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What is seo?

1



Crawling

Indexing
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Keyword

کلمات کلیدی
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2018در سال 
از یک موتور جستجوو هت  
یتتک موتتتور  استت   تتو 

تبدیل خواهد شد
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2018نکات مهم در سال 

مفهوم  رایی . تکرار یک کلم  دیگر ارزش ندارد: 1

ارزش و تاثیر عنوان و هدینگ کاهش می یاهد . هار تکرار کلم  کلیدی در مجن کافیست، 3تا 2: 2

کلم  ای هسجند5یا 3،4درصد جسجووها عبارات 75

رضایت کارهر شرط اول است. ه  سواالت هیشجری از کارهران  اس  دهید: 3

محجوای طوالنی تر موفق تر است. کلم 1500تا 1200: 4

موهایل هسیار مهم است. 5

از تصاویر اخجصاصی اسجفاده کنید. 6
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 یدا کردن کلم  کلیدی✘



کلمات کلیدی نحوه  یدا کردن 

اسجفاده از  یشنهادات  و ل هنگام جسجوو•

هررسی روند نزولی یا صعودی کلم •

Google Trendsاسجفاده از اهزار •

در نظر  رفجن ارزش کلم  در مقاهل تعداد جسجوو•

تهی  لیست نهایی کلمات کلیدی هدف•
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12

کلمات کلیدی نحوه  یدا کردن 
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کلمات کلیدی نحوه  یدا کردن 



ارزش سرمای   ذاری هر کلم هررسی میزان رقاهت و 

شباهت عبارت ها عنوان•

1تا 0امجیاز هین 

موضوع کلی سایت•

و سایت ها 1، سایت ها موضوع کلی و مرتبط 0سایت خبری و عمومی –2تا 0امجیاز هین 

2موضوع تخصصی مرتبط 

صفح  ورودی یک مطلب است یا یک دسج  هندی و آرشیو؟•

1و صفح  نوشج  2، صفح  آرشیو و دسج  هندی 3صفح  اصلی سایت –3تا 0امجیاز هین 
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ارزش سرمای   ذاری هر کلم هررسی میزان رقاهت و 

میزان فعالیت کارهران•

هر اساس آن چ  مشاهده می کنید در صفح  تصمیم هگیرید–2تا 0امجیاز هین 

رتب  الکسا و جایگاه کلی سایت•

!ه  کسی ندهید0/5عموماً کمجر از –1تا 0

آیا یک سایت ها شخصیت است؟•

.داد0/5ه  سخجی می توان ه  یک سایت هیشجر از –1تا 0
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هر اساس موضوع سایتاسجراتژی محجوایی تعیین 

.شما هاید لیسجی از کلمات کلیدی هدف خود تعیین کنید ک  هر اساس میزان ارزش و رقاهت مرحل  هندی شده اند

هرای هر سایت نهایجاً می . عموما کلماتی هسیار دشوار و  ر ارزش هسجند: کلمات مرحل  اول–الف •

.توان یک یا دو کلم  یا موضوع اصلی انجخاب نمود و هدف  ذاری هرای این کلم  صفح  اصلی سایت است

کلمات یا عباراتی هسجند ک  میزان جسجووی کمجری دارند ولی همچنان : کلمات مرحل  دوم–ب •

این عبارات عموماً ه  یک موضوع کلی اشاره دارند و می توان مطالب مخجلفی  یرامون آن.  رتقاضا هسجند

.تهی  نمود

کلم  هسجند ک  میزان جسجووی 6تا 3عموماً عباراتی شامل : کلمات و عبارات مرحل  سوم–ب •

. ایین تری نسبت ه  موارد قبلی دارند اما هدف نهایی کارهر هسجند
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هر اساس موضوع سایتاسجراتژی محجوایی تعیین 

طراحی سایت

طراحی سایت شرکجی

طراحی سایت خبری

آموزش طراحی سایت

طراحی سایت شرکت سپیدار

طراحی  رتال فروشگاه 
کوروش

طراحی سایت خبر زاری 
دیویاتو

آموزش طراحی سایت ها 
فریمورک ها

طراحی سایت ریسپانسیو
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“

آماده سازی محجوای ✘
صفح 



:هاید ه  آن ها توج  داشج  هاشیدمحجوای صفح  مواردی ک  در قرار دادن 

.کلم  هاشد1500تا 1200مطلب شما حداقل ✓

لینک ها هر چ  کوتاه تر هاشند ههجر است✓

کلمات کلیدی مرتبط ها صفحات دیگر را ه  آن ها لینک دهید✓

:کلم  کلیدی را در هخش های زیر قرار دهید✓

 عنوان صفح  ک  معموالً دارای تگH1است.

 حداقل یک یا دو هار در تگ هایH2 (در عناوین)در طول مجن

 یک یا دو هار در مجن جایگزین عکس ها(Alt)

 درMeta Title

 درMeta Description

 درURL  (ه  صورت انگلیسی هم می تواند هاشد)صفح

در  ارا راف اول محجوا



سئوافزون  های کارهردی 

Joomla| جومال  Wordpress| ورد رس 

All in One SEO Pack

Yoast Seo
ACESEF
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https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
http://www.3eo.ir/2357/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA-acesef-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7/
http://www.3eo.ir/2357/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA-acesef-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7/
https://extensions.joomla.org/extension/easy-frontend-seo/
https://extensions.joomla.org/extension/sh404sef/


SiteMap

واقع یک فایل مجنی حتاوی تمتام آدرس هتای در سایت نقش  

ستایت )همچنین نقشت  ستایت . موجود در سایت شماست

شما میجواند اطالعتات مجتا هتر آدرس از ستایت ماننتد ( مپ

آخرین هروزرسانی، میزان اهمیت و نحوه ارتباط آن ها صفحات

وجود نقش  سایت رهات موتورهای . دیگر را نیز شامل شود

جسجوو مانند  و ل را راهنمایی میکنتد تتا صتفحات ستایت 

شما را ه  صورت ههجر شناستایی کترده و همچنتین از ایوتاد 

صفحات جدید و تغییترات در صتفحات قتدیمی شتما مطلتع 

.شود
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Googleه راآنحجماً وهسایت،سازیآمادهاز س Search Consoleراشماصفحاتتاکمک می کند و له اهزاراین. کنیدمعرفی

:کند و اطالعات مناسبی از جمل  موارد زیر را ه  شما ارائ  می دهد Indexراحت تر

تعداد هازدید کننده های وهسایت از طریق  و ل. 1

کلمات. هسجید و لدررتب دارایشماواندکردهسرچشمامخاطبینک کلیدی2

رتب  سایت شما هرای کلمات کلیدی در نجایج جسجوو،تعداد جسجووی هر کلم . 3

هررسی. .سایت تان و این ک  کدام صفح  هیشجرین ورودی را هرای شما داردصفحات4

چ . سایت شما لینک داده انده هاییسایت5

مشکالت. Sitemapسایت و خطاهای 6
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لینک سازی خارجیهایروش

:  تولید محجوای قاهل اشجراک  ذاری✓

ها قرار دادن امکان ه  . کیفیت همواره مورد توج  مخاطبین قرار می  یردهامحجوایاست، ادشاهمحجوا

.اشجراک  ذاری، از مخاطبین هخواهید محجوای شما را در شبک  های اججماعی شان قرار دهند

: درج ر ورتاژ آ هی در سایت های معجبر✓

هرای . هاال استAuthorityآ هی در سایت های ها ر ورتاژدرجسازی،لینکهرایهاروشههجرینازیکی

شناسایی سایت های معجبر شاخص هایی مانند موارد زیر را در نظر هگیرید

.Domain Authority 1|2 .Alexa Rank|3 .ارتباط موضوعی سایت هدف

4.Spam Score

 https://repox.net: منبع کسب اطالعات فوق
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لینک سازی خارجیهایروش

: قرار دادن محجوا و لینک ها در شبک  های اججماعی خودتان✓

شبک  های اججماعی هزرگ . یکی از ههجرین هخش ها هرای درج لینک ها شبک  های اججماعی خودتان است

...(لینکدین، و ل  الس، فیسبوک، توئیجر و. )دارای قدرت دامن  هسیار زیادی هسجند

: فروم ها و انومن ها✓

عضویت در فروم ها و انومن های مخجلف و  اس  دادن ه  سواالت دیگران یا ایواد موضوعات جدید، ها ها

.کلمات کلیدی ه  سایت خود لینک دهید

:شبک  های ویدئویی✓

ویدئوهای آموزشی . هخش مناسبی هرای لینک سازی هسجند... ، نماشا و Aparat،Youtubeسایت هایی مانند 

یا تبلیغاتی را در این شبک  ها قرار دهید و لینک سایت خود را در آن ها درج کنید



لینک سازی خارجیهایروش

:  شبک  های تصویری✓

را اینسجا رام و  ینجرست و شبک  های مخجلف عضو شوید و هنرها و عکس های مرتبط ها کسب وکارتاندر

.لینک دادن ه  سایت در اولویت است.در آن ها قرار دهید

:  کجاب های موازی آنالین و اسالیدهای آنالین✓

PDFهای آموزشی مناسبی هسازید و در سایت های کجاب آنالین آن ها را درج کنید.

. اور وینت هایی آماده کنید و در این شبک  قرار دهید.استSLIDESHAREمناهعههجرینازیکیهمچنین
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Google

algorithms
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PANDA|الگوریجم  اندا 

2011فوری  24: تاری  ارائ 

:  نحوه کارکرد

همبارزه ها محجوای کپی،سرقت شده و کوتا✓

محجوای تولید شده توسط رهات ها✓

✓Keyword Stuffing
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Pinguin|الگوریجم  نگوئن 

2012آوریل 24:   تاری  ارائ 

:  نحوه کارکرد

شناسایی لینک های نا مرتبط یا اسپم✓

AnchorTextلینک های زیاد ها اسجفاده از ✓

مشاه 
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Hummingbird| الگوریجم مرغ مگس خوار 

2013آ وست 22:   تاری  ارائ 

:  نحوه کارکرد

✓KEYWORD STUFFING

محجوای هی کیفیت✓
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Pigeon| الگوریجم کبوتر 

2014جوالی 24:   تاری  ارائ 

:  نحوه کارکرد

Localمجمرکز هر سئوی ✓

On-Pageمبارزه ها سئوی ضعیف ✓

Off-Pageمبارزه ها سئوی ضعیف ✓
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analytics
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آنالیزههجرین اهزارهای 
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https://matomo.org/
https://metrica.yandex.com/
https://analytics.google.com/


thanks!

Any questions?

You can find me at
sajadab@systemgroup.net

09124722279
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