
 

 های حرفه ای تکنیک+ آموزش سئو از پایه تا پیشرفته 

آموزش سئو برای کسانی که قصد دارند سایت داشته باشند و تو گوگل دیدد  شدوند و بدمش میدتری از  ریدل گوگدل را داشدته باشدند         

چطور میتونیم سئو را یاد  حال ممکنه بپرسید سئو چیست و. سئو به زبان بسیار ساد  یعنی بمش میتری از  ریل گوگل. ابباری میباشد

بگیریم در این پست استارتیچ من به شما آموزش سئو صفر تا صد را میگم که بتونید به ساد  ترین شکل ممکن سدئو را یداد بگیریدد پد      

 .رفیل تا انتهای این مطلب رو همرا  من باش

 سئو به زبان ساده چیست؟

میکنی که برای شما باال میداد  ایدن سدایت هدا همین دوری اهکدی کده نیومددن          کلمه ای رو تو گوگل سرچ میکنی یکسری سایت رو میاهد 

صفحه اول گوگل  این سایت ها با یکسری فعاهیت به نام سئو به صفحه اول گوگل رسیدن و به واسطه اینکه این کلمات سرچ باالیی توسط 

 .مردم دار  درآمد سایت های صفحه اول هم به شدت باالست

هزاربدار توسدط    06کلمه آموزش زبان انگلیسدی ماهانده بدیز از    : ک مثال خیلی خوش قدرت سئو رو بهت نیون میدمبسیار خب خاال با ی

حداال این دا اگدر یدک سدایت داشدته باشدید و بدا         ( هزار کاربر که قصد دارند انگلیسی یاد بگیرند  06یعنی ) ایرانی ها تو گوگل سرچ مییه 

از ایدن  ! گل برسونید و به ویژ  بزو سه سایت اول گوگل باشد چه اتفاقی برای شدما میوفتده   عملیات سئو این سایت رو به صفحه اول گو

هزارنفر در ما  وارد سایت شما شوند و شما تو سایتتون یک محصول آموزش زبان انگلیسی داشته باشی و فقدط بدا    06هزارنفر فقط  06

نفر در ما  محصول شمارا خریداری کندد شدما ماهانده     066ییود فقط هزارتومان و این بیست هزارنفری که وارد سایت شما م 066قیمت 

  گوگل میتری از  ریل درسته  اینو میگن قدرت سئو و بمشقینگ شد ! میلیون تومان درآمد دارید 06

 آموزش سئو

سری اصول دار  و سدایت  سئو یک! حاال فکر نکنید به همین راحتی هم مییه سایت را سئو کرد و به صفحه اول گوگل رسید و پوهدار شیم

تنها ! های صفحه اول گوگل هم کلی سختی کییدن به این بایگا  رسیدن پ  به همین راحتی بایگاهی که بدست آوردن را از دست نمیدن

راهز این هست که آموزش سئو را ببینید و یاد بگیرید که چطور به ساد  ترین شکل ممکن و بهترین حاهت ممکن مییدود یدک سدایت رو    

من محمد حمز  تو این مسیر بهترین کسی هستم که میتونم همراهت باشم پد  بدا دقدت در ادامده     . کرد و به صفحه اول گوگل رساند سئو

 .این مطلب همراهم باش

 میزان درآمد سئوکار

بده  . صحبت کندیم پیز از اینکه به صورت تخصصی آموزش سئو رو شروع کنیم نیاز  یکم از درآمد سئو و بازار کار سئو در ایران باهم 

کسی که کار سئو رو ان ام میدهد میگویند سئوکار  حاال سوال این است درآمد سئوکار در ایران چقدر است  با توبه به شدیوع کروندا از   

در ایران اکثر کسب و کارهای سنتی دیگه میتری الزم خودشونو ندارند و همه به سمت آنالیدن کدردن کسدب و کارشدون رفدتن       89سال 

با توبه به همین شرایط خیلی از کسب و کارهدایی  . ی سایت ساختند و برخی پیج اینستاگرام زدند و آموزش اینستاگرام را دیدندحاال برخ

که سایت زدند نیاز دارند که تو گوگل دید  بیوند و میتری الزم خودشونو بمش کنند و این تنها در یک صورت امکان پمیر هست کده آن  

 .سپردن سایت به کسی که دانز سئو را بلد هست به نوعی یک سئوکار هم با دیدن آموزش سئو یا

و االن . و بازار ایدن حدوز  بده شددت دا  شدد      0066و اهبته  0988به همین خا ر درخواست های زیادی به سمت سئوکاران اومد در سال 

میلیون تومان  06صفحه اول گوگل برساند زیر  هزینه سئو یک کلمه یعنی اگر یک سئوکار بخواد کلمه ای برای یک سایت رو سئو کنه و به

  بیا تا بهت بگم! سوال یعنی چی کلمه ای رو سئو کنه . نیست



 سئو کردن کلمه یعنی چی؟

داخل گوگل سرچ میکنی آموزش زبان آهمانی  بعد یکسری سایت برای تو گوگل نیون داد  مییه و روی هر نتی ه گوگل کلیک کنیدد وارد  

این ا این صفحه برای کلمه آموزش زبان آهمانی بهینه شد  و به نوعی سئو شدد  و بده گوگدل فهمونددین کده کسدی        .یک صفحه ای مییید

دیگده فکدر   . سرچ کردن آموزش زبان آهمانی این صفحه از سایت رو نیون بد  به کاربر به این کار میگن سئو کردن یک کلمه برای سایت

  کنم کامل متوبه شدین

میلیدون تومدان    06تا کلمه رو سئو کنید و قیمت کلمات به صورت میدانگین   06شما اگر در  ی یک سال حداقل « لب قبلحاال بریم ادامه مط

اهبته خیلی بییتر از این حرفاسدت  مدن حدداقل رو براتدون در نردر گدرفتم کده        . ) میلیون تومان از سئو درآمد دارید 066باشد شما ساهی 

بازار کار سئو و سئوکاران در ایران هم روز بده روز دا  تدر مییدود و هدر سدئوکاری کده       ( م هست درآمد یک سئوکار کامال نوپا این رق

 .رزومه قوی تر و برند تر باشه قطعا درخواست پروژ  به سمت اون شخص خیلی بییتر هست

 چند مدل سئو داریم؟

 :به صورت کلی سه نوع عملیات سئو داریم

 .سئو کال  سفید یعنی کل عملیات سئو رو کامال قانونی و در چهارچوش قوانین گوگل ان ام بدین و دست از پا خطا نکنید :سئو کاله سفید

سئو کال  خاکستری یعنی یه باهای قوانین گوگل رو دور بزنی یکم از تو خاکی بری یکم زیرآبی بری و یه باهایی  :سئو کاله خاکستری

 .وانین سئو گوگل عمل کنیدهم کامال  بل ق

سئو کال  سیا  خیلی خطرناک هست و یعنی کال عملیات سئو رو بوری بری که کامل قوانین گوگل رو دور بزندی و اگدر    :سئو کاله سیاه

ا گوگل بفهمه که تو قوانینیو برای سئو دور زدی دربا دکمه اتو میزنه و سایت شما از نتایج گوگل حمف مییده و بده ندوعی سدایت شدم     

اهبته االن دیگه سایت پناهتی نمییه و فقط اون صفحه ای که برایز قوانین گوگل رو دور زدین پناهتی مییود راستی بدرای  ) پناهتی مییود 

یگم تو بمعی بگید حاال اگر میخواهید کالس کاریتون بر  باال هفظ های تخصصی سه مدل باال رو بهتون ماینکه بدانید پناهتی گوگل چیست  

  همه بهتون نگا  کنن

 White Hat Seo = سئو کاله سفید

 Gray Hat Seo = سئو کاله خاکستری

 Black Hat Seo = سئو کاله سیاه

 سئو کاله سفید چیست؟

باالتر بهتدون  در بخز آموزش سئو تخصصی یکی از مبحث ها سئو کال  سفید   حاال میپرسی سئو کال  سفید یعنی چی  خالصه اشو که 

یعنی شما همییه محتوای اصدوهی و مسدتمر توهیدد کنیدد و تدو سدایت       . گفتم سئو کال  سفید یعنی ان ام کار سئو کامال  بل قوانین گوگل

همییه سایت هایی که کدامال روی خدط   . یا بهتر هست آموزش توهید محتوا را ببینید که بدانید توهید محتوای اصوهی یعنی چی. منتیر کنید

سایت هایی که کامال سئو کال  سفید ان ام میدهند یکم به زمان ! اما نکته مهمی این است رفیل .کال  سفید هستند آیند  خوبی را دارند سئو

چون رقبای آنها یا سئو کال  خاکسدتری ان دام میدهندد یدا کدال       . بییتری نیاز دارند برای رسیدن به صفحه اول گوگل روی کلمات سخت

 .پ  نیاز  یکم سئو کال  سفیدو بماریم کنار و بریم سمت روش های دیگه ان ام فعاهیت سئو سایت. ر شما سخت مییودسیا  و این ا کا

 سئو کاله خاکستری چیست؟

سایت ها از همین روش سئو % 06سئو کال  خاکستری یکی از محبوبترین روش ها در نزد سئوکاران هست و به برات مییه گفت بیز از 

چون ریسک کمتری دارد فعاهیت سئو و همچنین تو زمان کمتری به صفحه اول گوگل . ستفاد  میکنند برای سئو سایتیانکال  خاکستری ا



پیینهاد مییود شماهم برای سئو سایتتان بییتر از هیمن سئو کال  خاکستری استفاد  کنیدد کده هدم    . و در نهایت هینک یک گوگل میرسند

 .تو وقت خود صرفه بویی کنید و این برگ برند  خوبی براتون هست هزینه کمتری رو ان ام بدین و هم کمی

 سئو کاله سیاه چیست؟

ببین باید خیلی دل داشته باشی بری سدمت سدئو کدال  سدیا  و بایدد بده خدوبی آمدوزش سدئو          . رسیدیم به بحص بن اهی سئو کال  سیا 

یاد بمله محمدد حمدز  افتدادم کده     .) ایتت بیاد صفحه اول گوگلتخصصی رو دید  باشی و بدونی ک ا و چه بایی چه حرکتیو بزنی که س

ان ام فعاهیت سدئو کدال  سدیا  بده راحتدی      (. همییه میگه باید تو سئو بدونی ک ا و کی چه حرکتیو بزنی که سایتت بیاد صفحه اول گوگل 

تدو سدئو   . ل شمارو بریمه و پنداهتی میکندد  نیست و باید کامال متخصص باشید و اگر یک بایی مسیر عملیات سئو شما هو بر  قددطعا گوگ

کال  سیا  اوهین اشتبا  آخرین اشتبا  شماست پ  اگر دانز کمی در زمینه سئو سایت دارید پیینهاد مییود به هیچ عنوان به سمت سدئو  

 .کال  سیا  نروید

 لینک چیست؟

اما هینک چیسدت   . ید گفت مهمترین کلمه هم همین هستبا. قطعا اوهین چیزی که در آموزش سئو خواهید شنید کلمه هینک و بک هینک هست

به ساد  ترین حاهت ممکن هینک یعنی کلمه ای که قابل کلیک کدردن باشدد و شدما روش کلیدک کنیدد وارد صدفحه دیگدری شدوید را هیندک          

 . ارتیچ هینک دارد شد  استاستارتیچ کلیک کنید وارد صفحه اصلی سایت خواهید شد  پ  است« برای مثال االن شما روی کلمه . میگویند

 بک لینک چیست؟

حاال . یعنی همین بک هینک میتونه کال سایت شمارو تو نتایج گوگل متحول کند. یکی از مهمترین مبحث ها در امر سئو همین بک هینک هست

پد   . د به سایت شما هینک بد  اینو میگن بک هینکحاال اگر سایت دیگه بیا. بک هینک چیست  تو پاراگراف باال هینک را متوبه شدیم چیست

هر سایتی میتواند به سایت شما هینک دهد و فرقی هم نمیکند به کددام صدفحه سدایت    . بکلینک یعنی سایت شما از سایت دیگری هینک بگیرد

پروسه خاصی دارد و همین دوری   هینک گرفتن از سایت ها. شما هینک دهد در نهایت این هست که شما از سایت دیگری یک هینک گرفته اید

بایدد داندز بکلیندک رو داشدته     . اهکی اگر از هر سایتی بک هینک بگری بدون برنامه قطعا بریمه مییید و سئو سایت شما منفی خواهد شدد 

د کده تدو بخدز    نکته ای هم هست که باید بدانید شما خودتان هم میتوانید برای سایتتان بکلینک بسدازید امدا بایدد  بدل برندام باشد      . باشید

 .آموزش سئو کامل از پایه تا پییرفته همه این موارد به شما گفته شد  است

 پنالتی شدن سایت یعنی چی؟

حدال پنداهتی   . قطعا وقتی یادگیری سئو و آموزش سئو رو آغاز کنید و حتی استارت سئو سایت رو بزنید باید با پناهتی سایت آشنا باشدید 

با یک تیبیه باهم در موردش صحبت کندیم  تدو بدازی فوتبدال وقتدی بازیکندان       . شما پیز خواهد آمدسایت چیست سواهی هست که برای 

روی بازیکن حریف در محو ه بریمه خودشون مرتکب خطا شوند داور آنهارا بریمه خواهدد کدرد و اعدالم هدربه پنداهتی میکندد بدرای        

 ام عملیات سئو خطایی را ان ام دهید که خارج از قدوانین سدئو و   دقیقا برای سئو سایت هم به همین صورت هست اگر شما در ان. حریف

 .قوانین گوگل باشد  این ا گوگل شمارا بریمه خواهد کرد

 پنالتی سایت و جریمه گوگل به چه صورت است؟

حه و کلمه کلیددی  اگر شما برای هر صف. پناهتی سایت و بریمه شدن سایت شما به این گونه نیست که گوگل سایت شمارا کامل بریمه کند

و در بخدز آمدوزش سدئو بده     . سایتتون مرتکب خطا شوید گوگل فقط و فقط همان صفحه سایت و همان کلمه کلیدی شمارا بریمه میکند

شما گفته مییه که بریمه گوگل به این صورت هست که شما را از نتایج خود حمف خواهد کرد و یا دیگر آن کلمه و صدفحه سدایت شدما    



پ  رفیل بان بدون هیچ وقت نباید تو عملیات سئو خطایی ان ام بدی چون اوهدین خطدا آخدرین خطاسدت و قطعدا      . د گرفترتبه ای نخواه

 .بریمه مییی

 !صفحه اصلی سایت پنالت نمیشود

. مه مییدود یکی از مهمترین مواردی که عموما کمتر کسی از آن ا الع دارد این میباشد که فکر میکنند صفحه اصلی سایت هم پناهتی و بری

باید گفت خیر صفحه اصلی سایت شما پناهتی نخواهد شد و این بریمه تنها برای صفحات داخلی سایت شماست که از همین ترفندد پنداهتی   

 .نیدن صفحه اصلی سایت مییود در بحث هینکسازی داخلی سایت و بهبود رتبه سئو سایت کلی استفاد  کرد

 کلمه کلیدی در سئو سایت یعنی چی؟

 

حال کلمه کلیدی در سئو سایت یعنی چی و چده  . آموزش سئو گفته شد  کلمه کلیدی یعنی همه چیزی که شما باید برای سئو تالش کنیددر 

و سدپ   « هباس م لسدی  » برای مثال شما در گوگل سرچ میکنید : تاثیری دارد  با یک مثال یاد میگیریم کلمه کلیدی در سئو سایت چیست

خب این کلمه هباس م لسی که سرچ کردید را در سئو میگویندد کلمده کلیددی و سدایت     . نتایج گوگل ظاهر مییود سایت هایی برای شما در

 .هایی که بعد از سرچ این کلمه توسط شما نمایز داد  شد روی کلمه کلیدی هباس م لسی سئو کرد  اند که در نتایج حضور دارد

 !کلمه کلیدی یعنی انکرتکست

 

پ  هربایی شدنیدی  . یعنی کلمه یا متنی که هینک دار شد  و شما روی آن کلیک میکنید. میباشد Anchor Text هفظ تخصصی کلمه کلیدی

 .  انکرتکست شما برای سئو چیست یا  رف داشت براتون کالس میماشت بدونین انکرتکست یعنی کلمه کلیدی شما

 چند نوع کلمه کلیدی یا انکرتکست داریم؟

 

حداال در ادامده سده مددل     . سه مدل رایج دارد که در دور  آموزش سئو کامل این مدوارد را مییناسدید   Anchor Text کلمه کلیدییا همون

 :انکرتکست را به صورت دقیل همرا  با مثال باهم مییناسیم

کلمده آمدوزش   مثدال  . همان کلمه کلیدی اصلی هست که قصد داریم سدئو کندیم   Exact Match کلمه کلیدی : (Exact Match) اگزکت مچ

 اینستاگرام

مثال دور  آموزش اینستاگرام : پسوند یا پییوند + یعنی کلمه کلیدی اصلی شما  Broad Match کلمه کلیدی : (Broad Match) برود مچ

 آموزش اینستاگرام حضوری –

مثدال بهتدرین دور  آمدوزش    : یعنی حضور کلمه کلیدی اصلی شدما در بملده    Phrase Match کلمه کلیدی : (Phrase Match) فیریز مچ

 اینستاگرام در تهران

خب در باال سه مدل اصلی انکرتکست را باهم شناختیم که شاید کمتر با این مورد ها آشنا شد  بودیدد وهدی تدو ایدن پسدت اسدتارتیچ ایدن        

 .کلمات را شناختی رفیل

 مدل های دیگر کلمه کلیدی در سئو سایت

تو بخز باال یک نکته ای رو توبه نکردید آنهدم  دول   . ل دیگر کلمه کلیدی را خواهید شناختشما در آموزش سئو سایت خودتون چند مد

این انکرتکست ها بود  برای مثال کلمات کلیدی فیریز مچ  والنی تر از کلمات کلیدی اگزکت مچ میباشد پ  این ها یک اسمی دارندد کده در   

 .ر مورد کلمه کلیدی نداشته باشیدادامه با آن ها آشنا مییویم که دیگر هیچ گونه سواهی د

که سخت ترین نوع  …فیلمبرداری و  –سئو  –این نوع کلمات کلیدی تک کلمه ای هستند مثل کلمه بورس  : (short tail) کلمه کلیدی کوتا 

 .میباشد زیرا رقابت باالست و سئو روی این کلمات هم سخت مییود short tail سئو هم روی کلمات کلیدی کوتا  یا



مثل آموزش . کلمه در کنار یک دیگر میباشد 9+  0یا همان متوسط عموما ترکیب  mid tail کلمات کلیدی : (mid tail) کلمه کلیدی متوسط

که سئو روی این کلمات عموما راحت تر میباشد و محبوبترین نوع کلمدات هدم همدین کلمدات کلیددی       …آموزش بالگری و  –زبان آهمانی 

 .ه سرچ این کلمات در گوگل توسط کاربران هم نیز بییتر از سایر کلمات میباشد و به نوعی خیلی هدفمند تر استمتوسط میباشد و اهبت

ایدن  . کلمات کلیدی النگ تیل که در آموزش سئو خیلی روی آن تاکید شد  اسدت کده چطدور سدئو کنیدد      : (long tail) کلمه کلیدی  والنی

کلمه در کنار یدک دیگدر بدود و سدئو      0مثل پکیج آموزش زبان انگلیسی که ترکیب . دیگر میباشدکلمه در کنار یک  0+  9کلمات ترکیب بین 

 .روی کلمات النگ تیل خیلی راحت تر از سایر کلمات میباشد و میتوانید سریع تر رتبه خوبی را در گوگل بگیرید

 روش پیدا کردن کلمه کلیدی در سئو سایت؟

تدو ایدن روش شدما کلمده     . کردن کلمه کلیدی در سئو سایت رو به شما میگم که کامال رایگان هست یکی از آسان ترین روش ها برای پیدا

وقتی آموزش سئو را کامل ببینید شما تمامی روش هایی که . کلیدی را پیدا خواهید کرد که توسط کاربران در گوگل بییترین سرچ را دارد

حاال در این روش فقط کافیست کلمه کلیدی اصلی حوز  کداری خدود را   . ا یاد میگریدمیتوانید کلمات کلیدی حوز  کاری خود را پیدا کنید ر

در گوگل سرچ کنید سپ  در پایین صفحه بخیی را میاهد  خواهید کرد که مربوط به سابست هدای گوگدل بدود  یعندی کلمدات کلیددی       

ما سرچ کردیم آموزش کالش هداوس سدپ  در صدفحه     برای مثال: تصویر زیر را میاهد  کنید. مرتبط به این کلمه اصلی که سرچ کردید

آمدوزش کدالش هداوس اندرویدد  دعوتنامده کدالش       : باز شد  شما کلمات مرتبط به آموزش کالش هاوس را میاهد  خواهید کرد که هسدت  

 … هاوس  برنامه کالش هاوس و

 آموزش کالب هاوس

و مرتبط به کلمه کلیدی اصلی شماسدت کده توسدط کداربران بییدترین       این کلماتی که در عک  باال میاهد  کردید کلمات کلیدی النگ تیل

پ  شما به راحتی میتوانید با یک مقاهه داخل سدایت خودتدان در مدورد کلمدات کلیددی بداال ورودی بییدتری را بده سدمت          . سرچ را دارد

 .ی میتوانید ورودی سایت را افزایز دهیدسایتتان بمش کنید که در پکیج و دور  آموزش سئو روش هایی را به شما گفته شد  که به راحت

 الکسا چیست؟

یکی از سواالت پر تکرارتی که در دور  های آموزش سئو همییه پرسید  مییود در مورد همین اهکسای تو دل بروست کده کلدی  رفددار    

اهکسدا اصدال برنامده ای    . میکند به راحتی اهکسا برای سایت یعنی یک سایتی که رتبه سایت شما در کیور خودتان و دنیا را میخص. دار 

بعدد از مددتی کده    . خاصی نیست که برای سایتتان نصب کنید یا برید بایی ثبت نام کنید که بتوانید رتبه سدایت خودتدان را میداهد  کنیدد    

ین ا شدروع مییدود   تاز  داستان از ا. سایت شما ورودی داشته باشد میتوانید با نصب توهبار اهکسا ببنیید سایتتان رتبه اش چقدر میباشد

 !که حاال فهمیدیم اهکسا چیست  باید بدونیم چطور کاهز رتبه اهکسا سایت رو داشته باشیم

 « سپ  روی آیکن توهبار اهکسدا یعندی ایدن عکد     . شما بعد از نصب توهبار اهکسا روی مرورگر خود وارد سایت مورد نرر خود مییود

alexa برای مثال من وارد سدایت اسدتارتیچ مییدم و روی همدین آیکدن کلیدک       . ا میاهد  کنیدکلیک میکنید و سپ  میتوایند رتبه سایت ر

 .میکنم و  بل تصویر زیر رتبه سایت در ایران و بهان را میاهد  میکنیم

 الکسای استارتیچ

 ( 0066خرداد  9. ) داست که این آمار هر روز آپدیت خواهد ش 099690و در دنیا  0890 بل تصویر باال رتبه سایت استارتیچ در ایران 

خیلی درگیر رتبه اهکسا سایت خودتان نباشید زیرا فقط یک عدد هست که نمایز میدهدد و بده راحتدی میتوانیدد رتبده اهکسدا سدایت        : نکته 

بدرخالف نردر خیلدی از    . خودتان را کم کنید آن هم با خرید بازدید فیک برای سایت خودتان است که به شدت تو سدئو سدایت هدرر دارد   

وکاران که میگویند اهکسا به هیچ عنوان مهم نیست من میگم اصال اینطور نیست عدد اهکسا سایت از یک بایی به بعد خیلدی هدم مهمده و    سئ



ایران خیلی خودتوندو درگیدر ایدن عددد      0666اما روی سایت های نوپا یا سایت های با رتبه اهکسا باالی . کامال رقابتی هست بین سایت ها

 .سئو من تمامی روش هایی که شما میتونید عدد رتبه اهکسا را کامال واقعی کاهز بدین رو بهتون آموزش دادم تو آموزش. نکنید

 الگوریتم های گوگل برای سئو

مبحثی وبود دارد به نام اهگدوریتم هدای گوگدل  همدانطور کده در آمدوزش اینسدتاگرام شدما          آموزش سئو حرفه ای و پیشرفته تو بحث

اگرام رو مییناسید  گوگل هم یکسری اهگوریتم تعیین کرد  است که به نوعی خط قرمزهای خودشو برای متخصصین اهگوریتم های اینست

حاال در ادامه ایدن  . سئو میخص کرد  و اگر شما اهگوریتم های گوگل را رعایت نکنید یکم اوهاع برای سئو سایت شما پیچید  خواهد شد

گل که در سئو سایت خیلی تاثیر گمار هست و کمتر به اونهدا توبده مییده رو بهتدون معرفدی      مطلب قصد داریم مهمترین اهگوریتم های گو

پ  با دقت گوش بان بسپر تا بدانیم اهگدوریتم هدای     کنیم که اگر ندونید این اهگوریتم هارو ممکنه سایتتونو بعد یک مدتی روی هوا ببینید

 .گوگل و سئو چیست

وقتی میگیم محتوا یعنی مدتن  عکد  و سدایر    . وظیفه اش این است که محتوای کپی سایت هارو بررسی کنداهگوریتم پاندا : الگوریتم پاندا

این ایدن گدزارش باعدث مییده     . موارد که همه توسط این اهگوریتم بررسی مییه و به گوگل گزارش مید  که سایت فالن محتوای کپی دارد

فت رتبه برای شما خواهدد بدود و یدا اصدال بهبدود رتبده ای بدرای صدفحه مدورد          ارزش محتوایی سایت ما بسیار کاهز یابد و در نهایت ا

اهگوریتم پاندا بزو مهمترین هاست که تو آموزش سئو باید خیلدی بهدز دقدت کنیدد تدا      . نررتون که محتوای کپی دار  در کار نخواهد بود

 .میکلی براتون پیز نیاد

عموما بک هینک های غیرمربتط و اسپم توسط ایدن اهگدوریتم   . هینک های سایت شما اهگوریتم پنگوئن قفلی زد  روی بک: الگوریتم پنگوئن

یا بسیاری از سایت ها در گمشته که سئو خیلی قانون خاصی نداشت با خرید ح م باالیی از بک هینک نامرتبط رتبه هدای  . بررسی مییود

وارد گود شد و تمامی این سدایت هدا و بدک هیندک هدارو از فیلتدر       خوبی میگرفتن که کامال غیر بیعی بود  به خا ر همین اهگوریتم پنگوئن 

خودش رد کرد و از این زمان هر سایتی که بک هینک های غیر بیعی داشته باشه یا اسپم و یا تکرار خیلی زیاد روی هینکسدازی روی یدک   

 ( عی رحم نمیکنه گاف بدی گرفتتهنتی این اهگوریتم به نو. ) کلمه کلیدی را منصوعی میخونه و سایت مقصد رو بریمه میکند

حتی اگر کلمه ای رو . این اهگوریتم خیلی خوبه و میاد سرچ های مربتط به سرچ کلمه کلیدی شمارو نیون مید : الگوریتم مرغ مگس خوار

ای و شدیک معندای   اشتبا  تایپ کنید و سرچ کنید گوگل نمیاد صفحه خاهی به کاربر نیون بد   زیرا اهگوریتم مر  مگ  خوار خیلی حرفه 

 .کلمه شمارو متوبه مییه و نزدیک ترین نتایج به سرچ شمارو نمایز میدهد

سعی کنید از کلمات مرتبط به کلمه کلیددی اصدلی در صدفحه    : در این بین یک ترفند آموزش سئو به شما بگیم برید همت ببرید: ترفند سئو

کنه به واسطه اینکه اون کلمه تدو صدفحه سدایت شدما وبدود دارد گوگدل        هدف خودتان استفاد  کنید این ا کسی کلمه مرتبط رو هم سرچ

 .صفحه سایت شمارو به کاربر نمایز خواهد داد  اهبته به همین راحتی ها هم نیست وهی تاثیر بسیار باالیی برای شما خواهد داشت

بدرای مثدال در گوگدل    . ط به سرچ محلی شماستیکی از اهگوریتم های گوگل و سئو همین اهکوریتم کبوتر هست که مربو: الگوریتم کبوتر

کلمه آموزش بورس را بست و بو کنید  بخیی از نتایج صفحه اول گوگل مربوط به نتایج محلی بود  و این یعنی نزدیک ترین آموزشگا  

گدوریتم کبدوتر چقددر    پ  بدانید کده اه . های آموزش بورس به شمارو نمایز میدهد که این نمایز توسط اهگوریتم کبوتر ان ام شد  است

 .میتوانید تو سئو سایت شما و اهبته فروش محصوالت شما برای حضور افراد در فروشگا  شما تاثیر باالیی داشته باشد

رقص گوگل قطعا اسم این اهگوریتم برای شما باهب خواهد بود  اما زیباترین اسمی هسدت کده بدرای ایدن اهگدوریتم      : الگوریتم گوگل دنس

قطعا برای شما پیز میاد که صفحات سایت شما در نتدایج گوگدل   . ن اهگوریتم گوگل دن  یا اهگوریتم رقص گوگل میباشدانتخاش شد  همی

گوگل باشد  این دقیقدا گوگدل دند      0یه روز صفحه  0باال و پایین زیادی داشته باشد  برای مثال یک روز صفحه اول گوگل یه روز رتبه 

در این زمان متخصص سئو باید بهترین حرکت را بزندد تدا   . ردن رتبه دقیقز در نتایج گوگل هستهست یعنی صفحه شما در حاهت پیدا ک

در آموزش سئو گفتیم به شما در زمان گوگل دن  سعی کنید با یک بکلینک خیلدی عداهی و   . در بهترین بایگا  صفحه مورد نررش بنییند

 .ش بنییندقدرتمند صفحه رو تقویت کنید تا در باالترین رتبه مورد نرر
 



 سرچ کنسول چسیت؟

خددایز  . میباشدد  (search console) یکی از مهمترین بخز های سئو که در دور  آموزش سئو حرفه ای گفته مییه مبحث سرچ کنسول

سرچ کنسول مهمترین ابزار برای سئوکاران و وبمستران میباشد که بدا ایدن ابدزار کده مخدتص خدود گوگدل هسدت میتدونن تمدام سدایت            

نداشدتن سدرچ   . باید گفت فعاهسازی سرچ کنسول برای سایت از نون شب برای شما وابدب تدر اسدت   . و تحلیل و بررسی کننخودشون ر

. کنسول برای سایت مثله این میمونه شما یک ماشین دارید اما هیچ ا العاتی از میزان بنزین ماشین  سرعت ماشدین و دور موتدور نداریدد   

 .ت شما میکندسرچ کنسول دقیقا این کار را با سای

 مزایای داشتن سرچ کنسول برای سایت

شما با داشتن و فعاهسازی سرچ کنسول برای ساتتون میتوانید به صورت دقیقا ا العات روزانه سایت خودتون و شرایط سایت در گوگل 

مییدود  ارورهدای سدایت شدما     برای مثال چقدر روزانه در نتایج گوگل دید  مییوید  چقدر کلیک روی نتایج سایت شدما  . را متوبه بیید

چیست  هینکسازی های خاربی شما چطور است و خیلی از موارد دیگر که سرچ کنسول به صورت دقیل و خیلی کامل همه این موردهدارا  

 .به شما خواهد گفت

ار و اعدداد بعدد از چنددین    اهبته ایدن نمدود  . ) برای مثال اوهین تصویر بعد از فعاهسازی سرچ کنسول برای ساتتون میبینید نمودار زیر است

حاال این نمودار در سرچ کنسول یعندی چدی  در دور  آمدوزش سدئو کامدل بده سدرچ        ( روز برای شما خواهد آمد بعد از اوهین فعاهسازی 

 .کنسول پرداختیم و همه این موارد رو با بزئیات به شما آموزش داد  ایم

. ) ک هایی که سایت شما در نتایج گوگل گرفته است را به شدما نمدایز میدهدد   م موع کلی : (Total Clicks) توتال کلیک در سرچ کنسول

ما  اخیدر روی   9هزارتا کلیک  ی  860برای مثال  بل تصویر زیر (. ما  اخیر  9این نمایز  بل تاریخ میخص شد  است برای مثال  ی 

 .نتایج این سایت در گوگل ان ام شد  است

به تعداد دفعاتی که سایت شما در نتایج گوگدل دیدد  شدد  اسدت میگویندد       : (Total Impressions) توتال ایمپریشن در سرچ کنسول

 .هزار بار در نتایج گوگل دید  شد  است 906میلیون و  0ما  خیر  9برای مثال  بل تصویر زیر سایت مورد نرر  ی . ایمپریشن

یعنی میانگین نرخ کلیک  Average CTR حاال. میگویند CTR نرخ تبدیل سایت را : ( Average CTR ) اورج سی تی آر در سرچ کنسول

که در آموزش سئو دقیقا این امر یکی از مهمترین بخز هاست که آموزش داد  مییدود تدا افدزایز پیددا     . روی نتایج سایت شما در گوگل

 .یت مورد نرر استنرخ تبدیل سا%  00/9این ا . سایت شما زیادتر باشد یعنی شرایط سایت شما خوبه CTR هرچی. کند

این مورد یعنی میانگین رتبده صدفحات و کلمدات کلیددی سدایت شدما در نتدایج         : ( Average Position ) اورج پوزیین در سرچ کنسول

 در ایدن تصدویر  . نزدیک تر باشد یعنی شما به رتبه یک گوگل نزدیک تدر هسدتید و شدرایط خدوبی داریدد      0این عدد هرچی به عدد . گوگل

Average Position  میباشد یعنی عموما اکثر صفحاتی که در این سایت کار شدد  اسدت در صدفحه اول گوگدل حضدور       0.8سایت روی

 .گوگل هستیم یعنی صفحه اول گوگل رتبه شیم 0دارند و میانگین روی رتبه 

 سرچ کنسول

 ریدایرکت کردن در سایت چیست؟

در بهترین دور  سئو . آن پرداخته مییود همین بحث ریدایرکت کردن استیکی از مهمترین بخز هایی که در دور  آموزش سئو بامع به 

همه به این مورد اشار  خواهند کردن که در مسیر سئو سایت خودتون حتما به موهوع ریدایرکت کردن برخواهید خود و سوال میپرسید 

ما احتمدال دارد شدمار  تمداس خدود را پاسدخ      با یک مثال به شما خواهیم گفت ریدایرکت کردن چیست  وقتی شد . ریدایرکت کردن چیست

ایدن همدان ریددایرکت کدردن اسدت       . ندهید شمار  خود را بر روی یک شمار  دیگری دایورت میکنید که شخص دیگری پاسخ شما را دهد

ه کسدی روی  یعنی یک صفحه از سایت ممکن است وبود نداشته باشد یا تغییر کرد  باشد در این صورت به گوگل میگید که در صورتی ک



هینک این صفحه کلیک کرد شما وارد صفحه دیگری که من میخص کرد  ام شو و کاربر صفحه مدنرر مدن را ببیندد ایدن امدر را میگویندد      

 ریدایرکت کردن

 کنند  صوت پخز

00:00 

00:00 

 .باال و پایین استفاد  کنیدبرای افزایز یا کاهز صدا از کلیدهای 

 انواع ریداریکت در آموزش سئو

حاال باید با انواع رایج ریدایرکت آشنا شویم در بخز اول با چهار نوع رایج که مهمترین نوع ریدایرکت ها هستند آشنا خواهیم شد پ  بدا  

 .تخصصی سئو گفته ام بهتوندقت در ادامه همرا  ما باشید اهبته توهیحات بییترو در دور  آموزش پییرفته و 

در این نوع ریدایرکت شما در کنار انتقال صفحه به صفحه بدید ارزش و اعتبار صفحه قبلی را هم به صفحه بدید منتقدل  :  960ریدایرکت 

 .خواهید کرد

منتقل کن به صفحه مدورد   شما فقط به گوگل ا الع میدهید که صفحه بدید دیگری پیدا شد  و کاربر را 960در ریدایرکت :  960ریدایرکت 

 .نرر اما اعتبار صفحه را منتقل نکن

نوعی از ریدایرکت است که شما به گوگل میگید من به صورت موقت قصدد دارم صدفحه مدورد نردرم بده       968ریدایرکت :  968ریدایرکت 

 .صفحه بدید منتقل بیه اما احتمال بازگیت به صفحه قبلی رو دارم پست اعتبار را منتقل نکن

شما به گوگل ا الع میدهید کده   006در ریدایرکت . مربوط به حمفی صفحه از نتایج گوگل است 006سری ریدایرکت های :  006دایرکت ری

 .صفحه مورد نرر حمف شد  است و شماهم از نتایج گوگل این صفحه را حمف کن

د شما در این نوع ریدایرکت به گوگدل ا دالع خواهیدد    اگر صفحه مورد نرر در سایت شما به دالیل امنیتی حمف شد  باش:  000ریدایرکت 

 .داد که صفحه مورد نرر را از نتایج گوگل حمف کن

شما از صفحه ای به صفحه دیگری منتقل نخواهید شد فقط به گوگل ا الع میدهیدد کده صدفحه مدورد      066در ریدایرکت های سری : نکته 

 .گل حمف کننرر حمف شد  است و شما هم این صفحه را از نتایج گو

 چطور ریدایرکت انجام دهید؟

نسخه پدوهی میتوانیدد    Yoast SEO اگر وردپرس دارید به راحتی با افزونه. روش ریدایرکت کردن صفحات سایت را به شما خواهیم گفت

به راحتدی میتوانیدد کدار     redirection و Rank Math اما اگر این افزونه را ندارید افزونه هایی همانند. کار ریدایرکت کردن را ان ام دهید

 .انتقال صفحات را ان ام دهید

 ؟استآیا سئو مخصوص وردپرس 

یا کدال سدئو شدامل وردپدرس     ! سواهی که همییه پرسید  مییود این است آیا آموزش سئو وردپرس یعنی فقط محدود به وردپرس است 

خدا    CMS د گفت آموزش سئو به زبان سداد  محددود بده یدک    بود  یا بر روی هر سایتی با هر زبان برنامه نویسی قابل ابراست  بای

اما در بین وردپرس به واسطه داشدتن افزونده   . نبود  و شما ا العات سئو را میتوانید روی هر سایتی با هر زبان برنامه نویسی ابرا کنید

و شما تفاوت خواهد داشت که آن هم فقط های مختلف کار سئو شمارا راحت تر میکند و نهایتا چند درصد با سئو سایر سایت ها مسیر سئ

 .محدود به افزونه هاست

کسی که آموزش سئو کامل و بامع را دید  باشد به . این تفکر را خارج کنید که فقط سئو مختص وردپرس بود  و باید روی آن ابرا شود

پ  سئو محدود به یک زبدان برنامده   . تر برساندخوبی میتواند هر سایتی و هر کلمه کلیدی را سئو کرد  و به صفحه اول گوگل و نتایج بر

 .نویسی خا  نمیباشد



 اینستاگرام هم داریم؟ یآیا سئو

اما برخی از افراد کده قصدد دارندد    . اگر شما آموزش اینستاگرام را دید  باشید قطعا میدانید که چطور باید در این شبکه ابتماعی دید  شد

کده بایدد گفدت    . را داریم و مخصدو  ایدن شدبکه اسدت     اینستاگرامی میکنند که آموزش سئوپیج های آنها در نتایج گوگل دید  شود فکر 

خود درج میکنید کسی کلمه ای را در گوگل سرچ کند ممکن اسدت  ( بیو پیج)شما به واسطه ا العاتی که در پروفایل کاربری . اینطور نیست

حدال ایدن   . پیج شما برای کاربران در نتایج گوگل نمدایز داد  شدود   به واسطه آن ا العات و کلمه اگر در بیو پیج شما وبود داشته باشد

نکته هم باید گفته شود اگر درگیری کاربران با پیج شما در اینستاگرام زیاد باشد احتمال اینکه پیج شما در نتدایج گوگدل دیدد  شدود زیداد      

 .است

 یوتیوب داریم؟ یآیا سئو

سدئو یوتیدوش همدان    . آموزش سئو یوتیوش به صورت بداگانه وبود نددارد . ش استمورد بعدی که به شدت مورد توبه بود  سئو یوتیو

اما در این بین میتوان یکسری کارهدایی را ان دام داد و   . ا العاتیست که در کپین پست های یوتیوش قرار میدهید و عنوان مطلب شماست

باید گفدت کدار   . ا سئو شود و در نتایج گوگل دید  شودیکسری هینکسازی هارا که صفحه یوتیوش شما و به نوعی آن محتوای یوتیوش شم

کامال متفاوتی قرار نیست ان ام شود زیرا دنیای سئو یک مسیر میخص دارد و شما روی هر پلتفری باید همان مسیر را  دی کنیدد تدا در    

 .نتایج گوگل دید  شود

 .وتیوش بییتر نمایز داد  خواهد شدیوتیوش به واسطه اینکه ویدئو محور بود  پست های شما در بخز ویدئوهای ی

 اصطالحات رایج در سئو را بشناشید

این بخز آموزش سئو رایگان قصد داریم اصطالحات رایج سئو رو برای شما بگیم که اگر بایی دیدید و یا کسی به شدما گفدت بدانیدد     در

 .چه معنایی را میدهد

 Organic Search ز  ریل سرچ کلمات در گوگل وارد سایت شما بیود رابدان معناست که کاربر ا : Organic Search  سرچ ارگانیک

 .ورود به سایت از  ریل کلیک بر روی هینک های تبلیغاتی و بنرهایی از این سری شامل بست وی  بیعی نمییود. میگویند

اینکده نتی ده هدایی کده بدزو       از اسمز میخص هست نتای ی که  بیعی باشد در نتایج گوگدل  نده   : Organic Results نتایج طبیعی

 .را میاهد  میکنید اینها بزو ارگانیک ریزاهت ها نمیباشد ad تبلیغات گوگل هستند برای مثال در کنار برخی از نتایج گوگل عالمت

 .ورودی هایی که از سمت سرچ گوگل وارد سایت شما مییود را ارگانیک ترافیک میگویند : Organic Traffic ترافیک طبیعی

در نتایج گوگل یکسری نتی ه ها و سایت هایی وبود دارد که با پرداخت هزینه به ایدن نقطده رسدید  اندد و      : Paid Result ایج پولینت

 .شما وقتی روی آنها کلیک میکنید از حسابیان کسر میگردد که به آنها نتایج گوهی یا پید ریزاهت میگویند

از موهوعات مهم سئو یک صفحه و سئو محتوانویسی همین کیورد دنسیتی میباشدد کده    یکی : keyword density چگالی کلمه کلیدی

 .رعایت تکرار نسب کلمه کلیدی به کل کلمات محتواست  به نوعی که نباید خیلی کلمه کلیدی اصلی خودتونو در صفحه تکرار کنید

 چرا سئو؟

سایتها و محتوای آنها بدا هددف افدزایز    ندن قابلیت میاهد  وشسئو برای اشخا  و کسب و کارهای ت اری آنالین بهت به حداکثر رسا

کارهدایی بهدت افدزایز ترافیدک     ها معموالً کارشناسان سئو را برای ابدرای چندین را   شرکت. شودبازدید و در نتی ه ت ارت استفاد  می

های پرداختی مانندد  گیرد و به عنوان تالشلل میسایت تعترافیک ارگانیک به  ور  بیعی به وش. گیرندارگانیک استخدام کرد  و به کار می

 .شودشناخته نمی (PPC) پرداخت به ازای هر کلیک
 



 کند؟چطور سئو کار می

سدایت در نتدایج بسدت و تمرکدز دارد کده آن بسدت و در       سئو نوعی بازاریابی دی یتاهی است که به  ور خا  بر هدایت باالتر یدک وش 

به یک ( غیر پرداختی)ترین وسیله برای بمش ترافیک ارگانیک موتورهای بست و رایج. شودنگ ان ام میهایی مانند یاهو  گوگل و بیسایت

تواند سطح باالیی از موابهه با یک کسب کار موفل میتوبه داریم که یک را . شوند سئو بسیار رقابتی باشدسایت هستند که باعث میوش

 .و کار را به همرا  داشته باشد

( رندک )بنددی  توانند تمارض به دیدن شدن در نتایج بست و را تیخیص دهند و در نتی ده سدایت را در رتبده   ت و اغلب میموتورهای بس

کند تا نیان دهد که یک کارهای الزم استفاد  میها و را شود از تمام کلیدواژ نامید  می Cloaking این فرآیند که. دهندتری قرار میپایین

باشد امدا در واقعدی ارزشدی را بدرای     رسد و در سطح خوش و با ارزشی برای بمش مخا ب میات غنی به نرر میسایت از نرر ا العوش

 .کندکاربر ای اد نمی

 کارهای اساسی سئوراه

کلیددی خدا    توانستند کار دیگری بیز از بست وی صفحاتی که شامل کلمدات  اثر بودند زیرا نمی در ابتدا موتورهای بست و نسبتاً بی

موتورهای بست و با گمشت زمان تکامل یافتند و اکنون به انداز  کدافی دارای سداز و کدار پیچیدد  هسدتند کده صددها        . بودند ان ام دهند

 .توبه کنید آموزش سئو استارتیچ به همین دهیل باید بیز از پیز به. برندهای بست وی خود به کار میفاکتور را در اهگوریتم

آنها شامل موارد . کندسایت استفاد  میکارها را برای بلب کاربران به یک وشها و را با موفقیت عمل کند  ترکیبی از روش زمانی که سئو

 :زیر هستند

کلمات کلیدی  کلماتی هستند که بییتر در محتوا مدورد اسدتفاد  قدرار    . استفاد  از کلمات کلیدی یا عبارات پرکاربرد مربوط به هدف سایت

معموالً در این بین یک کلمه بده عندوان کلمده کلیددی اصدلی در نردر       . به نوعی به موهوع محتوا و هدف ارائه از آن مرتبط هستند گرفته و

وقتی کاربر عبداراتی را در موتدور بسدت و تایدپ     . باشدشود که بییترین ارتباط را با موهوع محتوا داشته و پرکاربرد نیز میگرفته می

حال اگر کلمه موردنرر کاربر در بین کلمدات کلیددی شدما    . کندهایی را که حاوی آن عبارت هستند  هیست میایتکند  موتور بست و سمی

 .رودشدن محتوای شما و بازدید از آن باالتر میباشد  احتمال دید 

هدر گونده هیندک    . گیرندد ار میاند  کمتر مورد توبه قرهایی که مدتی است محتوای بدیدی توهید نکرد سایت. سایتبروزرسانی مداوم وش

بهتر است همییه یک تقویم محتوایی برای خود تهیه و تنریم کنید و به صورت . شودآمدن رتبه سایت میخراش یا نقص میابه باعث پایین

 .پیوسته و مرتب محتوای مناسب توهید کنید

سایت  سهوهت ناوبری  کیفیت ا العات و محتدوای  شموتورهای بست و ساختار سلسله مراتبی و. سایتهای اساسی و  راحی وشقابلیت

 .تدر بدا زبدانی روشدن  مختصدر و مفیدد معمدواًل در نتدایج بسدت و رتبده بداالتری دارندد            هدای سداد   سدایت . گیرندموبود را در نرر می

سایت شما پیوندد دهندد   وش های دیگر بخواهید که بهسایتسایت هستید  از وشسازی یک وشاگر در حال بهینه. های داخلی و خاربیهینک

هر چه سایتی کده بده   . داندای از ارزش سایت شما برای ارباع توسط دیگران مییک موتور بست و این را به عنوان نیانه(. هینک خاربی)

م هیندک داخلدی بده    مفهو. خاربی  هینک داخلی نیز وبود دارد از  رفی در کنار هینک. بندی باالتر باشد  بهتر استدهد در رتبهشما هینک می

. این معناست که از صفحه محتوای خود به صفحاتی از سایتتان که موهوع آنها با موهوع صفحه حاهر مرتبط است هیندک ای داد کنیدد   

شود که مخا ب بتواند به  ور مستقیم به آن صفحات نیز وارد شد  و مطاهب آنها را نیز مطاهعه کند کده از نردر سدئو در    کار باعث میاین

 .فیک سایت و زمان ماندگاری مخا ب در سایت اهمیت زیادی داردترا

برای ای اد بمابیت و همچنین توبه بییتر بده مدتن یدک محتدوا اسدتفاد  از      . استفاد  از تصاویر مرتبط با موهوع محتوا با عنوان مناسب

برای اینکه این تصاویر به افزایز . آوردرا در میداند و به ابتصاویر مناسب و مرتبط  بزء اصوهی است که هر توهیدکنند  محتوا آنرا می

ایدن موهدوع   . بازدید و رتبه سایت کمک کند  بهتر است دارای عنوان مرتبط با محتدوا بدود  و در آن از کلمده کلیددی نیدز اسدتفاد  شدود       

 .کندشود  اهمیت بییتری پیدا میخصوصاً زمانی که بست و بر اساس تصویر و نه متن ان ام می



 سئوآموزش 

یک شخص که برای اینکه بتواند مسائل مربوط به سئو را در محتوا رعایت کرد  و یا بررسی و بهبود ببخید باید بده اصدول و قواعدد آن    

هدایی را ان دام دهدد تدا     برای این هدف او باید دور  آموزش سئو را  ی کند و در حدین دور  تمدرین  . مسلط باشد و آموزش سئو را ببیند

هدای کده در حدوز  دی یتدال     دور  آمدوزش مربدوط بده آن معمدوالً توسدط شدرکت      . د  به خوبی در ذهن او باقی بماندد مطاهب آموخته ش

های موبود و مهدم  ها و دستوراهعملبندی  تمام تکنیکشود که  ی بلسات مختلف و به صورت فصلکند  برگزار میمارکتینگ فعاهیت می

 .دشوای آموزش داد  میتوسط یک کارشناس حرفه

هدای آمدوزش در مکدان    شدود کده در حاهدت حضدوری دور     خدمات مربوط به آموزش به دو صورت حضوری و غیرحضوری ان ام می

هدای آنالیدن و بده صدورت     در حاهت غیرحضوری آموزش در بستر اینترنت از  ریدل دور  . شودشرکت و به صورت گروهی برگزار می

ال حاهر آموزش سئو غیرحضوری بییتر  رفدار دارد و بده خدا ر مسدائلی مثدل کداهز      در ح. شودوبینار یا ویدئو کنفران  ان ام می

 .باشدبییتر مورد توبه می …ها  تمرکز بییتر در حین آموزش و هزینه

 .تواند در قاهب یک سئوکار یا کارشناس سئو به فعاهیت بپردازدهای آموزشی مربو ه به خوبی  ی کند  میشخصی که دور 

 ناس سئووظایف یک کارش

کنندد و آنهدا را بدرای    سدایتها را پیگیدری مدی   یک متخصص سئو اموری مانند ت زیه و تحلیل  بررسی و بازبینی و اعمال تغییدرات در وش 

بنددی صدفحات آن در   سدایت بدا بهبدود رتبده    این کار به معنای به حداکثر رساندن بازدید برای یدک وش . کنندموتورهای بست و بهینه می

 . و استموتورهای بست

 باشدکارشناس سئو مسئول بررسی رعایت آن در محتوا می

داند کده  او می. گیرند  باشدکنند  میکل و تصمیمبندی و توسعه محتوای مرتبط و بماش باید حلای با توانایی اوهویتیک کارشناس حرفه

توهید محتوا را بیاموزید که شامل کلمات کلیدی یدا  دهند حتی شما باید آموزش موتورهای بست و ارزش محتوایی با کیفیت را افزایز می

 .دهدعباراتی است که بازدید سایت را افزایز می

سازی موتور سایت و تبلیغات را برای بهینهبندی مربوط به وشهای مختلف بازاریابی موتور بست و   رحآنها همچنین ممکن است تکنیک

های داخلی و توانایی حدل مسدئله را در زمدانی کده در تدالش بدرای یدافتن بهتدرین         هینک آنها همچنین اهمیت. بست و آزمایز و ابرا کنند

 .دانندهای داخلی هستند  میها و بهترین روش برای هینکموقعیت

دهد  داندز عمیقدی در مدورد تحقیقدات کلمدات کلیددی دارد        سایتها را برای بهبودی مورد ت زیه و تحلیل قرار مییک کارشناس خبر  وش

 .کندهای مختلف عمل میکند و به عنوان یک رابط بین بخزشتن مطاهب مرتبط با سئو را درک مینو

میباشد که مربع عاهی بدرای ایدن    Moz.com یکی از بهترین سایت ها که میتوانید ا العات خود در زمینه سئو را به روز نگه دارید سایت

 .حوز  است

 نکات کلیدی مربوط به آموزش سئو

 :صی که در ابتدای شروع به فعاهیت در حوز  سئو و مسائل مرتبط با آن هستند  توبه به نکات آموزشی زیر بسیار مهم استبرای اشخا

 .کنندبیاموزید که مشتریان بیشتر چه کلمات کلیدی را سرچ می (1

حال چگونه باید این موهوع . چیزی هستندسازی کنید بدون اینکه بدانید میتریان شما به دنبال چه سایت خود را بهینهتوانید وششما نمی

های خدود را بدر روی   را فهمید  بهترین نقطه برای شروع این است که به آنچه میتری شما ممکن است بست و کند خوش فکر کنید و اید 

 .توانید مستقیماً از آنها سؤال کنیدحتی می. کاغم یادداشت کنید



 .کنیدشده را برای جستجو ایجاد صفحات بهینه (2

ترین کلمات کلیدی با بهتدرین محتدوا   سایت شما برای موتورهای بست و بهینه نید  باشد  حتی هدف قراردادن با ارزشاگر صفحات وش

سایت خدود اسدتفاد    روشهای زیادی برای اینکار وبود دارد؛ اگر از سیستم مدیریت محتوای وردپرس برای وش. کندنیز به شما کمک نمی

کدار  افدزار سداد  بدود  و بدرای کسدانی کده تداز        کار با این نرم. را نصب کنید Yoast SEO شود یک افزونه سئو مثلمی کنید  توصیهمی

 .هستند  بسیار مناسب است

 هر شخص کارشناس باید در زمینه سئو به خوبی آموزش دید  باشد

 .تمطمئن شوید که سایت شما برای موتورهای جستجو و افراد دیگر در دسترس اس  (3

مخا بان انسانی و رباتهای موتورهای بست و کده  : هنگام ان ام سئو  توبه به این نکته مهم است که دو میتری  رف بازدید شما هستند

های زیادی بین ایدن دو  کنند  اما تفاوتتر و شبیه به انسان عمل میها باهوشبا اینکه ربات. کنندسایت شما استفاد  میبندی وشاز فهرست

 .ها باشدهدف شما باید ای اد یک ت ربه مثبت برای انسان و ربات. داردوبود 

 .های دیگر ایجاد کنیدهای برگشتی را از سایتلینک (4

یکی از عواملی است که بدر  ( بک هینک)ت ربه ثابت کرد  که هینک برگیتی . کار سئوی شما بسیار مهم استای اد هینک برای موفقیت در را 

هدای  سدایت توانید با استفاد  از آنها وشکار وبود دارد که میهای زیادی برای اینتاکتیک. گماردی گوگل تأثیر زیادی میبنداهگوریتم رتبه

 .ها از محتوای فرعینویسی مهمان و ای اد هینکدیگر را به صفحات وش خود هینک بدهید مثل ای اد هینک شکسته  وبالگ

 .بررسی کنیدآمیزبودن سئو را با ردیابی موفقیت  (5

توانیدد اسدتفاد    ها و معیارهای زیدادی وبدود دارد کده مدی    روش. در مرحله آخر باید بدانید چگونه عملکرد خود را ردیابی و بررسی کنید

ترین معیارهای در مورد سدئو  مهم. شود روی اصول کار متمرکز شویدتوصیه می! کنید  بنابراین ممکن است در ابتدا کمی سردرگم شوید

 :تند از عبار

 ترافیک ارگانیک ( اهف 

 بندی برای کلمات کلیدی موردنرر شمامیانگین رتبه( ش
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