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 – سئو 100تا  0آموزش  – وردپرس آموزش سئو ترینکامل
 2020 آموزش جامع سئو

زش آمو ترینجامعو  ترینکامل، با یوتا وردپرسسالم دوستان و کاربران عزیز سایت 
 شما سایتبهبود سئو که میدانید  طورهمانسئو وردپرس در خدمت شما هستیم. 

 شتریمهم است. متأسفانه ب اریشما بس سایتوببه  شتریب کیبه تراف یابیدست یبرا
 هستند و یادگیری یفن اریبس دیشروع کار کاربران جد یبرا سئو وردپرس یراهنماها

 یخود جد سایتوب کیتراف شیافزا رای. اگر بکار آسانی نخواهد بود هاآنو فهم 
، مقاله آموزشی وردپرس نیا رد .یادگیری سئو را جدی بگیریدبه  دیبا دیهست

تا به شما در بهبود سئو وردپرس  ایمدادهسئو وردپرس را آموزش  100تا  0آموزش 
ئو آموزش س ترینکاملاین آموزش  .دیداشته باش یتر  کیارگان کیکمک کرده و تراف

را جدی بگیرید و از  هاراهنماییدر سطح وب فارسی خواهد بود پس تمامی نکات و 
 رای بهبود رتبه سایت خود استفاده کنید.ب هاآن

 
 کامالا سئو شده است، این مطلب  خودخودیبهشاید شنیده باشید که وردپرس 
سئو شده هستند اما سئو سایت فقط مربوط  کامالا درست است و کدهای وردپرس 

دیگری را انجام دهید تا  هایفعالیتبه کدهای سایت نیست و شما باید کارها و 
سایت خود را در نتایج گوگل به باالترین سطح ممکن برسانید. در زیر ما بتوانید 

به  هرکدام. با کلیک روی ایمکردهرا لیست  ایمدادهمطالبی که در این آموزش قرار 
د که از ابتدا شروع به کار کنی کنیممیبخش مربوط به آن منتقل خواهید شد. توصیه 

https://yotawp.com/
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آموزش سئو  ترینکاملبا ما در  باشید.را به یاد داشته  شدهگفتهتا همه نکات 
 وردپرس همراه باشید.

 

 سئو پایه – 1فصل 

 سئو چیست؟ – 1 – 1

 چرا سئو مهم است؟ – 2 – 1

 است؟ یسئو کار سخت ایآ - 2 – 1

 دارم؟ اجیاحت یبه کمک کس ایآ رم؟یبگ ادیسئو را  توانممیچگونه  - 3 – 1

 سئو یاصطالحات اساس - 4 – 1

 ئو داخلی و سئو خارجیس – 1 – 4 – 1

 و سئو کاله خاکستری سفیدکاله، سئو سیاهکالهسئو  – 2 – 4 – 1

 سفیدکاله، کاله خاکستری و سیاهکالهسئو  – 5 – 1

 موتورهای جستجو – 2فصل 

 ؟کنندمیجستجو چگونه کار  یموتورها - 1 – 2

 بندیرتبه فاکتورهای - 2 – 2

 جستجو یهانحوه استفاده مردم از موتور - 3 – 2

 جستجو یسهم بازار موتورها - 4 – 2

 کرد؟ بندیطبقهجستجو را )کوئری(  وجوهایپرس توانمیچگونه  - 5 – 2

 SERP هایروزرسانیبه - 6 – 2

 SERP هایویژگی - 7 – 2

 سئو داخلی – 3فصل 

 متا هایبرچسب - 1 – 3
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 یسئو داخل ستیچک ل - 2 – 3

 یسئو داخل (یفنتکنیکال )  ستیچک ل - 3 – 3

 تکنیکال سئو هایهک – 4 – 3

 محتوا و سئو – 4فصل 

 کنم؟ جادیا دیبا ییچه محتوا - 1 – 4

 باشد؟ دیطول پست مطلوب وبالگ چقدر با - 2 – 4

چکار  دیبا سایتوب هایبخش ایمقاالت  ریدر سا یدر مورد مطالب تکرار  - 3 – 4
 کرد؟

 جستجو کلمات کلیدی – 5فصل 

 م؟یکن دایرا کجا پ یدیکلمات کل - 1 – 5

 کلمه کلیدی یارهایمع - 2 – 5

 انجام نشود یدیچگونه جستجو کلمات کل - 3 – 5

5 – 3 – 

 یا بک لینک لینک بیلدینگ – 6فصل  

 مهم است؟ اریبس لینک بیلدینگ یا بک لینکچرا  - 1 – 6

 نکیانواع بک ل - 2 – 6

 متن لنگر - 3 – 6

 نکیبک ل تیفیک هایجنبه - 4 – 6

 بک لینک هایاستراتژی – 5 – 6

 سیاهکاله هایپنالتیو  هاتکنیک - 6 – 6

 هاتمرین نیبهتر  - 7 – 6

 و سئو UX (User experience) – 7فصل 
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 ست؟یچ UXی یا کاربر  یتجربه - 1 – 7

7 – 2 - UX امروز حاکم بر جهان است 

 UXسئو و  هایچالش – 3 – 7

 سئوو  UX گیریاندازهنحوه  - 4 – 7

 مهم سئو هایافزونه – 8فصل 

 

 

 سئو پایه – 1فصل 
، میبپرداز  2020در سال سئو  آموزش هایجنبهخاص و  یهاتکنیکبه  نکهیقبل از ا

 آموزش ترینکاملبه  .میدر فصل اول شروع کن و پایه یبا مطالب اساس دیاجازه ده
 !دیخوش آمد انیمبتد یبرا سئو

 

 سئو چیست؟ – 1 – 1

 جیدر نتا هاموقعیتبهبود  یبرا یندی( فراSEOجستجو ) موتور سازیبهینه
باالتر  سایتوبجستجو است. هرچه  ی( در موتورهاغیر پولی)  کیارگان یجستجو

به زبان ساده سئو یعنی کارهایی که شما  .کنندمیمشاهده بیشتر ، مردم آن را باشد
 د.تا رتبه سایت شما در گوگل بهبود یاب دهیدمیدر سایت خود انجام 

بار ظاهر  نیاول یجستجو برا یکه موتورها گرددبرمی یالدیم 90ه دهه ب خچهیتار 
صنعت رو به رشد  کیو  یابیبازار  یبرا یاساس یاستراتژ  کی نی، اشدند. امروزه

 است.
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" یا "آگهی هاآننکته اضافی: اگر هنگام جستجو در نتایج گوگل به مواردی که در کنار 

"Adیعنی این نتایج واقعی نیستند و با پرداخت هزینه خود را  " نوشته بود برخوردید
که روی این موارد کلیک نکنید و  کنیممی. توصیه اندرساندهبه نتایج باالی گوگل 

 فقط روی نتایج واقعی و ارگانیک کلیک کنید.

ه آماد یلیو تحل یخالقانه، فن یکارها یبرا دیبا دیر یبگ ادیرا  سئو خواهیدمیاگر 
و  ینکته اصل، حالبااین، ندبا اهداف مختلف وجود دار هاتکنیکاز  یار یس. بدیباش

 برسانید. کیارگان یدر جستجو جینتا نیباالتر  به مهم این است که خود را

 افراد مناسب است. یمناسب برا سایتوب یمربوط به اجراسئو به عبارت ساده، 
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شما  سایتوب. ستین تسایوب یفن نهیشیپ ایساختار کامل  کیفقط در مورد  سئو
 و ودمخاطبان شما پر ش ازیشده متناسب با ن سازیبهینهو  باکیفیت یبا محتوا دیبا

 گرید هایسایتوبباشد که از  و مناسب خوب یکاف اندازهبه دیبا مطالب شما، البته
 یک مرجع معرفی شوید. عنوانبهلینک دریافت کنید و 

 

 

 چرا سئو مهم است؟ – 2 – 1

 

را بر اساس  هاسایتوب ...و  Google ،Bing ،Yahooجستجو مانند  یموتورها
 ییارا شناس هاالگوریتم نیا میتوانمی ای. آکنندمی بندیرتبهمختلف  هایالگوریتم

. گرچه ما کندمیاستفاده  بندیرتبهعامل  200از  شیاز ب گوگل .ریبله و خ م؟یکن
 مانند یموارد فن ای نکی، بک لیفیتباک ی: محتواشناسیممیرا  هاآناز  یار یبس

الزم  البته. شوندمی داشتهنگهراز  کی عنوانبه هاآناز  یار یبس اما تیسرعت سا
درک آنچه در  ی. برادیخود بدان سایتوببا  بندیرتبه یهمه عوامل را برا ستین

 . سه جنبه مهم وجود دارد:دیکاسه سوپ را تصور کن کی، سئو وجود داردمورد 

 ،(سئو داخلی و تکنیکالاست )  سایتوبپشت  یموارد فن انگرینماکاسه  .1
 .شودمی دهیپاش زیتمام م روی، سوپ بدون کاسه مناسب

 ترینمهم نیا، دهدمیشما را نشان  سایتوب یمحتواداخل کاسه سوپ  .2
 .بندیرتبهبد = بدون  یبخش است. محتوا

 اقتدار شیفزااست که باعث ا باکیفیت هایلینکبک  دهندهنشان یچاشن .3
 .کندمیکه سوپ سئو شما را کامل  ایماده نیآخر  ،شودمیشما  سایتوب
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استفاده  نترنتیتوسط کاربران ا یز یچ یجستجو هنگام جستجو برا یموتورها
 یا محصولچه که شما  ستی. مهم ندیباش یز یآن چ خواهیدمیو شما  شوندمی

جو موتور جست سازیبهینه، یگر ید زیهر چ ای دیسی، وبالگ بنودیرا بفروش یخدمات
 ریشود در غ ایندکسجستجو  یتوسط موتورها دیشما با سایتوب است. یضرور 

 .و در نتایج گوگل مشاهده نخواهید شد شویدمی، شما گم صورت نیا

( SERPموتور جستجو ) جی، رتبه شما را در صفحه نتاسئو هوشمندانه هایفعالیت
ایت شما س کیباالتر است. اگر تراف کیتراف یتر به معناباال هایرتبه. بخشدمیبهبود 

، اگر قصد موضوعخالصه کردن  یبرا .فروش شما بیشتر خواهد شد بیشتر شود،
و سئ هایجنبهاز  ی. برخدیرا انجام ده سئو دیبا دیخود موفق شو سایتوببا  دیدار 

و چند روش  میعقل سل یبر روسئو  تی، موفقاما در اکثر اوقات هستند ترپیچیده
 آموزش سئو وردپرس را ادامه دهید! ترینکامل است. یبرتر متک

 

 

 است؟ یسئو کار سخت ایآ - 3 – 1
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 هستند. هاسایتوباکثر  یبرا کیمنبع تراف ترینبزرگجستجو اغلب  یموتورها
 ندیبرتبهدرک و  یبرا ایپیشرفته هایالگوریتمجستجو از  یموتورها ریو سا گوگل

کامل  هاالگوریتم نیاما ا؛ کنندمیجستجو استفاده  جیدر نتامناسب صفحات 
 شما در مورد یدارند تا درک کنند که محتوا ازیهنوز هم به کمک شما ن هاآن ،ستندین

 دانندنمیجستجو  ی، موتورهاباشدنشده  نهیشما به یمحتوا اگر .ه چیزی استچ
 جونیاز دارند در گوگل جست که را یمباحث کاربران یوقتو  کنند بندیرتبهچگونه آن را 

 ی همکیتراف در نتیجهو  شودنمیجستجو ظاهر  جیشما در نتا سایتوب کنندمی
سایت خود را مهم است که  اریهمه صاحبان مشاغل بس یبرادریافت نخواهید کرد. 

خود را به حداکثر  یجستجو کیتا بتوانند تراف دوستانه جلوه دهند برای گوگل
 برسانند.

 

 ارم؟د اجیاحت یبه کمک کس ایآ رم؟یبگ ادیسئو را  توانممیچگونه  - 4 – 1

در در نحوه مشاهده  یادیتفاوت ز  تواندمی شما سایتوبتغییری در  ترینکوچک
، تمام انیمبتد یبراآموزش سئو وردپرس  نیکند. در ا جادیجستجو ا یموتورها

انجام  یرا برا یفشما دانش کا و داد میمباحث مهم و اصول سئو را پوشش خواه
ر را دسئو  چگونه دانیدنمی اگر کرد. دیکسب خواه (تنهاییبهسایت خود را )سئو 
 نی: به مطالعه و تمر میشما دار  یجواب ساده برا کی، ما دیر یبگ ادی 2020سال 

هزاران اطالعات را  توانیدمیاست که شما  نی. نکته خوب ادیدار  ازین یادیز 
نه عاقال دیسئو( اما با همین آموزش ازجمله) دیکن دایپ تنترنیدر ا گانیرا صورتبه

در دوره آموزش سئو سایت یوتا وردپرس هم  توانیدمیهمچنین . دیکن بانتخا
 آورید. به دستشرکت کنید تا بتوانید اطالعات بیشتر را 

 ،از مشاوران توانیدمی، دیوقت ندار  ای دیکن تیاذ یلیخودتان را خ خواهیدمیاگر ن
های سئو تیم یوتا پلن  توانیدمیهزینه زیادی دارد. سئو  هایآژانس این متخصصا

 وردپرس را مشاهده نمایید و در صورت انتخاب از تیم ما کمک بگیرید:

 برای مشاهده پلن های سئو وردپرس اینجا کلیک کنید

 

http://design.yotawp.com/seo-website-wp/


 

 

 yotawp.comع قالب ها و افزونه های اورجینال  مرج –یوتا وردپرس 

 

9 

استفاده از کلمه  جایبهرای درک بهتر موضوع و راحتی کار در ادامه مقاله ما ب
برای همه  تقریباا . قوانین سئو کنیممیموتورهای جستجوگر از گوگل استفاده 

درصد  90موتورهای جستجوگر یکسان است اما به دلیل اینکه در ایران بیش از 
 .کنیممیآن تمرکز  رویهمما  شودمیجستجوها در گوگل انجام 

 

 ی سئواصطالحات اساس - 5 – 1

 سئو داخلی و سئو خارجی -
 و سئو کاله خاکستری سفیدکاله، سئو سیاهکالهسئو  -

 

 سئو داخلی و سئو خارجی - 1 – 5 – 1

ما ش سایتوب سازیبهینه یبه معنا سئو در داخل سایت یا همان سئو داخلیانجام 
 همهایناست.  تاندر داخل سایت خود کیارگان یجستجو جیبر نتا یرگذار یتأث یبرا
سئو در  ازنظرتا سایت شما  دیانجام ده سایتوبدر  توانیدمیشما است که  یکار 

به موارد زیر  توانمیمحتوا  سازیبهینه فنی هایجنبهداخل سایت بهینه شود. از 
 اشاره کرد:

 متا هایبرچسب -
 نیعناو -
 URL ساختار -
 ریتصاو سازیبهینه -
 محتوا -
 یساختار  هایداده -
 سایتوبو سرعت  اندازه -
کامل آشنا  صورتبه هاآنبا همین مقاله  3. ما در فصل ... گرید هایخیلیو  -

 خواهیم شد.

در خارج از سایت خود را که  هاییفعالیت هیکل یا سئو خارجیسئو خارج از صفحه 
هدف اصلی  است. ،بخشیدهبود در گوگل بتا رتبه سایت خودتان را  دهیدمیانجام 
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به  یبرا یادیز  هایروشدیگر است.  هایسایتن بک لینک از سئو خارجی گرفت
 وجود دارد: بک لینکدست آوردن 

 

 مانند ویرگول هاییسراچهدر  مهمان یسینو وبالگ -
 یاجتماع هایرسانه فعالیت در -
 پراهمیت حوزه کاری خودتان هایسایتبا  یهمکار  -
شما  سایتوببه  دیگر هایسایت شودمیکه باعث  مطالب ارزشمند نوشتن -

 دهند لینک
 .اندشدهدادهکه در فصل ششم پوشش  گرید یار ی... و بس -

 

 و سئو کاله خاکستری سفیدکاله، سئو سیاهکالهسئو  – 2 – 5 – 1

 
 ایتسوب کی بندیرتبهبهبود  یبرا غیراخالقیاز اقدامات  ایمجموعه سیاهکالهسئو 

رار ق تأثیررا تحت  گوگلکه  نداشده یطراح یطور  هاآناست.  گوگل جیدر صفحه نتا
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 در تواندمی سیاهکالهسئو  .گیرندنمیرا در نظر  یفاکتور انسان کهدرحالیدهند 
متوجه  زود ای رید احتماالا  گوگلاما  برساند SERPکوتاه شما را به صدر  زمانمدت

استفاده  سیاهکالهاز سئو  سایتوباین موضوع شود. اگر گوگل متوجه شود یک 
و دیگر در نتایج خود نمایش  کندمیرا پنالتی و بالک  سایتوباست آن کرده 
 .دهدنمی

 .د کلیک کنیدیک سایت پنالتی شو شودمیبرای مشاهده لیست مواردی که باعث 

 

 رهنمودها و ا استفاده ازاست که ب یالقاخ یهاتکنیکاز  ایمجموعه سفیدکالهسئو 
 از: اندعبارت سفیدکالهسئو  یاصل هایبخش. کندمیعمل  نیقوان

 

 محتوا تیفیک -
 سایتوب یکل سازیبهینه -
 لینک سازی -

است که با هدف بهبود تجربه کاربر انجام  بلندمدت یاستراتژ  کی سفیدکاله سئو
 حتماالا اباالی گوگل بیایید  هایرتبهبه  اگر شما با استفاده از این نوع سئو .شودمی

تا مدت زیادی جزو نتایج باالی  احتماالا پایین رفتن شما بسیار کم خواهد بود و 
 گوگل خواهید بود.

 

با  هسیکه در مقا ی، عملوجود دارددیگری به نام سئو کاله خاکستری نیز  یاصطالح
کاله  یهاتکنیک. دیداشته باش یممکن است خطر کمتر  سیاهکاله یهاتکنیک

اما استفاده از این نوع سئو  اندشدهن فیتعر گوگل  واضح توسط طوربه یخاکستر 
 ریسک زیادی دارد.

 

 .کنیدرا دشمن خود نباید کاری کنید که گوگل ، شما طورکلیبه

 

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en
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 موتورهای جستجو – 2فصل 
 جستجو چگونه کار یکه موتورها آموزیدمیسئو، شما  یراهنما نیا 2در فصل 

جستجو را ارسال  یو چه نوع جستجو کنندمیاستفاده  هاآن، چگونه افراد از کنندمی
 انداخت. میخواه Googleپشت  یفن نهیشیبه پ ی. ما نگاهکنندمی

عوامل  ترینمعمولیو  میجستجو بپرداز  یبه موتورها یشتر یبا دقت ب دییایب
 را بهتر بشناسیم. دیتمرکز کن هاآن یروبیشتر  دیشما باکه  ایبندیرتبه

 

 کنندمیموتورهای جستجو چگونه کار  – 2 – 1

 

 هستند: یاصل مرحلهجستجو شامل سه  یموتورها

 (Crawling) یدن یا کراولینکخز  .1
 (Indexing) یا ایندکس کردن سازینمایه .2
 جینتا انتخاب .3

 است: ریبه شرح ز  روند
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 خزیدن

، یدی، کلمات کل، محتواآن یهابخش، سایتوباسکن  یبه معنا یعنکبوت ای دنیخز 
 یاست. اطالعات گوگل هزاران ربات کوچکو ... توسط  ری، تصاوهالینکبک  ،نیعناو

( crawledخزیده شده ) اصطالحبهبایگانی یا  شودمی افتی سایتوبکه در 
 .شوندمی
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 یابیرد را ایددادهارجاع  هاسایتوب که به دیگررا  هاییلینکتمام  هاخزنده
 یبرا هاربات. کنندمی هیرا تجز  سایت شما بارها و بارها صفحات هاآن. ندکنمی
 شودمی. گفته کنندمیش را خز نترنتیمرتب کل ا طوربه هاداده روزرسانیبه

 هایروزرسانیبهتا از  کنندمیرا بررسی  هاسایتمرتب  صورتبهروزانه  هاخزنده
 .دهندمیرا ارائه  هاسایت بندیرتبهمطلع شوند و طبق آن  هاآن

 

 یا ایندکس کردن سازینمایه

ایندکس . گیردمیصورت  کردن ندکسی، اشما سایتوب در هاربات دنیاز خز  پس
سر سرا هایسایتوبکتابخانه پر از  کی ای پیکرغولکاتالوگ  کی عنوانبهکردن را 

به ثانیه آپدیت دنیا در آن قرار دارد و ثانیه  هایسایتوبکه کل  دیجهان تصور کن
تا  1، از طبق تجربه ما. کشدمیطول  یمعموالا مدت سایتوبشدن  ندکسیا. شودمی
 .کشدمیطول روز  10

که  خود سایتوب، صفحات اپراتور جستجو نیبا استفاده از ا توانیدمی: مهم نکته"
 مثالا  site:domain.com :را مشاهده نمایید اندشده ندکسیقبالا ا

site:yotawp.com " 

دوست خوب خزنده ما دوباره آن  ،کند رییتغشما  سایتوب، هر بار که نیبر ا عالوه
ما ش سایتوب هایروزرسانیبهکه  یتا زمان دی. به خاطر داشته باشکندمیرا اسکن 
 .ستندین مشاهدهقابلجستجو  ینشوند در موتورها ایندکس

 

 جیانتخاب نتا

 کی تنترنیکاربر ا کههنگامیمهم است.  اریبس و کاربران دهندگانتوسعه یبرا جینتا
که در بخش ایندکس کردن  ایکتابخانهدر  گوگل، کندمیجستجو  مورد را در گوگل

 رونیرا ب مربوط به جستجو کاربر جیو نتا پردازدمیایجاد کرده است به جستجو 
بر اساس  سایتوب اردهایلیدر برابر م وجوپرس یبررس ندیفرآ نی. اکشدمی

 کنندمیجستجو را اجرا  یکه موتورها هاییشرکت مختلف است. هایلگوریتما
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(Google ،Microsoft ،Yahooمحاسبات دق )نگه  یخود را مخف هایالگوریتم قی
 شدهشناخته کامالا سایت  بندیرتبه فاکتورهایاز  یار ی، بسوجودبااین. دارندمی
 .پردازیممیوع که در ادامه آموزش سئو وردپرس به این موض تندهس

 

 بندیرتبه فاکتورهای - 2 – 2

فسانه ا یحت ای زنیگمانهفقط  یاما برخ هستند شدهاثباتفاکتورهای گوگل  شتریب
 یبراهستند.  ترمهمفاکتورها  گریاز د از این فاکتورها ی، برخنیهستند. عالوه بر ا

اما خوب  دیانبد کامل صورتبهرا  بندیرتبههمه عوامل  ستیسئو الزم ن یر یادگی
، فاکتورها ترینمهماز  یکی .دیداشته باشروی آن  یمرور کل کیاست که حداقل 

 سایتوب کیبه  یمنته هایلینکبک  تیفیبر اساس تعداد و ک پروفایل بک لینک
 است.
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 بیهستند: )بدون ترتموارد زیر شامل  بندیرتبهمهم  فاکتورهایاز  گرید یبرخ
 خاص(

 

 یدیلاز کلمات ک استفاده -
 HTTPSاستفاده از  -
 لینک سازی -
 محتوا قوی -
 اجتماعی هایرسانه -
 دامنه سن -
- AMP 
 صفحه بندیطرح -
 و ... -

 

 به دو دسته زیر تقسیم کرد: توانمیگوگل را  بندیرتبهفاکتورهای  طورکلیبه

 دسته سئو داخلی )همراه با سئو تکنیکال( .1
 هالینکسئو خارجی یا بک  دسته .2

 

 جستجو یردم از موتورهانحوه استفاده م - 3 – 2

 یبا کاربران و موتورها سایت شما دوستانه بودن ،سئو ی: نکته اصلیادآور ی یبرا
، دیکن گذاریسرمایهکامل  یفن یجستجو است. اگر تمام پول و وقت خود را در سئو

 ردبه ه تواندمیشما  یهاموقعیت، باشد فیکاربر ضعبا اما اگر تعامل ؛ خوب است
شروع به هدر دادن پول  گونهاینو  اربر از شما راضی نباشدرود و همچنین ک

 است. کیشماره  تیکاربر اولو نظرنقطه. کنیدمی

 

 :دهدمیرا نشان  گوگل یمتداول کاربر در جستجو یاز سفرها یکی ریز  ریتصو
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است.  شدهتحول  اخیر دچار تغییر و هایسال یجستجو در ط یتعامل با موتورها
 همان است: ، اصلحالبااین

 

 پاسخ ای، اطالعات حلراهبه  ازین .1
 ( در موتور جستجویدی)کلمه کل وجوپرس صورتبه ازین پیتا .2
 رفتن به اولین نتیجه .3
 (سایت وب) دیگر جهیچند نت ای کی یرو کیکل .4
 پاسخ یبرا سایتوب اسکن .5
دیگری  هایپاسخموردنظر دنبال  سایتوبدر  احتماالا ، جواب افتنیصورت  در .6

 شد!نیز با

 

 جستجو یسهم بازار موتورها - 4 – 2

مشاهده کنید که سهم هرکدام از موتورهای جستجو به  توانیدمیدر نمودارهای زیر 
 است. شدهآوریجمع Netmarketshare سایتوبچه صورتی است. این داده از 

https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22searchEngine%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22searchEnginesDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222019-01%22%2C%22dateEnd%22%3A%222019-12%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
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 بندیطبقهجستجو را )کوئری(  وجوهایپرس توانمیچگونه  - 5 – 2
 کرد؟

 جستجو وجود دارد: کوئرینوع  سه
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 یناوبر  یجستجو کوئری .1
 یاطالعات یجستجو کوئری .2
 تراکنش یجستجو کوئری .3

 

 یناوبر  یجستجو کوئری

 یخاص یتساوب ای ینام تجار  یهدف جستجو برا انگرینما این نوع جستجو
مرورگر  هاینشانک ای خچهیاستفاده از تار  جایبهدارند  لیهستند. مردم تما

(Bookmark)،  کلمات خاص مانند دقیقاا "youtube "ای "google"  وردپرس "یا "یوتا 
که  mangools سایت یاساس مطالعه مورد بر کنند. پیجستجو تا یرا در موتورها

مانند  ییهابرند، انددادهقرار  وتحلیلتجزیهرد را مو یدیکلمه کل اردیلیم 16در آن 
YouTube ،Facebook  وGoogle  را دارندحجم جستجو  نیباالتر. 

 

 یاطالعات یجستجو کوئری

 هاآن. شوندمیارسال  خاصی هستند اطالعات یکاربران در جستجو یموارد وقت نیا
ال به دنب هستند و یانجام کار  یدر مورد چگونگ ییراهنما ایپاسخ  افتنیبه دنبال 

وه "نح در باکس جستجو گوگل عبارت ،مثالعنوانبه. ستندیخاص ن سایتوب کی
 .کنندمیرا جستجو  " تزایپپخت 

 

 تراکنش یجستجو کوئری

 :مثالا ) نام محصول  کی. معموالا با را دارد خریدقصد انجام  کوئری، کاربر نوع نیادر 
ر . عالوه بشودمی( همراه یکفش ورزش: مثالا )  خاصی دسته ای( قیمت تلویزیون الجی

هم انجام مشابه  یبا روش ای " متیق..."، "...  می"کجا بخر همراه با  تواندمی، نیا
 .شود

و  اندشدهنوشتهما در اکثر موارد با یک کلمه کلیدی خاصی  اغلب وبالگ هاینوشته
 تیمحبوب شیافزا لیبه دل است اماخاص یک کلمه  یجستجواصلی دف ه
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 به ندهی، ممکن است در آالکسا ای Google Now، یر یمانند س یصوت ارانیتدس
 نباشد. یآسان نیا تعریف کلمات کلیدی به

 

 SERP هایروزرسانیبه - 6 – 2

 قرار گرفتن در بین، خوب است کیارگان یجستجو جیقرار گرفتن در صفحه اول نتا
 هاسایتوب درست است؟برنده وجود دارد،  کیاست اما تنها  یعالاول  نتیجهسه 

 است نی. مسئله اشوندمی روزبهماهانه  ای ی، هفتگروزانه صورتبهدر سراسر جهان 
توسط  دیجد راتییو تغ هاسایتوب کههنگامی. کندمیرشد  هرروز نترنتیکه ا

از  گرید یکی کند. رییممکن است تغ کیارگان جی، نتاشوندمی ایندکسموتور جستجو 
 یجزئ تغییرات. کندمی رییگوگل است که همواره تغ تمیالگور  مهم اریعوامل بس

 تمیالگور  یاصل روزرسانیبه کیاما  نکند جادیا SERPتغییری در ممکن است 
 .باشد هاسایتوببرای  لرزهزمین کی عنوانبه تواندمی

و نتیجه  دیبرنده شو امروز اگر شما یاست که حت نیا مییبگو خواهیممیآنچه ما 
مودار ن در د و بالعکس.رقبا شو نیگز یجا گریز درو درشما  تیموقع احتماالا  شیداول با

)بر  2019ماه مه  ی( براCTR) ارگانیک کیکل عیتوز  زانیبسته به م توانیدمی، شما ریز 
رتبه را در گوگل  نیباالتر  تی( اهمAdvanced Web Ranking هایدادهاساس 

 .دیمشاهده کن
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 SERP هایویژگی - 7 – 2

را در نظر  صفر " تی"موقع اصطالحبه دی، باروزها نیاما ا اول مهم است نتیجه
. میانداز یب " How to bake potatoes" یجستجو جیبه نتا ینگاه دییایب .دیر یبگ
 نیاطالعات است، بنابرا ترینمهم ایبا تمام گوگل  قطعه برجسته کیاول  جهینت
 .ستین گرید جینتا یبه بررس یاز ین

 
 

 Rich snippets هاآنبه  نیوجود دارد )همچن SERP بیسار زیادی برای هایگیویژ 
هنگام در  ها Rich snippets د؟یده تیاهم هاآنبه  دی(. چرا باشودمیگفته 

 هایویژگیاست که  لیدل نیا به. گذارندمی تأثیربر رفتار کاربران  مشاهده نتایج
SERP اریرا در اخت یاطالعات کاف مواقع اغلبدر دارند و  یشتر یب یبصر  تیجذاب 
 .کنند کیکل گرید جینتا یرو ستیالزم ن اصالا ن کاربرا نی، بنابرادهندمیقرار  کاربران

 

 دیمشاهده خواه SERPکه در  هستند هاRich snippets ترینرایجاز  یبرخ هااین
 کرد:
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 پاسخ جعبه -
 ، محصوالت(هافیلم، ری)تصاو اسالیدر چرخشی -
 ریتصو بسته -
 نقشه تهبس -
 آموزشی هایگراف -
 برتر هایداستان -
 هارویداد -
 و ... -

 

 

 سئو داخلی – 3فصل 
است که  ییاز کارها یکامل ستیشامل لسئو داخل صفحه یا همان سئو داخلی  
متا، مطالب و  هایبرچسبمربوط به  شتری، بشیانجام شود. چند سال پ دیبا

اگر  غییرات زیادی کرده است.ت 2020اما در سال  بود شدهبهینه ازحدبیش نیعناو
با ما در ادامه آموزش ، دیر یبگ ادی 2020را در سال سئو وردپرس  آموزش خواهیدمی

 سئو همراه باشید. 100تا  0

و  نی، عناومحتوا بیشتر رویموتور جستجو  هایالگوریتمگذشته  چند سالتا 
تمرکز جو جست جیتاباال در ن هایرتبهبه  یابیدست یبرا یدیپر از کلمات کل حاتیتوض

 اسئو ر خواهیدمی اگر. اندشده ترپیچیده هاالگوریتمکرده بود اما در حال حاضر این 
 یموتورها هایپیشرفت ترینبزرگاز  یکی. دیکن ریگ درگذشته توانیدمی، ندیر یبگ ادی

کاربر را در نظر  یر یدرگ دیگرعبارتبهو  یعامل انسان هاآناست که  نیجستجوگر ا
 .یرندگمی

 

 تنهانهاست،  یمربوط به هدف قرار دادن افراد واقع SEOکه  دینکن فراموش
 جستجو. یموتورها
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 متا هایبرچسب - 1 – 3

 فیرا توص سایتوب یمحتوا هاآنهستند.  HTMLاز کد  یمتا بخش هایبرچسب
 متا هستند. حاتیمتا و توض نیعناو هابرچسب ترینمهم. کنندمی

شما  بندیرتبهدر  یمیمستق تأثیر یدیهمراه با کلمات کل حاتیضمتا و تو نیعناو"
 یکل یر یو درگ)نرخ کلیک(  CTRبر  یقو یعامل روان کیهمچنان  هاآن، اما ندارند

 "مهم هستند. اریسئو بس یهنوز هم برا هاآن، نیبنابرا؛ کاربر هستند

 ی( که محتواYoast for WordPressوجود دارد )مانند  یادیز  هایافزونهابزارها و 
، هاوانعنمتا،  حاتی، توضتمرکز در عنوان متام یدیشما را از نظر استفاده از کلمات کل

قرار  وتحلیلتجزیهمورد  گریو موارد د ریتصو alt هایویژگی، یدیکلمه کل یچگال
 توانندمی سختیبهاما  دهندمیارائه  یادینکات ز  هاافزونه. این ابزارها و دهدمی

 دینحاصل ک نانی. اطممتوجه شوند یگوگل را در هنگام توجه به عامل انسان متیالگور 
متن شما و هم از نظر کاربر  ی، هم از نظر فنمتا هایبرچسب جادیکه هنگام ا

 باشد. شدهبهینه

 

 یسئو داخل ستیچک ل - 2 – 3

هر سیستم دیگری( الزم )یا کارهایی که باید برای انجام سئو داخلی در وردپرس 
 .کنیممیت انجام دهید را در اینجا ذکر اس

 ندکنمیقبل از نوشتن متن، بدانید که کاربران چه چیزهایی را جستجو  – 1 – 2 – 3

مطمئن  ایآ د؟یسیبنو کنندمیکه افراد جستجو  یدر مورد موضوع دیقصد دار  ایآ
 ارزش کی توانیدمی ای؟ آمقاله شما از دیگر مقاالت موجود بهتر استکه  دیهست

 زمان شما مناسب است؟ ایآ د؟یبه موضوع ارائه ده دیافزوده جد

 که یک نوشته برای ستیقبل از شروع نوشتن است و مهم ن یسؤاالت اصل نیا
پاسخ دادن به این  یبرا یار یبس هایروشصفحه فرود محصول.  کی ایوبالگ باشد 

د شما بای که است ناپذیراجتناب یبخش یدیکلمات کل قیوجود دارد. تحق سؤاالت
 قیقانجام تح یدر مورد چگونگ به آن توجه داشته باشید. اینوشتهقبل از نوشتن هر 

 .ایمدادهکامل توضیح  صورتبه 5در فصل  یدیکلمات کل
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 عنوان و سرتیترها هایبرچسب – 2 – 2 – 3

 .عالی را ایجاد کنید نیو عناو مناسب متا حاتیعنوان جذاب، توض کیشما باید 
ز ا موضوع شما را بهتر درک کنند.کاربران  داشته باشید تاتمرکز  یاصل اژهکلیدو روی
( CTAعمل ) برای یانبر فراخو دیتأک یبرا یفرصت عال کی عنوانبهمتا  حاتیتوض

 .دیاستفاده کن

همان چیزی است  شما سایتوبکه  دیجستجو را متقاعد کن یو موتورها کاربران"
 "د.نکن کیآن کل یرو دیبا که

 

 :عنوان و سرتیترها هایبرچسب یبرا عیت سر نکا

 

 کاراکتر  155حداکثر تا  باید متا حاتیکاراکتر و توض 70حداکثر  عنوان باید
مناسب در گوگل نمایش داده  صورتبهباشند تا  (2019شده در مه  روزبه)

 .شود
 و ساختار مناسب از ساختار  ییخوانا یبرا<H1< ،>H2< ،>H3...درست  < و

در نوشته خود استفاده کنید یا  H1از  باریکفقط  مثالعنوانبه .دیناستفاده ک
 .H6استفاده نکنید و به همین ترتیب تا  H2بار از  3بیشتر از 

 مانند  ییجستجو را در ابزارها جینتا نمایشپیشSERP Simulator ری)تصو 
 یبررس سئو وردپرس هایافزونهبا استفاده از  ای SEOSiteCheckup (،ر یز 

 .دیکن

https://mangools.com/free-seo-tools/serp-simulator
https://seositecheckup.com/
https://yotawp.com/seo-wordpress-plugins/
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 سئو دوست یها URLاستفاده از  – 3 – 2 – 3

 خودداری کنید: شوندمیکه خودکار توسط سیستم ایجاد  ییها URLاز 

www.example.com/2017/post318e7a349f6 

 

 :دیمربوط به مطالب و عنوان آن استفاده کن یها URLاز 

www.example.com/how-to-bake-pizza 

 

خودتان را انتخاب کنید. برای  یها URLنحوه نمایش  توانیدمیدر وردپرس شما 
حالت،  نتریبهینهاین کار از مسیر تنظیمات << پیوندهای یکتا اقدام کنید. بهترین و 

 است. نوشته "حالت "نام 

http://www.example.com/2017/post318e7a349f6
http://www.example.com/how-to-bake-pizza
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 یتر به بهکوتاه در گوگل رت یها URL گویندمی سانیمتخصصان سئو و وبالگ نو
های بلند استفاده کرد ولی تا URLنتوان از که  ستیبدان معنا ن نی، االبتهد. دارن

کلمه بیشتر نشود. برای مثال  10های شما از URLسعی کنید  توانیدمیجایی که 
 :شودمیکلمه را شامل  8که در حال مطالعه آن هستید  ایمقالههمین 

 
 

 مدیامولتییا  ایچندرسانه – 4 – 2 – 3

ها،  کینفوگرافی، اریاز تصاو دیکن ریخود را درگ بازدیدکنندگان اهیدخومی اگر
و تعامل  پرشمنجر به کاهش نرخ  این موارد. دیاستفاده کن هافیلمنمودارها و 

وشته ن یمیقد وهیبه ش دیبا زهایچ ی. بعضشوندمیکاربران با سایت شما  شتریب
 ضرورت است. کی ایچندرسانهدر حال حاضر شود اما 
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ده بو ریچند سال اخ یط یابیروند بازار  ترینداغاز  یکی در مطالب دئویوفاده از است
تا مطالب شما را  دهندمی زهیبه افراد انگ استفاده از ویدئو، نیاست. عالوه بر ا

 برای آن دیدگاه قرار دهند. ای، به اشتراک بگذارند بپسندند

 

 :ایچندرسانه استفاده از یبرا مهمنکات 

 چگونه هایفایلبا استفاده از نام را  ریتصاو( تزایپ-پخت-به-مربوطه.jpg)  در
 سایت بارگذاری کنید.

 هایویژگی alt را روی تصویر خود اعمال کنید. ریتصو 
   له مربوط به آن کلیک کنید.برای مشاهده مقا .دیکن نهیبهرا اندازه پرونده 
 دینمودار را درج کن ای لمیمانند ف یتعامل ایچندرسانه. 
 اعث ب استفاده کنید. استفاده از محتوای متنی زیمتن ناز که  دینکن فراموش

)خزندگان موتور جستجو  دیدهرا از دست ن مهم یدیکلمات کل که شودمی
 (.بخوانند "را " لمیف توانندنمی

 

 داخلی و خارجی هایلینک – 5 – 2 – 3

 دهدمیگوگل  موضوع شما به یارتباط گنالی، سخارجی هایلینکاز  استفاده
معتبر و معروف در حوزه کاری خودتان لینک دهید تا  هایسایتبه  دیگرعبارتبه

 گوگل موضوع سایت شما را بهتر درک کند.

 سایتوب هایبخش ایمقاالت  ریسا غیتبل یمناسب برا یروش یداخل هایلینک
. شودمی شتریو منجر به تعامل ب شودمی ترآسان هاآناز  دیشما هستند. بازد

را  سایتوبتا ساختار  کندمیکمک گوگل  هایرباتبه  نیهمچن یداخل هایلینک
 درک کنند.بهتر 

 

 :خارجیو  یداخل هایلینک یبرا عینکات سر 

 شما را بهبود ندهند  یتسارتبه  میمستق طوربهممکن است  خارجی هایلینک
 .شودمی هیتوص اریبس هاآناما استفاده از 

https://yotawp.com/resize-and-serve-scale-images-with-wordpress/
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 دیاستفاده کن یداخل وندیپ 3-2به طول محتوا از حداکثر  بسته. 
 مطلب خودتان را  نیبنابرا کنندمیرا اسکن  هالینکموتور جستجو  هایخزنده

 خراب ارجاع ندهید. هایلینکبه 
 دیکن استفاده مدل خوشه موضوع لینک دهی داخلی از یبرا. 

 

 شوند ریمردم درگ دیبگذار  – 6 – 2 – 3

این موضوع درست  درگذشته دیشا بله. گذاردمیخودش را به اشتراک  یعال یمحتوا
 هایدکمه نیبنابرا دهندنمیو این کار را انجام روزها مردم تنبل هستند  نیا بود اما

. طبق گفته خود داشته باشید سایتوبدر  دیبا شهیهم مطالب را گذاریراکاشت
BuzzSumo است. یافتهکاهشبه نصف  2015از سال  مطالب گذاریاشتراک، سهم 

با  خاص و مرتبط یاجتماع هایشبکه، نینکدیل ای تریی، توفیسبوکبر  عالوهشما 
 .دیر یرا در نظر بگ رگید ، تلگرام و مواردReddit ،Pinterestموضوع مانند 

 

وع خاص و مرتبط با موض یاجتماع هایشبکه، نینکدیل ای تریی، توبوکفیسبر  عالوه
 .دیر یرا در نظر بگ گرید یار یو بس Reddit ،Pinterestمانند 

 

 یسئو داخل ی(فنتکنیکال )  ستیچک ل - 3 – 3

 

 یشتر یب یوارد فنکه به م داخلیاز سئو  یبخش عنوانبهرا  تکنیکالسئو  توانیممیما 
یک مقدار آشنایی با کدنویسی نیاز . معموالا حداقل به میکن بندیطبقه، پردازدمی

نگران نباشید وردپرس اینجاست! با استفاده از وردپرس اکثر کارها را اما دارید 
 انجام خواهید داد. راحتیبه

در زیر ذکر را  دیتمرکز کن هاآن یرو دیکه باتکنیکال سئو  یفاکتورها ترینمهم
 :ایمکرده

 

https://www.aparat.com/v/qbUm3


 

 

 yotawp.comع قالب ها و افزونه های اورجینال  مرج –یوتا وردپرس 

 

30 

 (Search Consoleگوگل وبسمتر یا سرچ کنسول ) – 1 – 3 – 3

 هیلاز اصول او یکی( همان گوگل وبمستر قبل)  سرچ کنسول گوگلبه  تیاتصال سا
 گوگل را در تانخود تیسا تا حضور و عملکرد کندمیبه شما کمک  نیاست. ا سئو

 .دیکن نظارتکامل  صورتبه

 
، هاCTR، یدیکلمات کل بندیرتبهتا  کندمیکنسول جستجو به شما کمک 

سئو تکنیکال  یرا برا گرید دیمف هایدادهاز  یار یو بسگوگل  یاحتمال هایمجازات
 .قرار دهید وتحلیلتجزیهسایت خود مورد 

، انتخاب آنچه شما لیاستفاده از موبا تیقابل شامل سرچ کنسول هایویژگی ریسا
 هالینکو  یداده ساختار  ی، خطاهاتیسا ی، خطاهاشود ندکسیا خواهیدمی

 .هستند

 

 سایتوبسرعت  – 2 – 3 – 3

هت در ج دیبا شهیشما هم نیاست، بنابرا بندیرتبهاز عوامل  یکی سایتوبسرعت 
 2در  تیسا کیوب انتظار دارند از کاربران  ٪50. مشخص است که دیبهبود آن باش

 .کنندمیرا ترک  هاآننشود،  یر یبارگ هیثان 3شود. اگر در  یر یکمتر بارگ ای هیثان

 

 :نکات مهم

 را در سایت خودتان  سرعتgtmetrix  یاpingdom دیتست کن. 

https://search.google.com/search-console/about
https://gtmetrix.com/
https://www.pingdom.com/
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 سازیفشرده، ریتصاو سازیبهینه GZIP ،سازیفشرده HTML ،سازیکوچک 
JS  وCSS  سرور را کاهش  ییزمان پاسخگو دیکن یو سع انجام دهیدرا
 .دیده

 کی ماا حت نیدارد بنابرا سایتوبدر سرعت  ینقش بزرگ باکیفیتوب  یزبانیم 
 .دیرا انتخاب کن اعتمادقابل دهندهارائه

 
 

 موبایل یساز بهینه – 3 – 3 – 3

تاپ ت است. جهان از دسکضرور کی لیموبا سایت برای سازیبهینهدر حال حاضر 
 لیموبا یکه برا سایتوب کی ی، اجرادرواقعاست.  رییدر حال تغ لیبه موبا

 خواهد گذاشت. آن بندیرتبهبر  یمنف تأثیر باشدنشده  سازیبهینه

و دسایت شما  درواقع کندمی ندکسیجداگانه ابه بعد گوگل موبایل را  2018از مارچ 
 برای موبایل و باریککتاپ و صفحات بزرگ و برای دس باریک شودمیایندکس  بار

 از نسخهگوگل است که  یمعن نیبه ابرای موبایل  کردن سایت تبلت. ایندکس
تایج ن درواقع .کندمیاستفاده  بندیرتبهو  یفهرست بند یشما برا سایتوب لیموبا
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 دستگاه بر اساسکتاپ یکسان نخواهد بود و ر موبایل و در دسجستجوی گوگل د
 .دهدمیکاربر بهترین نتیجه را نمایش 

 

 :نکات مهم

 سایت خود را در سایتوب واکنشگرایی Friendly Test-Mobile دیتست کن. 
 دینظارت کن موبایل یجستجو جیرا در نتاخود  یدیکلمات کل بندیرتبه. 
 جذاب است و بدون شما  سایتوب لیکه نسخه موبا دیحاصل کن نانیاطم

 .کندمیعمل  مشکل

 
 

برای ( لیصفحات موبا یدهشتاب)  AMP یک بحث دیگری که وجود دارد استفاده از
با  HTMLکد  کی AMP. افزایش سرعت بارگذاری صفحات سایت در موبایل است

. ندکمیرا فراهم  کیاستات یمحتوا ترسریعاست که امکان ارائه  یسفارش هاییژگیو
 بود. موبایل یجستجو یاصل هایپروژهاز  یکی نی، ا2017در سال 

 هایافزونه دهندگانتوسعهدارد.  حلراهخوشبختانه وردپرس برای این مورد هم 
تا شما را از درگیری  اندکردههم یک افزونه بسیار مناسب تهیه  AMPوردپرسی برای 

 با کدها دور کنند.

 کلیک کنید AMPبرای مشاهده صفحه افزونه وردپرس 

https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://fa.wordpress.org/plugins/amp/
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 سایت مپ – 4 – 3 – 3

 ربهتشما را  یتا محتوا کندمیکمک  گوگل هایرباتبه  یا سایت مپ تینقشه سا
 همهآناست که در  سایت مپ یک فایل. کنند crawl اصطالحاا یا  کنندبررسی 
، سایتوب اندازیراهاست که هنگام  بهتراست.  ذکرشده سایتوب هایبخش

 سایت مپ آن را نیز فعال کنید.

لکه باعث ب شودمیشما بهتر  سایتکه رتبه  ستین یمعن نیبه ا تیداشتن نقشه سا
استفاده از ، به گفته گوگل زند.در سایت شما بخ ترراحتگوگل  هایربات شودمی

آن دلیلی برای مجازات سایت شما نخواهد نداشتن دارد اما  امتیاز مثبتی سایت مپ
 بود.

 

 نکات مهم:

 ندارند. اجیاحت تیبه نقشه سا هاسایتوب همه 
 تیسا هاینقشه شتریب XML .هستند 
 ینترنتیا ینشان 50،000از  شیب یحاو دینبا تیسا نقشه (URL) باشد و 

 باشد. تیمگابا 50از  شیب تواندنمی
 دیقرار ده خود سایتوب دایرکتوری روترا در  تیسا نقشه: 

https://yotawp.com/sitemap_index.xml 

https://yotawp.com/sitemap_index.xml
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3 – 3 – 5 – Robots.txt 

Robots.txt رخی از صفحات سایت را اجازه خزیدن در ب هاخزندهاست که به  یلیفا
استفاده  است. یقرار دارد و عموم https://example.com/robots.txt. در دهدنمی

 یغیرضرور  ریتصاو ای هافایل، هااسکریپت یبرخ خواهیدمین کههنگامیاز این فایل 
 است. دی، مفشوند ایندکس

 
 :نکات مهم

 جستجو از  یکردن محتوا از موتورها یمخف یبراrobots.txt دیاستفاده نکن. 
 قادر به نقض  دیمخرب نبا هایروبات ای خزندگانrobots.txt باشند. 
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 تکنیکال سئو هایهک – 4 – 3

شما  سایتوبعملکرد  شیوجود دارد که باعث افزاسئو  هایهکاز  یار یبس
 کندیمبه شما کمک  نی. ادیشروع کن یفعل تیوضع وتحلیلتجزیه. ابتدا با شودمی

 .دیکن دایرا پ هافرصت

SEOSiteCheckup  توانیدمیاست.  داخلیسئو  وتحلیلتجزیه یبرا یعال یابزار 
را آن  PDF در سایت فایل نامثبتکرده و بدون  وتحلیلتجزیه را URL کی هرروز
 .دیکن دانلود

 
 

HTTPS  در مقابلHTTP 

را دارند  HTTPS / SSL که هاییسایتوبالم کرد که رتبه اعگوگل ، 2014در سال 
ه سبک است ک بندیرتبه فاکتور کی نیکه ا دانیممی در حال حاضر. بخشدمیارتقا 
 یقو یعامل روان کی تی، امنحالباایندارد.  سایت شما بندیرتبهدر  یکم تأثیر

باشد نشده  یرمزگذار  SSLرا که با  یسایتوبمرورگر گوگل کروم  ،مثالعنوانبهاست. 
که بر  دهدمیرا نشان "  not secure " و عبارت دهدمیناامن تشخیص  عنوانبهرا 

 .گذاردمیمنفی  تأثیرتعامل کاربر 

https://seositecheckup.com/
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 محتوا و سئو – 4فصل 
از  یار یآل؟ بس دهیزوج ا کی ایدو اصطالح مستقل هستند  سئو محتوا و ایآ

که  میابیدر  دییایهستند. ب ایجداگانه کنانیاز ب هاآنکه  کردندمیتصور  ابانیبازار 
 .دیشو مندبهره هاآن افزاییهماز  توانیدمیچگونه 

 هب ازیکامل ن یاسطوره محبوب وجود دارد که به محتوا کی ابانیبازار  یبرخ انیدر م
د دا میما به شما نشان خواه و اشتباه کردند هاآناست که  نیا قتیندارد. حقسئو 

 .که چرا

 ی، محتواواحد نکیبک ل کیبدون  ایصفحه  سازیبهینهبدون  توانیدمی ایآ
 نهیبه امالا ک سایتوب کی توانیدمی ای، آبیترت نیبه هم د؟یباال را تصور کن باکیفیت

 آن را نخواند؟ کسهیچکه  دیو مملو از محتوا را تصور کن

 که: از مردم هنوز هم اعتقاد دارند یبرخ

 

  تجو استجس یموتورها یبراسئو 
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 انسان است یبرا محتوا 

 دیا. شما فقط بدارند یهمپوشان باهم اشتباه هستند! محتوا و سئو در کامالا این افراد 
جستجو  یموتورها یبرا زمانهم طوربهو آن را  دیکن جادیرا ا فردمنحصربه یمحتوا

 شده "و سئ"نوشتن مقاله  ای محتوا "سئو " یگاه کیتکن به این. دیکن نهیو افراد به
 .شودمیگفته 

 

 کنم؟ جادیا دیبا ییچه محتوا - 1 – 4

( ساده است: یسؤال است. پاسخ )حداقل در تئور  ترینمهمو  نیاول نیا
شروع  کیو جذاب  برانگیزتأمل، اورجینال یمحتوا جادی. ا" دیباش فردمنحصربه"

انواع  توانیدمیهم دهند.  دستبهدست دیاست. محتوا و سئو از ابتدا با یعال
 :دیاز مطالب را انتخاب کن یمختلف

 

 هاوبالگ

وبالگ خوب  کیمحبوب هستند.  اریگذشته بس هایسالدر  خصوصبه هاوبالگ
 هایسایتوب یبلکه برا سانیوبالگ نو یبرا فقطنهجذب کاربر  یبرا یمنبع خوب

 یراه نیهمچن یسینو وبالگ است. ایحرفهخدمات  دهندگانارائه ای فروشگاهی
 سانی)وبالگ نو دیاست که شما دوست دار  یکسب درآمد با انجام کار  یبرا

 (.ره یو غ یابیبازار  سانی، وبالگ نویمسافرت

در منابع انگلیسی مطالب خوبی را به  توانیدمیرا شروع کنید  وکاریکسبشما هر 
را ترجمه کنید. ما در تیم یوتا وردپرس هم مقاالت  هاآندست آورید. کافی است 

 .کنیممیانحصاری تولید محتوا  صورتبهو هم خودمان  کنیممیجی را ترجمه خار

 

 نکات مهم:

 باشد. فردمنحصربهیعنی محتوای شما ؛ اورجینال باشید 
 دیاستفاده کن فردمنحصربه هایدادهخود را انجام داده و از  قاتیتحق. 
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 باال ایجاد کنید.ارزش افزوده با و  تیفیکمطالب با 
 دیکن یهمکار بزرگ در حیطه کاری خودتان  هایشرکت با. 

 صفحات محصول

 لبباشد. اغ فروشگاه اینترنتیهر  یاصل تیاولو دیبا باکیفیتصفحات محصول 
 یابی، از جمله بازار PPC هایکمپین یصفحات فرود برا عنوانبه صفحات محصول

AdWords صفحات محصول شما  .شوندمیاستفاده  یپول یاجتماع هایرسانه ای
 کلمه باشد. 500بهینه باشد. تعداد کلمات آن باید حداقل  کامالا اید از نظر سئو ب

نوشته شود. البته اگر شما یک محصول را از  فردمنحصربه صورتبهاین مورد باید 
آن را به  توانیدمیو توضیحات انگلیسی دارد  ایدکردهیک سایت خارجی تهیه 

. بعد از خرید قالب دهیممیال حاضر انجام فارسی روان برگردانید. کاری که ما در ح
خارجی، مطالبی که  هایسایتوردپرس اورجینال یا افزونه وردپرس اورجینال از 

 .کنیممیرا ترجمه  اندکردهبرای توضیحات محصول ذکر  هاآن

 

 :نکات مهم

  خروجی زیادی  هایلینکباید صفحه محصول شما تا حد امکان ساده باشد و
 نداشته باشد.

 کنید.محصوالت استفاده  ایحرفه هایعکس از 
  و  سایتوب سرعتدر صفحه محصولUX  دیگر  هایبخشاز  ترمهممناسب

 .هستند سایت

 

 هابررسی

 یقابل بررس چیزهمه، نترنتیا یایاما در دن ستین یدیجد زیچ یبررس کینوشتن 
را بررسی کنید و در  .و .. هابازی، هارستوران، هاکافه، هافیلم توانیدمیاست. شما 

، دیشو اعتمادقابلو  رگذاریتأثسایت  کی دیبتوان اگرمقاله بنویسید.  هاآنمورد 
 .ی خود اسپانسر بگیریدهابررسیبرای  توانیدمیو  کنیدمینظرات مردم را جلب 
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خارجی استفاده کنید و شما فقط کار  هایسایتاز  توانیدمیبرای این مورد نیز 
 م دهید.ترجمه را انجا

 :مهمنکات 

 دیموضوع خاص را انتخاب کن کی. 
  نباشید. کنندمینگران رقبایی که هزینه زیادی 
 است یبرند قو کیبه  شدنتبدیل یبرا یاصل دیکل ،ثبات. 

 

 اورجینال قاتیو تحق یمطالعات مورد

 آوریجمعرا که  یجالب هایداده، مقاله بنویسیدانجام کارها  یمورد چگونگ در
 ای ستیشما چ یمشتر  تیرضا یاستراتژ  دی، نشان دهدیبه اشتراک بگذار  ایدکرده

 نیبهتر  احتماالا  .ایدخوردهشکست  دیمحصول جد کی اندازیراهچگونه در هنگام 
هستند و اطالعات  فردمنحصربه شهیاست که هم نیا یدر مورد مطالعات مورد زیچ

 .آورندمیخوانندگان به ارمغان  یرا برا یدیجد

خارجی قرار  هایسایتاز جدیدترین تحقیقات که در  توانیدمیین مورد هم برای ا
استفاده کنید. برگرداندن و ترجمه مقاالت خارجی به فارسی از نظر گوگل  اندشدهداده

است. فقط در پایان مقاله خود لینک منبع را  فردمنحصربههمانند نوشتن یک محتوا 
 قرار دهید.

 

 :نکات مهم

 هایداده، دیخود را انجام ده قاتی، تحقوقت بگذارید روی موضوع خود 
 (دیی)دروغ نگو دیو صادق باش دیکن هیته یکاف اورجینال

 را به کاربران نشان دهید. کارپشت ، نویسیدمیدر مورد مشاغل خود  اگر 
 از ستندین آمیزموفقیت هایداستانبه  مندعالقه، مردم دینباش یخجالت .

 هم بنویسید. هاشکست
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 کینفوگرافیا

یان ب سادگیبهزیرا مطلب را  پسندندمیو  را دوست دارند کاربران اینفوگرافیک همه
از  خواهیدمیاگر آسان است.  هاآن دانلودو  گذاریاشتراکبه همچنین  کندمی

 اصالا  کنممیکنید توصیه متن استفاده  نیگز یجا کی عنوانبه اینفوگرافیک
بیان کند نه  تصویری صورتبهباید متن شما را  کیفوگرافنی. ااینفوگرافیک تهیه نکنید
 اینکه جای آن را بگیرد.

برای ایجاد اینفوگرافیک  آسان خواندن اطالعات است. یبه معنا کینفوگرافیا جادیا
 استفاده کنید. orestrenderfاز سایت  توانیدمی

 

 :نکات مهم

 با  تماا ح نیدارند، بنابرا ییو ارتباط باال گذاریاشتراکها هنوز هم  کینفوگرافیا
 .دیکن یباز  یو طراح هاداده

 دیاستفاده کن هاداده ترینمهماز  فقط. 
 دیرا اضافه کن ریتصاو ای، نمودارها دیکن جادیا را یداستان. 
 دیسیکه متن را بنو دی، فراموش نکنسعک عنوانبه ینفوگرافیا یبارگذار  هنگام 

 .بخوانند "" ریمتن را در تصو توانندنمیخزندگان  رایز 

 

 ، چگونه، ترفندها و نکاتییراهنماآموزش، 

 یراهنما". شوندمیمنتشر  هاوبالگاز  یبخش عنوانبه، راهنماها از اوقات یار یبس
پاسخ این  توانیدمیجذاب هستند.  یدیکلمات کلو "آموزش ... "  " ...چگونه " ،..."

ز ا صدها سایتکه در حال حاضر  دی، اما به خاطر داشته باشدیسیبنورا  هاراهنمایی
را  یترفندها و نکات مختلف و دینکن یکپ گرانیداز  وقتهیچ وجود دارند. این مدل

 .دینسبت به رقبا ارائه ده

یتزا یا راهنمایی در مورد درست : چگونه پیتزا بپزیم یا آموزش درست کردن پمثالا 
 کردن پیتزا

 

https://www.renderforest.com/template/infographics-animation-pack


 

 

 yotawp.comع قالب ها و افزونه های اورجینال  مرج –یوتا وردپرس 

 

41 

 

 نکات مهم:

 را پاسخ دهید. سؤاالتبا استفاده از فیلم آموزشی، ترفندها و  توانیدمی 
 دیتوانب احتماالا تا  دیمطلع شو کنندهسؤالیا شخص  فروشنده ایصاحب کاال  از 

 .دیخود داشته باش یاجتماع هایشبکه لیاشتراک در پروفا ای نکیبک ل کی
 را در  یی، راهنمادیمحصول خود هست یبرا ییدر حال نوشتن راهنما اگر

بک  کیو  یاضاف کیتراف قیطر  نیتا از ا دیصفحه فرود محصول قرار ده
 .دیآور  به دست یداخل نکیل

 

 برتر هایلیست

 هایحوزهبرتر  هایلیست، نوشتن ینوشتار  یمحبوب محتوا هایفرماز  گرید یکی
برترین ... "، "تاپ " ،" از عبارات "بهترین ... توانیدمی مثالانعنوبه. مختلف است

ترین ... " و امثال این عبارات استفاده کنید. این نوع جستجو بسیار محبوب است و 
 بازدیدکنندگان زیادی را به سمت سایت خود بکشید. توانیدمیشما 

 

 :نکات مهم

 دقت داشته  هاآنوشتن . در نگویندمیرا در مورد پست  چیزهمه هاتریتسر
 باشید.

 داریدنگهرا ساده  ساختار. 
 دیاستفاده کن شدهاثبات اطالعاتمنابع  از. 
 ذکر کنند. هادیدگاهبخش را در  گریموارد د دیخوانندگان بخواه از 

 

 هامصاحبه

 نیاست! ا یعال اریبسفرد باتجربه  کیاز  فردمنحصربهاطالعات و نظرات  افتیدر 
ذشته، گ نیا از شود. جادیا نکیو بک ل گذاریاشتراک ،کیعتبار، ترافتا ا کندمیکمک 
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زیادی باشند و فایل مخاطبان  دارای کنیدمیمصاحبه  هاآناگر کسانی که با 
 جادیا برای شما گانیرا صورتبهرا  ییباال کی، ترافبگذارند اشتراک مصاحبه را به

قرار  و در سایت خود دیضبط کناز مصاحبه  پادکست ای لمیف کی توانیدمی. کنندمی
 دهید البته نوشتن متن مصاحبه هم باید انجام شود.

 

 نکات مهم:

 دیشخص مشهور مصاحبه کن کیبا  دیکن یسع. 
 دیکن میساختار واضح از مصاحبه تنظ کی. 
 کنند دایپ انیجر  یعیطب طوربه دیبا سؤاالت. 

 

 ویدئوها

 

 ترینزرگب هااینو تبدیل بیشتر؛  نکی، بک لکی، الباال گذاریاشتراک، بیشتر تعامل
 ٪80 تا را لینرخ تبد توانندمی هاویدئو. یی هستندویدیو یاستفاده از محتوا تیمز 

 دهند. شیافزا

 

 :مهمنکات 

 سپس شروع به ضبط  دیکن نیتمر  و را اصالح آن، دیسیبنو موضوع ویدئو را
 کردن و درست کردن کنید.

 تدوینگر و استخدام  یبرا ایو  افزارمنر شیرایو و افزاریسختبودجه  یبرا
 .دیکن هیبودجه ته ی، مقدار ایحرفه ویرایش گر

 .در داخل ویدئو از متن استفاده کنید 
 یبایبرنامه بازار  کی، ایدبرای آن در نظر گرفتهکه  ایهزینهزمان و  هیتوج یبرا 

 .دیکن ریزیبرنامهرا  هیاول یغیتبل هایفعالیتحداقل  ای دیکن هیته
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. با دیندار  صورت اختصاصیویدئو به جادیبه ا یاز ین شهیبته، شما همال
 نی! ادیکن ترجالبخود را  نوشته، متخصص کی دئویو قرار دادن ای گذاریاشتراک

شما  سایتوبسازد و باعث شود که خواننده در  یشما را غن یمحتوا تواندمی
 بماند. ترطوالنی

 

 یکیالکترون هایکتاب

 شتریب دی. شاشوندمیاستفاده  بازاریابی ویروسی یمعموالا برا یکیرونالکت هایکتاب
وجود  B2C هایسایتوباز  یار یوجود داشته باشد اما هنوز بس B2Bدر صنعت 
برای  خواهیدمیاگر شما  دارند. لیمیآدرس ا کیبه  ازیکتاب ن دانلود یدارد که برا

یافت کنید باید دلیل خوبی را ارائه دانلود کتاب الکترونیکی خود از کاربران ایمیل در 
و  PDF صورتبهمعموالا  یکیالکترون هایکتابدهید و کتاب شما هم ارزشمند باشد. 

 هستند. یمطالب طوالن یحاو

 

 :نکات مهم

 PDF  جذابموضوع  کی: شما به دیسیکتاب مناسب بنو کی عنوانبهرا ،
 ازیجذاب ن یحمناسب و طرا حیمعتبر، تصح سندهی، نونمایشپیشعنوان، 

 دیدار 
 با  یکیالکترون هایکتاب: از کتاب را دانلود کنندتا  دیده زهیکاربران انگ به

 ایا شم سایتوبکه در  دیاستفاده کن ژهیو یو ترفندها فردمنحصربه اطالعات
 .ستندین افتنیبا رقبا قابل  سهیدر مقا

 

 

 باشد؟ دیطول پست مطلوب وبالگ چقدر با - 2 – 4

 یهاتیموقعدر  یراحتبه یدیپر از کلمات کل یطوالن هایپست، شیپسال  چندتا 
صدها مقاله  رسدیماست که به نظر  دهیرس ییجابه و گرفتندیمقرار گوگل  برتر
 د.نوجود دار یدیان کلمات کلهم با کسانی باا یتقر 
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 .کندینمکار  گریمحتوا به خاطر محتوا د جادیا

 

که  ننویسید یامقاله صرفاا ، دیکن جلبوجه خواننده را ت دی، بادیسینویم یامقاله اگر
 وانبا عننوشتن مقاله  فقط برای گوگل باشد باید برای کاربران مقاله بنویسید.

شروع  یمحتوا یساختار کل ترمهماول، نوع محتوا و از همه  جذاب ، پاراگرافمناسب
 حیصح طوربه HTML یهابرچسب ریو سا…< ،title> ،<h1 ،h2 ،h3. از >شودمی

دقیقه، مقاالت  7خواندن  زمان بامقاالت  Mediumطبق گفته سایت  .دیاستفاده کن
 ایده آل و مناسبی هستند.

 

 سایتوب هایبخش ای مقاالت ریدر سا یدر مورد مطالب تکرار  - 3 – 4
 چکار کرد؟ دیبا

در  گرید ییکه در جا ند بخشچ دیکه با رسیممی یجایبه، همه ما زود ای رید
ا شم سایتوبدر  یادیوبالگ ز  یمحتوا اگر .میرا تکرار کن میخود نوشت سایتوب

" rel = "canonical یوندیعنصر پ ای ریمس رییتغ 301از  توانیدمی، وجود دارد
 .دیه کناستفاد

 دیگر بسیار حساس هایسایتگوگل بسیار هوشمند است و به کپی کردن مطالب از 
را  هاآناست. اگر شما محتوای تکراری در داخل سایت خود داشته باشید گوگل 

و بقیه موارد را از نتایج  دهیدمیرا نمایش  هاآنو فقط یکی از  دهدمیتشخیص 
 .کندمیگوگل حذف 

محتوای تکراری سایت خودتان را مشاهده  copyscapeک سایت با کم توانیدمی
 کنید.را تصحیح  هاآنو در صورت امکان  کرده

 

 جستجو کلمات کلیدی – 5فصل 

https://medium.com/data-lab/the-optimal-post-is-7-minutes-74b9f41509b#.w0vqlrwer
https://www.copyscape.com/
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 افتنی، نحوه فصل نیسئو است. در ا یاساس یاز کارها یکی یدیکلمات کل قاتیتحق
را  دیبنرتبه یسودآور برا یدیکردن کلمات کل دایپ یچگونگ خود و موقعیت مناسب

 .آموزیدمی

بدون  ی. محتواندارد ایفایده یدیدر مورد کلمات کل قیمحتوا بدون تحق جادیا
 نییپا سایتوب کیتراف زانیم در نتیجه شودنمی بندیرتبهمناسب  سازیبهینه

را  یدی، چه کلمات کلباال کیفترا جادیا یکه برا دیبدان دیخواهد بود. شما فقط با
 .دهیدمیهدف قرار 

 

 م؟یکن دایرا کجا پ یدیکلمات کل - 1 – 5

ات کلم هیکار شما ته نیاول وجود دارد. یدیکلمات کل افتنی یبرا یمختلف هایروش
 یراب شتریب هایایده افتنی یپله برا عنوانبه هاآنکه از  یعبارات -بذر است  یدیکل

 ،در مورد قهوه داریدوبالگ  کیاگر  مثالعنوانبهکرد.  دیه خواهاستفاد کلمه کلیدی
 اریبس اسپرسو "" ای قهوه " هایدستگاه، "قهوه " هایدانه" لیاز قب ایسادهعبارات 

 کرد. هندکار خوا یعال

 

 :یدیکلمات کل یجستجو یبرا کیکالس هایروش

 گوگل شنهاداتیپ

. دهدمیارائه  SERPدر  ماا یستقرا م یدیکلمات کل شنهاداتیاز پ یار یسگوگل ب
 Google Autocomplete, People Also Ask or Relatedمانند  یامکانات

Searches لیکمت یژگیو با باشند. یدیکلمات کل هایایدهاز  یمنبع بزرگ توانندمی 
 تا دیسیبنوگوگل  یبذر خود را در جستجو کلمه کلیدیاست  ی، فقط کافخودکار

 خودکار ظاهر شوند. صورتبه شنهاداتیپ
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 هایدهایتا  دیکن بیترک بذر خود را با حروف مختلف از الفبا یدیکلمه کل توانیدمی

 …(و b لیمیا یابی، بازار a لیمیا یابیبازار  مثالعنوانبه) دیداشته باش تریکامل

 جیدر صفحه نتا توانیدمیاست که  یدیکلمه کل هایایدهاز  یگر یمثال د نجایا در
 :دیکن دایپگوگل 

 
در  استفاده افرادمورد  ارگانیک یجستجو هایداده شیبر نما یمبتن شنهاداتیتمام پ

 کاربردی است. کامالا و  سراسر جهان است
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 یدیکل یابزارها

دها ص توانندمیوجود دارد که برای تحقیق کلمات کلیدی  گانیرا یاز ابزارها یار یبس
از  یکیبذر واحد ارائه دهند.  یدیکلکلمه  کیرا بر اساس  یدیکلمه کلاز  دهیا

 قیآن تحق یاست گرچه تمرکز اصل Google Keyword Planner هاآن ترینمحبوب
به شما در یافتن کلمات مرتبط  توانیدمیاما  است PPC غاتیتبل یبرا یدیکلمات کل

 ند.بسیار کمک ک

خودکار صدها  طوربه که است AnswerThePublic محبوب یاز ابزارها گرید یکی
 .کندمی دیرا تولگوگل خودکار  شنهادیپ

 
 

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://answerthepublic.com/
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 هاآنمحدود هستند.  اریبس گانیرا یابزارها هایویژگیدسترسی به البته 
اگر شما تعداد زیاد کلمه کلیدی داشته ، اما دهندمیرا ارائه  یادیز  یدیکل شنهاداتیپ

مانند  ایحرفهباشید این ابزارهای رایگان پاسخگو نیستند و باید از ابزارهای 
KWFinder  یار بس توانندمیاستفاده کنید. اگر توان پرداخت دالری دارید این ابزارها

روز استفاده رایگان دارد و نیازی به اطالعات کارت  10این ابزار  البته مفید باشند.
 بانکی هم ندارد.

 

 گرید هایپلتفرم

تفاده اس ی. برادیباش یدیکلمات کل هایایدهبه دنبال  توانیدمی یدر هر مکان باا یتقر 
 رکه د هاییسایتوباز ، هاایده، ارتباط برقرار کردن و به اشتراک گذاشتن از سؤاالت

از  توانیدیماگر فروشگاه اینترنتی دارید  مثالعنوانبه .دیاستفاده کن رتبه باالیی دارند
 قسمت جستجو دیجی کاال هم استفاده کنید.

 

 :یدیکلمات کل هایایده افتنی یبرا هاعاملسیستم ترینمحبوباز  یبرخ

 یوتیوب

 دیجی کاال

 پدیاویکی

 هاانجمن

 .رهیغ و

 

 مه کلیدیکل یارهایمع - 2 – 5

باال  یوبا حجم جستج یدیکلمات کل افتنی یدگان محتوا فقط براتولیدکنن، درگذشته
 بیفر  یرا براکلمات کلیدی  هاآن .دادندمیانجام  یدیکلمات کل قاتیتحق

در  کیارگان یباال در جستجو هایرتبهاز  نانیموتور جستجو و اطم هایالگوریتم

https://kwfinder.com/
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 یدیکل کلمات قاتیتحق رایز  کندنمیکمک  گرید نیا اما حاال دادندمیمحتوا قرار 
 شده است! ترپیچیده اریبس

 RankBrain Google تمیالگور  زیرا دیکار کن یشتر یب یارهایمع با دیروزها شما با نیا
 !داندمیرا  چیزهمه

 

 Google RankBrainالگوریتم 

 نیت. ااس یبر هوش مصنوع یگوگل مبتن تمیجزء الگور  گوگل RankBrain الگوریتم
جستجو بپردازد و به لطف  وجوپرسبه درک هدف از گوگل  تا کندمیکمک الگوریتم 

 را به دست آورد. جینتا ترینمرتبط، نیماش یر یادگی ستمیس

 دهیا یبیترک - یدیباال و مشکل کم کلمه کل یمرتبط با حجم جستجو یدیکل کلمات
 .یدیدر کلمات کل قیآل از سه عامل مهم تحق

سه عامل  نیا - نامیممی یدیدر مورد کلمات کل قیتحق هیانون سه پاآن را ق ما
سه  ،دیاز پاها را گرفت یکی نکهیا محضبه. هستند یه محکمسه پایک  دهندهنشان

 .تکتک صورتبهبردارید نه  باهمشما باید همه سه پایه را  .کندمیسقوط  هیپا

 

 در مقابل دم بلند کوتاهدمحجم جستجو کلمات کلیدی 

دم بلند  یدیکل کلمات .دیدم متوسط شروع کن ایدم بلند  یدیکلمات کل یبا جستجو
به این شکل جستجو  دارند اما هزاران نفر وجود دارند که یکمتر  یحجم جستجو

 قیکه شما را از طر  یدکنندگانیبازد. برای شما است مناسب یفرصتو این  کنندمی
رخ و ن شوندمی ریشما درگ یبا محتوا شتری، بکنندمی دایدم بلند پ یهاکلیدواژه

 .است شتریب زین هاآن لیتبد
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 اوقاتیبعض. هاستآن ی، حجم جستجودم بلند یدیکلمات کل مزیت نیتر بزرگ
با استفاده از کلمات کلیدی دم جستجو در هر ماه باشد.  100 اندازهبهممکن است 

 داشته باشید.جستجو بیشترین بازدید را  100از این  توانیدمیبلند 

 

 دشواری کلمه کلیدی

ت کار چقدر سخ نیکه ا دیکن یابیارز  دی، بامناسب یدیکردن کلمات کل دایپس از پ
بود بهاست که به شما در  دیمف اریبس کیمتر  کی یدیکلمه کل دشواریخواهد بود. 

 Google Keyword Plannerنمونه شما در  عنوانبه کمک خواهد کرد. هاآنرتبه 
مشاهده کنید. قیمت هر کدام از کلمات کلیدی  راحتیبهاین موضوع را  دتوانیمی

باالتر باشد دشواری آن نیز بیشتر خواهد بود. دقت کنید منظور از دشواری رسیدن با 
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که از  یهایسایتتعداد  دیگرعبارتبهباالی گوگل است  هایرتبهآن کلمه کلیدی به 
 اندازه است. بیش از اندکردهآن کلمه کلیدی استفاده 

 

 جستجو هدف

به شما کمک  نیاست. ا یدیکلمات کل قیاز تحق یبخش مهم SERP وتحلیلتجزیه
 که: دیابیتا در  کندمی

 باال هستید. هایرتبه هایسایتوبقادر به رقابت در  شما .1
 نهیبه را هاآن خواهیدمیاست که  یدیهدف جستجو در پشت کلمات کل .2

 .دیکن

 ی. وقتدیده صیرا تشخ کاربران یهدف از جستجو وانیدتمی SERPبه  یبا نگاه
 .دنبخر زاتیپ خواهیدنمی احتماالا  دنهست " یخانگ تزایپ هیبه دنبال "دستور ته کاربران

 خوبیبه اشتباه یدیدر کلمات کل توانیدمین نی، بنابرادیبسپار  به خاطررا  نیا شهیهم
 .را انجام دهید سازیبهینه

 

 ختلف وجود دارد:نوع جستجو م 4در کل 

 (وردپرس "یوتا خاص )" برند/  سایتوب کی یجستجو - یناوبر  .1
 (قهوه " هی)"نحوه ته یاطالعات عموم یجستجو - یاطالعات .2
خرید قالب بخرد )" نیآنال صورتبهرا  یز یچ خواهدمیکاربر  - یکاربرد .3

 "( وردپرس
شیائومی نوت  ی)"بررس دهدمیانجام  دیرا قبل از خر  قیکاربر تحق - یتجار  .4

10)" 

 

 

 لینک سازیلینک بیلدینگ یا  – 6فصل  

https://yotawp.com/wordpress-themes/
https://yotawp.com/wordpress-themes/
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از  یکی - نکیل جادی، در مورد اآموزش سئو وردپرس برای مبتدیاندر فصل ششم 
 .کرد میموتور جستجو بحث خواه سازیبهینه هایجنبه ترینمهم

است. از نظر  گرید هایسایتوباز  هالینکبه  یرسدست یبرا یندیفرا یساز  نکیل
 نیدر ب شیمایپ عنوانبههستند که  ابرمتن هایلینک ،هالینک، بک یفن

 شوندمی دهیجستجو خز  یتوسط موتورها هالینک شوندمیاستفاده  هاسایتوب
 .کنند یوب را فهرست بند یمحتوا دهدمیامکان  هاآنکه به 

 

 مهم است؟ اریبس لینک سازییلدینگ یا لینک بچرا  - 1 – 6

 یرتبه کل نییو تع دیجد هایسایتوبکاوش در  یبرا گوگل از لینک سازی
را کاوش  دیجد یمحتوا هاآن، دیگرعبارتبه. کندمیاستفاده  SERPدر  سایتوب

 کی اهمیت دامنه، یشده از منابع خارج لینک اهمیت دامنه بر اساسکرده و 
 .کنندمی نییرا تع سایتوب

دهنده  نکی، از تعداد لکرد یرا معرف PageRank 1990گوگل در دهه  کههنگامی
 هایلینکاستفاده شد. هر چه تعداد  یکل بندیرتبهمهم در  اریمع کی عنوانبه
ل قاب راحتیبهامر  نیا ازآنجاکه ، رتبه شما بهتر بود.آوردیدمیبه دست  یشتر یب

 جادیا هایتکنیکبر مجازات گوگل  تمیالگور  وزرسانیربه نی، چندبودسوءاستفاده 
 در مورد تعداد نکی، ساخت لامروزه .اندشدهمتمرکز  )سئو کاله سیاه( دارسایه نکیل

 است. مرتبط بودن آنو  تیفیدر مورد ک شتریبلکه ب ستین نکیبک ل

 

 نکیانواع بک ل - 2 – 6

 

 وجود دارد: نکی، دو نوع بک لطورکلیبه

  ایهلینکبک ( دوفالوDo-follow به )نکیتا ل دهدمیگوگل اجازه  هایربات 
ی که به آن تیسا تیفیآن مطلع شوند. هرچه ک اتیرا دنبال کنند و از محتو

 شما بهتر خواهد شد. تیباالتر باشد رتبه سا ایددادهلینک 
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  هایلینکبک ( نوفالوNo-follow)  که لینک  دهدنمیگوگل اجازه  هایرباتبه
 دهشدادهی که لینک به آن سایتوببه  یاز یامت چیهبال کنند در نتیجه را دن

ن از خودتا ترپایینبه یک سایتی با رتبه  خواهیدمی. اگر شودنمیاست داده 
از تگ اچ تی ام ال  حتماا خودتان لینک دهید  وکارکسببا  غیر مرتبطو یا 

(HTML) rel = "nofollow"   گل آن را دنبال استفاده کنید تا خزندگان گو
 نکنند.

 
 لینک بهاما فقط  لینک شده است C و B تیبه هر دو سا A تی، ساباال ریدر تصو

 چیه نی، بنابرادارد نوفالوبرچسب  Cبه سایت  شدهدادهارزش دارد و لینک  B تیسا
 .شودنمیمنتقل  C تیبه سا ارزشی

 

 ندارند. یارزش چیاز نظر سئو ه نوفالو هایلینک
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 متن لنگر - 3 – 6

 نکیبا ل کیقابل مشاهده و قابل کل یبخش( anchor textیا انکر تست )متن لنگر 
 اگر را مشخص کنند. لینک شدهتا صفحه  کندمیبه خزندگان کمک  نیاست. ا

ما به ش اندشدهکه در متون لنگر استفاده  یبا اصطالحات خاص یشتر یصفحات ب
 جستجو یاصطالحات در موتورها نیا یبندرتبه، ممکن است به شما در دهند لینک

 کمک کند.

 نظرمورد یدیبا کلمه کل یادیز  هایلینکبک  نیاز بهتنها  اگر به این شکل است ما
 ، درست است؟داریممتن لنگر  عنوانبه

وگل گشده توسط  سازیبهینه ازحدبیشمتن لنگر  لی. پروفاستین یراحت نیا به
 یعیلنگر را طب هایمتنشود. بهتر است منجر  یتمیممکن است به مجازات الگور 

 .دیبچرخان یمصنوع صورتبهرا  هاآن دیکن یسع نکهیتا ا میجلوه ده

روی یک  توانیدمییعنی شما  کندمیداخلی هم این موضوع صدق  هایلینکبرای 
 هاینوشتهرا تا حد معقولی در  هاآنیا چند کلمه کلیدی خاص تمرکز کنید و 

یعنی  ایمدادهما بیشتر تمرکز خود را روی برندسازی قرار  مثالا  خودتان قرار دهید.
 یوتا وردپرسو بیشترین لینک دهی ما به نام  ایمکردهروی نام یوتا وردپرس تمرکز 

و ...  افزونه وردپرس، قالب وردپرساست. کلمات کلیدی بعدی آموزش وردپرس، 
 است.

 

https://yotawp.com/
https://yotawp.com/wordpress-themes/
https://yotawp.com/wordpress-plugins/
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 تعادل وجود داشته باشد: ریز  یانواع لنگرها نیب دیبا

 

 (سئو "آموزش و عبارات )" یدیکل کلمات 
 (وردپرس "یوتا ها )"برند 
 (وردپرس "آموزش سئو یوتا )" همراه با برند اصطالحات 
 (صفحه ")" یعموم یلنگرها 
 URL خاص یها "(yotawp.com) 
 CTA ( ادامه مطلب " ،" دیکن کیکل نجای"ا " ) 

 

 نکیبک ل تیفیک هایجنبه - 4 – 6

 :گیردمیرا در نظر  کنندهمراجعه هایسایتوب تیفیجنبه ک نیچندگوگل از 

 دامنه اهمیت و قدرت 
 اهمیت و قدرت صفحه 
 نکیل لیپروفا تیفیک یارهایمع ریسا 

 

 نیا یبی/ تقر  یابیوجود دارد که به ما در ارز  Majesticو  Mozتوسط  اریمع نیچند
 :کندمیکمک  اتیخصوص

 

 Moz (PA)اهمیت و قدرت صفحه 

 Moz (DA)اهمیت و قدرت دامنه 

 Majestic (TF) اعتمادقابل انیجر 

 Majestic (CF)مستند  انیجر 

 

https://moz.com/
https://majestic.com/
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 باالتر است. زین نکیبک ل تیفی، کباشد شتریمقدار ب هرچه

وارد این دو سایت شوید و دامنه خودتان را وارد کنید. اطالعات جالبی در مورد 
 .آوریدمیموجود در سایت خود به دست  هایلینک

 

 بک لینک هایاستراتژی – 5 – 6

که  یهایتکنیک ترینساده. ستین ایسادهباال کار  فیتباکی نکیبه بک ل یابیدست
 در حال، کنندنمیکار  گری( بودند دیرکتور یدا عضویت در ای تبادل لینک)موجود 

زیادی دارد و باید برای آن  و تالش زمانسئو کردن سایت نیاز به  حاضر
 مناسبی را در نظر داشته باشید. هایاستراتژی

 برای سئو انجام داد بپردازیم: توانمیکه در حال حاضر  به بهترین کارهایی دییایب

 

 مهمان عنوانبهنوشتن مطلب 

 روش ترینمحبوب احتماالا  دیگر هایسایتدر  مهمان عنوانبهنوشتن و ارسال مقاله 
ر و آن را د نویسیدمیرا  یمعادله ساده است: شما پست نیاست. ا لینک بیلدینگ

ما شو  کندمی افتیدر  گانیرا یمحتوا سایتوب .کنیدمیمنتشر  یگر ید سایتوب
 برد. -کرد. برد  دیخواه افتیدر  گانیرا نکیبک ل کی

بر روی ورود کاربران به سایت خود هم  توانیدمیعالوه بر دریافت لینک از سایت 
کسانی که مطلب شما را  احتماالا مطلب شما جذاب باشد حساب باز کنید. اگر 

شما کلیک کنید و وارد سایت شما شوند و این یعنی  روی لینک سایت خوانندمی
شما. تبدیل این نوع  وکارکسبدریافت بازدیدکننده رایگان و مناسب برای 

از بازدیدکنندگانی است که از طریق جستجوی  ترآسانبازدیدکننده به خریدار بسیار 
 .شوندمیگوگل وارد سایت شما 

و برای  ویرگولاز سایت  توانیدمی برای دریافت بک لینک از سایت فارسی زبان
 استفاده کنید. Mediumاز سایت  توانیدمیدریافت از سایت خارجی 

 

https://virgool.io/
https://medium.com/
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 رقبا هایلینکبک 

 دیمف گرانید یاست که برا یموارد افتنی، مؤثر کامالا اما  گیروقت یاستراتژ  کی
ما و سعی کنید ش دیکن یدارند بررس لینکشما  یرا که به رقبا هاییسایتوباست. 
 لینک دریافت کنید. هاآنهم از 

ند مان نکیبک ل های، استفاده از ابزاررقبا هایلینکبک  افتنی یراه برا ترینآسان
neilpatel  .خود  بیاست که دامنه رق نیا دیانجام ده دیکه شما با یکار  تماماست

سایت موردنظر دارد را به شما نمایش را که  هاییلینکو ابزارها بک  را وارد کنید
 .دهدمی

 
 

 برای یک آدرس خاص از سایت انجام دهید. توانیدمیاین کار را 

 
 نیکه بهتر  دهی، زمان آن رسدیکرد دایخود را پ یرقبا هایلینکبک  کههنگامی
 :دیر یدر نظر بگ مطالب زیر را دی. شما بادیکن لیرا تحل هافرصت

 

 مربوط به مطالب شما است؟ لینک ایآ - نکیل ارتباط 

https://neilpatel.com/backlinks/
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 نکیل قدرت – ( اهمیت و قدرتauthority ) چقدر  شدهدادهلینک صفحه
 ؟است

 آورم؟ به دسترا  نکیهمان بک ل توانممیمن  ایآ - نکیتکرار بک ل احتمال 

 یقبار نکیبک ل ضیتعو یبرا -است  یکیالکترون یدسترس اصطالحبه، بعد مرحله
 سایتوبآسمان خراش معروف است( با صاحبان  کیتکن عنوانبه نیخود )همچن

 .دیاضافه کن یمنبع اضاف عنوانبهخود را  نکیبک ل ای دیر یتماس بگ

 

 :ایمکردهرفی لینک بیلدینگ را معمحبوب  هایتکنیکاز  گرید یبرخ نجایدر ا

 

 به  یاجتماع هایرسانهخود را در  ی: محتوایاجتماع هایشبکه هایلینک بک
، دیوندی، به بحث و گفتگو بپدیکن غیتبل اینستاگرام، آن را در دیاشتراک بگذار 

 .دیو ارتباط برقرار کن دیمربوطه نظر ده هایپستدرباره 
 و  دیکن دایپ رفعالیغ هایلینکرا با  هاییسایتوبشکسته:  لینک ساختمان

 .قرار دهند لینک شما را هاآن جایبهتا  دیبگذار  هاآن اریخود در اخت یمحتوا
 هایپورتالو در  شدهنوشتهکه توسط متخصصان  یروابط عموم مقاالت 

ا ر ایبودجهاما  دهندمی تیفیباک هایلینک، به شما است شده منتشر یخبر 
واقعاا مرتبط  هاآنکه  دیحاصل کن نانیو اطم کنیدمی هیکار ته نیا یبرا

 هستند
  ریپورتاژ آگهیاز  نکیبک ل دیخر 
 شماست سایتوببه  نکیبک ل یکه دارا یمحصول یبرا توضیحات نوشتن 
 برتر،  هایلیست، پرسش و پاسخ هایسایت، هاانجمناز  دریافت بک لینک

ای لینک دار هاسایتبیشتر این که  دی)به خاطر داشته باش رهیو غ نظرات
 (باکیفیت هستند

 

 سیاهکاله هایپنالتیو  هاتکنیک - 6 – 6



 

 

 yotawp.comع قالب ها و افزونه های اورجینال  مرج –یوتا وردپرس 

 

59 

 ایجاد یبرا یگر ی( راه دی)شبکه وبالگ خصوص PBN وندیو پ پولی هایلینکبک 
ر نظر ( دیکاله خاکستر  ای ) اهیکاله س عنوانبه هاتکنیک نیهستند اما ا بک لینک

شما را  سایتوباده و د صیالگو را تشخ نیممکن است اگوگل  .شوندمیگرفته 
 اریسب دی. شما فقط باکنندمیکار  خوبیبه هاتکنیک نی، اگریطرف د از مجازات کند.

 .دینفکر ک یبه تمام خطرات احتمال اهیکاله س ریکردن مس یو قبل از ط دیمراقب باش

 (Penalties) هامجازات

ی هایسایت و مجازات ییشناسا؛ 2012 لیآور  در پنگوئن گوگل تمیالگور  روزرسانیبهبا 
 .هستند شروع شد نییپا تیفیکبا ای، اسپم و نامناسب هایلینک که دارای
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، تنشده اس جادیا توسط خود شما که دیدار  یتیفیکم ک ای یاسپم هایلینکاما اگر 
و  دانشدهن جادیا مندهدف طوربه هالینککه همه بک  فهمدمی! گوگل نگران نباشید

. اگر گیردمی دهیرا ناد هالینکبک  نیاست که فقط ا نیلت احا نی، بدتر معموالا 
 فعالغیررا در کنسول جستجو  هاییلینک نیچن توانیدمی دیمطمئن باش خواهیدمی
 .دیکن

 

 هاتمرین نیبهتر  - 7 – 6

  ستین باره کیتالش  کی نی، ادیده منظم انجام صورتبهلینک سازی را. 
 یتباکیف نکی، چند لتیفیکم ک هایلینک از استفاده از تعداد زیادی جایبه 

 .دیباال به دست آور 
  ر ذک لنگر "که در بخش "متن  یرا بر اساس نکات یعیمتن لنگر طب عیتوز

 .دیانجام ده ایمکرده
 دیکن یاسپم خوددار  هایشبکهو  هاسایتوباز  نکیبک ل دریافت از. 
 ا ارجاع ر کیافتر تواندمیکه  دیآور  به دست نکیبک ل از جاهایی دیکن یسع

 لینک دوفالو باشد. دیگرعبارتبه به شما منتقل کند زین

 

 ( و سئوUser experience) UX – 7فصل 

UX  صل ف نی. در اروندمیهستند که با هم به کار  تالیجید یابیدو جنبه بازار سئو و
 یمکبا انجام  توانیدمیکه چگونه  میابیتا در  کنیممیتمرکز  هاآن افزاییهم یما رو
 .دیرا بهبود بخشسایت خود  بندیرتبه ،خود سایتوبدر  یاضافکار 

 شما پر یاصل فیوظا باشید به یاد دارید که شروع کردهسئو را با  2008اگر در سال 
با  نکیبک ل تبادل، انجام هامتنپنهان کردن ، یدیکردن محتوا با کلمات کل

 .دبو یدیکلمه کلنوع هر  یبرا نییپا باکیفیتصفحات  جادیو ا دیگر هایسایت
 و کنندنمیکار دیگر ذکر شده  هایتکنیککه  میهست 2020، ما در سال خوشبختانه

 به دنبال دارند.شما  سایتوب یرا برا یمجازات هاآناز  یبرخ
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 بندیبهرتتنها مربوط به  سئو کردن مطالب نیدرک کند که ا دیبا سئوکاران کهدرحالی
ه از قبل از استفاد یکه تجربه کاربر حت رندیبپذ دیبانیز  UX، متخصصان ستینگوگل 

 .شودمیشروع  سایتوب

 

 .شودمیجستجو به موتور جستجو شروع  یجستجو کیکاربر با ارسال  تجربه

 

 ست؟یچ UXیا  (User experience) یکاربر  یتجربه - 1 – 7

ه تجرب نیت. امحصوالت آن اس ای سایتوب، به کاربر تعامل هر کاربر با شرکتتجر
 ریتأث یمشتر  یبانیو پشت یابی، بازار ی، طراحاست که در توسعه محصول یکل

 و ارتباط " نیآنال، ما به تجربه کاربر "بخش از آموزش سئو وردپرس نیا در .گذاردمی
. ستین یمشتر  یازهایفقط در مورد برآورده کردن ن UX. کنیممیتمرکز سئو  آن با

 الزامات است. نیدر مورد فراتر از ا نیا

ما  مثالا سایت در جای خود است.  هایبخشمربوط به قرار دادن  UXبه زبان ساده 
یا  دهندمیبخش جستجو را در باالی سایت خود قرار  هایسایتکه اغلب  بینممی

کاربر را سردرگم  احتماالا . اگر شما از این قواعد پیروی نکنید نامثبتبخش ورود و 
اربر به این نوع دیدن عادت نکرده است و ممکن است که زیرا چشم ک کنیدمی

 سایت شما را ترک کند.

 

7 – 2 - UX امروز حاکم بر جهان است 

از  پایانبی ندیفرآ کی UXاست که این مسئله  نیبخش درک ا ترینمهمو  نیاول
 ونددیبه آن بپ دیبا شمافلسفه است که  کی نیاست. ا انیبه سمت مشتر  شرفتیپ

 د.یاساس توسعه ده نیخود را بر ا سایتوبو 
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UX  و  از محتوا یبیترکوبUX )آن را ساده  خواستیممیاست. اگر  تکنیکال )فنی
آن را  ریو تأث یدگیچیپ دیبا لیدل نیاست. به هم چیزهمه UX گفتیممی، میکن انیب

 :شودمیوب  UXمواردی که شامل . میدرک کن افرادبر همه 

 

 یر و ناوب سایتوب ساختار 
 لیتبد فیق سازیبهینه 
 صفحه سرعت 
 سایتوب واکنشگرا بودن 
 محتوا سازیبهینه 
 محتوا ساختار 
 متا حاتیو توض هاعنوان 
 یدر زمان واقع یمشتر  یبانیپشت 
 ... و 

 

 UXسئو و  هایچالش – 3 – 7

 

 می، مجبور است سئو " در مقابل UX" جایبه سئو "و  UX" کنیممیفکر به این  یوقت
 طوربه UXدر مورد  . همه موارد ذکر شدهمییایکنار ب هاچالشبا  باریکهر چند وقت 

 .مموارد ذکر شده در باال بیندازی به ینگاه دییای. بستندیمتصل نسئو  به میمستق

 

 یو ناوبر  سایتوب ساختار

 نیحاصل شود. ا نانیاطم روان UXتا از  میصفحه قرار ده کیرا در  چیزهمه دییایب
که  دانندمیها سئو کار است اما یاست. آسان و منطق UX یایدر دنمعتبر  دهیا کی

 است. تیاز موفق یمیحداقل ن کیارگان کیتراف

و  دشومیبه سایت شما وارد  کیارگان یجستجو طریق از دکنندگانیاز بازد یار یبس
 دایپ یبه صفحه دسترس ماا یمستق)مانند تبلیغات(  خود یبر اساس اقدامات قبل یا



 

 

 yotawp.comع قالب ها و افزونه های اورجینال  مرج –یوتا وردپرس 

 

63 

 ای هاوبالگ، یاجتماع هایرسانهاز جمله  یاز منابع مختلف بازدیدکنندگان ریکنند. سا
 .شوندمیوارد سایت  PPC هایکمپین

مهم را قرار دهید تا دسترسی به دیگر  هایلینکدر بخش منو سایت خود باید 
باشد. همچنین بخش جستجو را هم در هدر سایت قرار دهید تا  ترراحتمطالب 

 ان باشد.دسترسی به آن آس

 

 صفحه سرعت

ذکر  3که در فصل  طورهمانبهتر است.  UX، باشد ترسریعشما  سایتوبهرچه 
 است. بندیرتبهاز عوامل  یکی، سرعت صفحه میکرد

 

 سایتوب واکنشگرا بودن

باشد. در حال حاضر اکثر کاربران  شدهبهینه هادستگاهشما باید برای همه  سایتوب
گرا نشو اگر سایت شما واک دهندمیود جستجو را انجام هوشمند خ هایگوشیبا 

 .شودنمیدر نتایج گوگل نمایش داده  کالا نباشد 

 

 محتوا سازیبهینه

. دیکن میخود را با آن تنظ یو محتوا دیرا بشناس یجستجوگر معمول کیزبان 
 یو متناسب با آن محتوا دیانجام ده یدیدر مورد کلمات کل قی، تحقدیگرعبارتبه

 .دیکن نهیخود را به

به  که یهمه افراد یبرا باید طوری نوشته شوند کهشما  یاست که محتوا نیا نکته
 4در فصل . گیردهستند در دسترس قرار  یهر اطالعات ای حلراه، محصول کیدنبال 

 .ایمدادهدر مورد تحقیق کلمات کلیدی به اندازه کافی توضیح 

 

 متا حاتیو توض هاعنوان
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یک اصل  نیوجود دارد. ا شتریب کی، امکان کلدیباالتر باش SERPدر  هرچه
 درستیبهمتا را  حاتی، اگر شما برچسب عنوان و توضحالباایناست.  شدهاثبات

 . هدفکنندنمیجستجوگرها روی سایت شما کلیک  وارد نکنید و یا جذاب نباشد
 SERPدر  ماش سایتوب یرو به کلیک هاآن بیترغ و هاشما جلب توجه جستجوگر

 .است

 متا: حاتیعنوان و توض هایتگ جادیا یبرا یعنصر اصل 3

  تا خزندگان بتوانند درک کنند  دیمناسب استفاده کن یدیاز کلمات کل -سئو
 .شما کدام ها هستند یمحتوا ترینمهمو  چیست در مورد سایتوب

 UX -  سمت را به  هاآنکه  دیبده یبه جستجوگرها اطالعات واضح و معنادار
 .کردن بکشاند کیکلبه  زهیانگ جادیا
  شما کلیک سایتوبکاری کنید که جستجوگر ترغیب شود روی  – یابیبازار 

 .دهدمیکند و اگر کلیک نکند چیز مهمی را از دست 

 

 سئوو  UX گیریاندازهنحوه  – 4 – 7

 کنید! گیریاندازهرا  چیزهمه توانیدمیبا استفاده از ابزارهای موجود 

 Google Analyticsو رفتار در  درگیری یرهاایمع

" Bounce rate" ،" Pages per session" و " Avg. session duration "دگاهید کی 
گوگل  در هر گزارش در باا یتقر  ارهایمع نی. ادهندمیدرباره تعامل کاربر ارائه  یاساس

 یکیختلف ترافمنابع م یرا برا هاآن توانیدمی نید، بنابرانوجود دار آنالیتیکز
 .دیمشاهده کن
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نحوه  "behavior flow " " در دسترس است. behavior در بخش " تردقیقاطالعات 
. دهدمیرا به شما اطالع  سایتوبمختلف  هایبخشبا  بازدیدکنندگانتعامل 

 ،یکیرا بر اساس منابع تراف هاگزارش دهدمیبه شما امکان  شرفتهیپ هایگزینه
 .دیمشاهده کن گریو موارد د هاکمپین، صفحات فرود

 
 Google Analyticsدر  لیتبد فیق

شما  سایتوبکه چگونه افراد با صفحه پرداخت در  گویدمیگزارش به شما  نیا
 توانیدمی ؟سایت شما پیچیده است روند پرداخت ای. آکنندمیارتباط برقرار 

 مشاهده کنید.اطالعات جالبی را در مورد نحوه پرداخت در سایت خود 

 

Heatmaps 
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Heatmaps  را تجسم  سایتوب بازدیدکنندگان، رفتار دیمف یهاگزارشضمن ارائه
 هایحلراهبا  Crazyegg ای Hotjarگرم مانند  بردارینقشه شرفتهیپ ی. ابزارهاکندمی

 مشاغل کوچک ای سانیوبالگ نو یبرا توانندمیهمراه هستند اما  یلیتحل دهیچیپ
 ای Hotjarمحدود توسط  گانیطرح را کی ان،یمبتد یگران باشند. برا اریبس

Ptengine باشد. یممکن است شروع خوب 

 
 

Heatmaps  در موردUX  وSEO در  ییگرما هاینقشه. قدرت کنندمیک کم اریبس
چه  ا رویی کنندمی کیکل یافراد در چه مکان ببینید که توانیدمی قاا یاست که دق نیا

 هارمفپر کردن نحوه ، کندمیکاربر را مشخص  اسکرول، نحوه کنندمیکلیک  یعناصر 
 .دهدمیو بسیار موارد دیگر را نشان 

رنتی اگر فروشگاه اینت. نیز هستندرفتار کاربر  بطضنقشه برتر شامل  یگرما یابزارها
 به شما کمک کند. تواندمیدارید ضبط کردن رفتار کاربر 

 

 اطالعات داخلی

https://www.hotjar.com/
https://www.crazyegg.com/
https://www.ptengine.com/plan
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 نهیهز  چیوجود دارد؟ ه یداخل اطالعاتدر مورد  یچه اطالعات خوب دانیدمی ایآ
 راحتیبه دیرا با اطالعات مف هاگزارش نیا توانیدمی شهیوجود ندارد شما هم یاضاف

 :دیکنمشاهده 

 

 انیمشتر  سواالت 
 بازخورد یهافرم 
 و امتیازات هادیدگاه 
 یمشتر  اتیو شکا هادرخواست 
 یابیبازار  یهاگزارش 
 لیمیا هایپاسخ 
 ... و 

 

 تیتست و سرعت سا

کسانی که سایت را تست است!  یآن ضرور  اندازیراهقبل از  سایتوب تست
 یکاربر واقع نیاول هاآن. دهندمیشما قرار  اریرا در اخت یدیاطالعات مف کنندمی

 ای، دوستان را با همکاران هاتستاز  یبرخ توانیدمی، شما از آن ترمهمهستند. 
 .دیمراحل توسعه انجام ده یهواداران خود در ط

سئو  مهم هایجنبه ریو سا لیموبا سازیبهینه، مانند سرعت صفحه یدیعناصر کل به
 .دیتوجه کنهم  داخلی

 

 مهم سئو هایافزونه – 8فصل 

 
 از هاافزونهی سئو زیادی برای وردپرس وجود دارند و انتخاب کردن بهترین هاافزونه
کار چندان آسانی نیست. در آخرین بخش از آموزش سئو وردپرس ما  هاآنبین 
 کامالا  هاافزونه. این کنیممیی سئو برای وردپرس را معرفی هاافزونه ترینمهم
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روی سایت خودتان نصب کنید. آموزش کار با  حتماا  کنممیری هستند و توصیه ضرو
 در سایت یوتا وردپرس موجود است. هاافزونهبیشتر این 

 

 (yoast seo) یواست سئوافزونه  – 1

Yoast SEO  سازیبهینهابزار  فزونه یکا نیاست. ا سئو وردپرسافزونه  نیبهتر 
 .کندمیکمک  سایتوبکه به شما در بهبود  دهدمیکامل را ارائه  سایتوب

مام به ت راحتیبهسئو را  حاتیو توض نیعناو توانیدمیبا استفاده از یواست سئو 
 تیخودکار نقشه سا طوربههمچنین . دیخود اضافه کن سایتوبو صفحات  هاپست
XML یموتورها شودمیکه باعث  کندمی جادیشما ا سایتوب یمحتوا هیکل یرا برا 

 .را بخزندشما  سایتوب بهترجستجو 

 

و  نیعناو سازیبهینهکمک به  یبرا یوتا وردپرسدر  Yoast SEOاز افزونه  ما
، رهایمس رییتغ تیر یمد؛ همچنین برای کنیممیمتا در صفحه استفاده  حاتیتوض
 .گیریممییواست سئو کمک  از رهیو غ تینقشه سا دیتول

 

 (autolinks manager) افزونه لینک ساز خودکار – 2

سئو  هایبخش ترینمهماشاره کردیم لینک سازی یکی از  6که در فصل  طورهمان
واهد بود. این افزونه به شما کمک سئو شما ناقص خ عمالا است. بدون لینک سازی 

 زچیهمهخودکار به کلمات کلیدی خود لینک دهید.  صورتبهو  راحتیبهتا  کندمی
 به هر کلمه لینک دهید. باریکخودکار انجام خواهد شد کافی است شما فقط 

 

 (hreflang) بان برای گوگلافزونه تعیین ز – 3

برای اینکه به گوگل بفهمانیم که سایت ما به چه زبانی است و محصوالت و خدمات 
باید از این افزونه استفاده  گیردمیما بیشتر برای چه کشوری مورد استفاده قرار 

https://yotawp.com/downloads/yoast-seo/
https://yotawp.com/downloads/autolinks-manager-plugin/
https://yotawp.com/downloads/hreflang-manager/
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زبان و مکان خودتان را به گوگل معرفی  توانیدمی راحتیبه hreflangکنیم. با افزونه 
 نید.ک

 

 (Broken Link Checker) شکسته هایلینکافزونه بررسی  – 4

 یرا برا یبگذارد و تجربه بد ریشما تأث تیسا یبر سئو تواندمیشکسته  یوندهایپ
 از هر دی، باکنیدمیاره است که وبالگ خود را اد یکند. اگر مدت جادیکاربران شما ا

 .دیرا برطرف کن هاآنو  دیکن یخراب بررس یوندهایپ یخود را برا تیسا گاهی

 

Broken Link Checker دهدمیوردپرس است که به شما امکان  گانیافزونه را کی 
 هانکلیآن  توانیدمی. سپس دیکن دایوردپرس خود پ تیشکسته را در سا هایلینک
 .دیخود برطرف کن هایپیام شیرایبدون و یرا حت

ه است ک نیا یاست. تنها نکته منف گانیرا کامالا است و  دیمف اریافزونه بس نیا
  وردپرس شما را کند کند. زبانیشود و ممکن است سرور م لیبه منابع تبد تواندمی

 

 (wp-rocketافزونه موشک وردپرس ) – 5

ر ب دیشما با لیدل نیبه هم جستجو است. بندیرتبهدر  یعامل اصل تیسرعت سا
ه در ک دیحاصل کن نانیتا اطم دیخود نظارت داشته باش سایتوبسرعت و عملکرد 

 .گذاردمین منفی ریشما تأثسئو 

 )کش( فعال کردن حافظه پنهان شما سایتوبسرعت  شیافزا یراه برا ترینآسان
ه شما امکان وردپرس در بازار است که ب کشینگافزونه  نیبهتر  WP Rocketاست. 

 .بدون وارد شدن به جزئیات فنی سایت خودتان را کش کنید دهدمی

 

 و منابع سخن پایانی - 9فصل 

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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ود وردپرس خ تیکه چگونه سا دیر یبگ ادی تا مقاله به شما کمک کند نیا میر دوایام
ا ر سئو وردپرس نکات مربوط به نیو چند مورد از ا دیبرو شی. پدیکن سازیبهینهرا 

را خود ورودی به سایت  کیتراف زانیم شیچند ماه افزا . بعد ازدیکن ازیسپیاده
 مشاهده خواهید کرد. وضوحبه

در مقاله آموزش سئو وردپرس سعی کردیم تمامی نکات موردنیاز برای سئو کردن 
 بعدی اضافه کنیم هایآپدیتسایت را بیان کنیم. اگر نکته اضافی دارید که ما در 

سواالت خودتان را نیز  توانیدمیبرای ما ذکر کنید. همچنین  هاهدیدگادر بخش  لطفاا 
 از این طریق از ما بپرسید.

 

 

 منبع اول

 منبع دوم

 

https://mangools.com/blog/learn-seo/
https://www.wpbeginner.com/wordpress-seo/

