، دقت کنید:

گزارش اولیه سئو
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توجه: وقتی این گزارش را مشاهده کردید، مطمئن شوید که دوباره بخش ترافیک ارگانیک را انتخاب می کنید، در
غیر این صورت، به جاي ترافیک بدون پرداختی که توسط موتورهاي جستجو هدایت می شود، به کل ترافیک خود بر

اساس صفحه نگاه می کنید.

این می تواند براي سایت هایی که به تازگی با سئو شروع به کار کرده اند قدرتمند باشد، زیرا اغلب بیشتر ترافیک
سایت شما توسط آنچه به عنوان “پرسش هاي مارك دار” شناخته می شود، یا جستجوهایی که حاوي نام تجاري

شرکت شما هستند هدایت می شود

شما به وضوح می خواهید افرادي را داشته باشید که برند شما را جستجو می کنند، و البته می خواهید زمانی که
این کار را انجام دهند شما را پیدا کنند، اما اگر سایت شما توسط گوگل جریمه نشده باشد، تقریباً مطمئناً براي برند

خود رتبه خواهید داشت و آن ترافیک مارك دار را خواهید داشت.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

آنچه که بیشتر تالش هاي سئوي شما باید حول محور آن متمرکز شود، هدایت ترافیک افزایشی به سایت است
(افرادي که ممکن است در غیر این صورت شما را پیدا نکرده و با شما ارتباط برقرار نکرده باشند).

همانطور که در بخش کلمات کلیدي راهنما اشاره کردم، متأسفانه گوگل به دست آوردن اطالعات در مورد کلمات
کلیدي واقعی که مردم جستجو می کنند دشوار کرده است، اما با مشاهده ترافیک سطح صفحه (خارج از صفحه

اصلی سایت خود) می توانید شروع به جمع آوري کنید.

بینش پیشرفت کلی سئوي شما نگاهی به داده هاي رتبه بندي و استفاده از تاکتیک هاي ذکر شده در بخش کلیدواژه
این راهنما نیز به شما کمک می کند تا بینش بیشتري در مورد عبارات واقعی که باعث افزایش ترافیک می شوند به

دست آورید (و اینکه آیا رشد سئو شما توسط تالش هاي بهینه سازي انجام می شود نه بازاریابی آفالین. ).

سرنخ هاي ارگانیک و فروش

بدیهی است که راه اصلی براي اندازه گیري نتایج بهینه سازي موتور جستجو باید سرنخ هاي واقعی، فروش، درآمد
و سود باشد. مانند هر فعالیت تجاري دیگري که باید پاسخ دهید: این فعالیت چگونه به حرکت سود شما کمک می

کند؟

ساده ترین راه در اینجا تنظیم اهداف یا ردیابی تجارت الکترونیک در ابزاري مانند Google Analytics است.

می توانید از گزارش باال براي مشاهده ترافیک ارگانیک و اهداف (یا معیارهاي مختلف تجارت الکترونیک) از طریق
صفحه فرود استفاده کنید، به این معنی که شما به طور خاص به دنبال این هستید که در بین افرادي که از یک
جستجوي ارگانیک در سایت شما فرود می آیند، چه کسانی تبدیل می شوند (در مقابل افرادي که ممکن است از

طریق PPC یا کانال دیگري در پنجره اي که ردیابی تجزیه و تحلیل شما می تواند ردیابی کند، به سایت شما آمده
اند، سپس شما را جستجو کرده، سپس تبدیل کرده اند).

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

این بسیار ساده به نظر می رسد، و به طور کلی براي اکثر کسب و کارها یک راه اولیه خوب براي اندازه گیري
موفقیت تالش هاي سئوي شما است، اما باز هم چند نکته و چیزهایی وجود دارد که باید با این داده ها در نظر

داشت:

تجزیه و تحلیل مبتنی بر وب همیشه ناقص است. اگر در حال انتقال از بیلبوردها یا تبلیغات روزنامه ها به
بازاریابی آنالین هستید، احتماالً تحت تأثیر حجم و دقت داده هاي موجود قرار خواهید گرفت، اما اغلب ممکن است

مسائل مختلف ردیابی وجود داشته باشد که می تواند داده هایی را که می بینید ایجاد کند.

https://analytics.google.com/
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در هر نقطه اي از اندکی تا بسیار کم – همیشه نسبت به داده هایی که به نظر نمی رسد اضافه شوند تردید داشته
باشید و هر کاري می توانید انجام دهید تا مطمئن شوید که اطالعات تجزیه و تحلیل شما با درآمد و هزینه واقعی

شما همگام شده است. داده ها.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

سیستم شما ممکن است شکاف هایی در ردیابی ایجاد کند. اگر یک سیستم بک اند دارید که به دالیلی نمی توانید
آن را کامالً به تجزیه و تحلیل گره بزنید، ممکن است بین آنچه می توانید به عنوان اهداف ردیابی کنید و فروش

واقعی فاصله هایی داشته باشید.

معیارهاي ارزش انتساب و طول عمر می تواند مشکل باشد. این بیشتر یک مشکل معیارهاي کسب و کار و وب
است تا چیزي خاص براي سئو، اما فهمیدن اینکه چگونه فروش را به کانال هاي مختلف نسبت می دهید و در نظر

گرفتن ارزش طول عمر به ترافیک سایت شما می تواند مشکل باشد. اطمینان حاصل کنید که از همان انواع
سواالت سخت استفاده می کنید و سعی می کنید سئو را به همان روشی که در هر تالش بازاریابی دیگري انجام می

دهید اندازه گیري کنید.

Omniture یک پلت فرم محبوب تجزیه و تحلیل وب پولی است که می تواند منحنی یادگیري شیب دار داشته باشد
– این دو منبع نکات خوبی را براي ایجاد گزارش هاي مفید SEO ارائه می دهند.

Omniture یک پلت فرم محبوب تجزیه و تحلیل وب پولی است که می تواند منحنی یادگیري شیب دار داشته باشد
– این دو منبع نکات خوبی را براي ایجاد گزارش هاي مفید SEO ارائه می دهند.

SEO آموزش صفر تا صد سئو رایگان : مالحظات اضافی

براي بسیاري از کسب وکارها، درك درست جنبه هاي فنی سئو، درك کلمات کلیدي که می خواهید هدف قرار دهید،
و داشتن استراتژي کلمات کلیدي براي پیوند دادن و اشتراك گذاري صفحات سایتتان، واقعاً تمام آن چیزي است

که باید در مورد سئو بدانید. با این حال، موارد خاص و انواع کسب و کار وجود دارد که باید به انواع خاصی از
جستجو توجه شود. چند نوع از محیط هاي جستجو که به رویکردهاي منحصر به فرد نیاز دارند عبارتند از:

سئوي بین المللی :

چندین مزایا و معاوضه براي رویکردهاي مختلف رتبه بندي سایت ها در کشورهاي مختلف و به زبان هاي مختلف
Aleyda Solis ،وجود دارد. اگر می خواهید در بازارهاي مختلف بین المللی به مشتریان دسترسی پیدا کنید

راهنماي برجسته اي براي بهترین شیوه هاي سئوي بین المللی دارد و Google نیز در راهنماي خود توصیه ها و
بهترین شیوه ها را ارائه می دهد.

سئوي محلی :

براي کسب وکارهاي کوچک و صاحبان امتیاز، کسب رتبه بندي محلی براي انواع مختلف {موقعیت مکانی شما} +
{خدمات شما} (به عنوان مثال «فروشگاه هاي پیتزا بوستون») واقعاً با ارزش ترین ترافیک جستجوي ارگانیک

موجود است.

در حالی که دریافت لینک ها و اشتراك گذاري ها، انجام تحقیقات کلمات کلیدي و اطمینان از اینکه سایت شما
مشکالت فنی ندارد به رتبه بندي محلی کمک می کند.

e مجموعه جداگانه اي از عوامل رتبه بندي است که مشاغل محلی باید از آن آگاه باشند. متیو باربی یک راهنماي
عالی در مورد این موضوع دارد.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان : خالصه و مراحل بعدي
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بسیار خوب، بنابراین اصول سئو عبارتند از:

درك اهمیت سئو
تحقیق و هدف گذاري کلمات کلیدي

بهینه سازي روي صفحه
ساختار اطالعات

محتواي سئو و ایجاد لینک
سئو فنی

ردیابی و اندازه گیري نتایج سئو
سئوي متفرقه (موبایل، بین المللی، محلی)

بنابراین اگر تا اینجا پیش رفته اید، باید اطالعات زیادي در مورد اینکه موتورهاي جستجو چگونه وب سایت ها را
رتبه بندي می کنند و اینکه چگونه می توانید سایت و کسب و کار خود را براي ایجاد ترافیک جستجوي بیشتر از

موتورهاي جستجو مانند گوگل قرار دهید، بدانید. سپس باید چه بکنی؟

اولویت بندي کنید. هیچ سایتی در اجراي هر جنبه اي از بهینه سازي موتورهاي جستجو عالی عمل نمی کند. به
کارهایی فکر کنید که به خوبی انجام می دهید، بودجه و منابعی براي آن دارید، و این به کسب و کار شما بهترین

بازده را براي سرمایه گذاري شما می دهد – این حداقل براي هر کسب و کار و سایتی متفاوت خواهد بود.

اگر در ایجاد و تبلیغ محتوا عالی هستید، تعیین کنید که کدام کلمات کلیدي را دنبال کنید و تالش خود را در آنجا
متمرکز کنید.

آموزش صفر تا صد سئو رایگان

اگر سایتی بزرگ و پیچیده دارید، بر روي انجام صحیح سئوي فنی تمرکز کنید (یا فردي را که می تواند استخدام
کنید).

اگر کسب وکار کوچکی هستید که از رتبه بندي براي شرایط جغرافیایی بسیار خاص سود می برد، اما نه چیزهاي
دیگر، تالش هاي سئوي محلی خود را تقویت کنید (و پس از آن که شروع به مشاهده بازدهی کاهش یافته از

تالش هاي خود در آنجا کردید، شاید بر سایر تالش هاي بازاریابی تمرکز کنید. ).

همیشه به یاد داشته باشید که هدف نهایی با هر تالشی براي بهینه سازي موتورهاي جستجو این است که براي
کسب و کار یا محتواي سایت خود بازدید و بازدید بیشتري داشته باشید.

به دنبال راه هایی باشید که ترافیک موتورهاي جستجو می تواند به کسب و کار و سایت شما کمک کند: فقط دنبال
آخرین کلمات کلیدي سئو نباشید یا هر بار که گوگل توصیه اي می کند که ممکن است رتبه جستجوي شما را بهبود

بخشد و در عین حال به کسب و کار کلی شما لطمه بزند، نپرید.

 

4.7/5 - (38 امتیاز)

نوشته بعد ←→ نوشته قبل

https://seofaraz.com/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://seofaraz.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2023-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
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7 دیدگاه دربارٔه «آموزش صفر تا صد سئو رایگان»

عالی بود ،خداقوت

پاسخویرایش

محتواي مفیدي بود والبته طوالنی، نکات خیلی کاربردي و عمیقی رو در مورد seo دریافت کردم، ممنون از
زحماتتون????

پاسخویرایش

ممنون

پاسخویرایش

عالی

پاسخویرایش

ممنون

علیرضا
08-06-1401 در 8:32 ب.ظ

سارا امرایی
08-06-1401 در 8:37 ب.ظ

ادمین سایت
09-06-1401 در 1:13 ب.ظ

فرشته
09-06-1401 در 2:07 ب.ظ

ادمین سایت
09-06-1401 در 9:40 ب.ظ

https://seofaraz.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=11
https://seofaraz.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=12
https://seofaraz.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=15
https://seofaraz.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=17
https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-11
https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-12
https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-15
https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-17
https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-18
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پاسخویرایش

کامل و جامع بود ممنون بابت محتوا خوبتون

پاسخویرایش

خیلی ممنون

پاسخویرایش

دیدگاه  خود را بنویسید
با عنوان حدیث عباسی وارد شده اید. خارج می شوید؟ بخش هاي موردنیاز عالمت گذاري شده اند *

ارسال

علی بهرام پور
19-06-1401 در 0:50 ق.ظ

ادمین سایت
19-06-1401 در 1:16 ق.ظ

اینجا بنویسید…

https://seofaraz.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=18
https://seofaraz.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=34
https://seofaraz.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=35
https://seofaraz.com/wp-admin/profile.php
https://seofaraz.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fseofaraz.com%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25b5%25d8%25af-%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F&_wpnonce=56fef2c8be
https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-34
https://seofaraz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/#comment-35
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شرکت سئو فراز در زمینه ي طراحی سایت ،پشتیبانی سایت،سئو سایت و گرافیک سایت فعالیت می کند و آماده ي
ارائه خدمات به هموطنان عزیز میباشد.



لینک هاي مهم

صفحه اصلی

درباره ما

خدمات

ارتباط با ما

https://trustseal.enamad.ir/?id=295225&Code=UW60cVVnatorX2TUXI39
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لینک هاي مهم

پروژه ها

تیم ما

کار ها

مشتریان

ارتباط با ما

تهران ، خیابان فرجام ، کوچه گلستان

info@seofaraz.com

09108582386

02165210285

برنامه نویسی سایت و بهینه سازي سئو : مهندس حسن ویسی
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