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 نکتٌ ارزشهند در سئَ سایت 20
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جاٍید گرشاسبی يستو ندیر ٍب سایت يهیار  نن سالم دٍستان
ٍب ٍ در این ای بَک رایگان قصد دارم اطالعات ارزشهندی را در 

. رایگان بَدن این ای بَک دلیل اختیارتان قرار ديودر نَرد سئَ 
بر بی ارزش بَدن آن نیست. این ای بَک يدیٌ ای است از طرف 

يهرايان گرانی ٍب سایت يهیار ٍب کٌ يهیشٌ بٌ نن نن بٌ 
 لطف داشتٌ اند.

در این ای بَک رایگانی کٌ در حال نطالعٌ آن يستید قصد دارم 
ی ٍ خارجی سایت بٌ شها بگَیو نکات نًهی را در نَرد سئَ داخل

کٌ اگر بٌ آن يا تَجٌ ٍیژى ای کنید نطهئن باشید نَفقیت شها 
 در سئَی سایتتان تضهین شدى است. 

 

 چرا باید سایت نان را سئَ کنیو؟

قبل از ير چیز بیایید ببینیو اصال چرا باید سایتهان را سئَ کنیو؟! 
را بٌ صفحٌ نکتٌ نًو اینجاست کٌ چرا قصد داریو سایت خَد 

اٍل نتایج جست ٍ جَی گَگل برسانیو؟ خب شاید شها يو 
يدفتَن جذب ترافیک باال ٍ افزایش کاربران سایت ٍ در نًایت 

افزایش فرٍش است. بلٌ این درست است کٌ يدف اصلی در سئَ 

www.takbook.com



www.hamyareweb.co                                 آنَزش بازاریابی ٍ کسب ٍ کار اینترنتی
            

افزایش فرٍش است ٍلی آیا ٍاقعا بٌ این فکر کردى اید کٌ بعد از 
فاق خَبی کٌ قرار است بیافتد نی اتٍرٍد کاربران بٌ سایت شها 

 ؟افتد یا خیر

بسیاری از دٍستان فقط بٌ فکر این يستند کٌ بازدیدکنندى از 
گَگل بگیرند ٍ اصال بٌ این فکر نهی کنند کٌ بعدش قرار است چٌ 

اتفاقی بیافتد! آیا سایتشان برای کاربر بًینٌ است یا خیر؟ آیا با 
اختیار بازدیدکنندگان شان  سایتشان نی تَانند اطالعات کانلی در

 یا خیر؟ آیا کاربران بٌ آن يا اعتهاد نی کنند یا خیر؟ قرار ديند

نحتَا خیلی نًو کٌ يهٌ این يا را گفتو تا نتَجٌ آن شَید 
با این نقدنٌ نیرم سراغ يهٌ چیز بٌ نحتَا ختو نی شَد. است. 

 اٍلین نکتٌ نًو در سئَ ٍ آن يو چیزی نیست جز نحتَا.

 

 نًو استخیلی .نحتَا 1

اصل سئَ یعنی نحتَا! نحتَا کٌ خَب باشد يهٌ چیز جفت ٍ 
يهین االن تصَر کنید ٍارد سایتی شدى اید کٌ  جَر نی شَد.

نحتَایی ندارد! چٌ اتفاقی نی افتد؟ ناندن در آن سایت چٌ 
  فایدى ای برای شها دارد؟
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َ کردن زنانی کٌ سایت شها نحتَای خَبی نداشتٌ باشد ٍاقعا سئ
آن کاری اشتباى است. نحتَای سایت شها ارتباط نستقیو با 

 بسیاری از فاکتَريای نًو در سئَ دارد. 

زنانی کٌ سایت شها نحتَای خَبی نداشتٌ باشد دلیلی ندارد 
بازدیدکنندى در سایت شها بهاند! دلیلی ندارد کاربر سایت شها 

فقط چیزی . البتٌ این ٍ بٌ پیشنًاد يای شها تَجًی کند شَد
 است کٌ شها نی بینید. 

بٌ ناندن در سایت شها عالقٌ زیادی  تان زنانی کٌ بازدیدکنندگان
ٍ کال در کسب ٍ کارتان نداشتٌ باشند صد در صد شها در سئَ 

شکست نی خَرید. يهانطَر کٌ گفتو نحتَا بٌ خیلی چیزيا 
نربَط نی شَد. نثال بازدیدکنندگانی کٌ نایل بٌ ناندن در سایت 
شها نیستند نهکن است نرخ نیزان ناندگاری کاربران در سایت را 

 کو کنند ٍ این بزرگترین لطهٌ بٌ سئَی سایت شها ٍارد نی کند. 

ی از سایت شها نی شَند ٍ بازدیدکنندگانی کٌ ٍارد صفحٌ ا
از يهان  ،چیزی برایشان با ايهیت یا جذاب بٌ نظر نهی رسد

صفحٌ از سایت شها خارج نی شَند ٍ این يو باعث افزایش 
نیزان صفحات دیدى شدى تَسط کاربران در بانس ریت ٍ کايش 

 رٍز نی شَد.
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پس يهانطَر کٌ نتَجٌ شدید نحتَای سایت خیلی نًو است. 
نحتَایی در سایت خَد قرار ديید کٌ بازدیدکنندگانتان را باید 

راضی نگٌ دارد. باید بتَانید آن يا را بٌ کاربران سایتتان تبدیل 
 کنید.

 

 نٌ گَگل! .برای نخاطبانتان نحتَا تَلید کنید2

این کٌ نحتَایی کٌ در سایت خَد قرار نی ديید باید بر اساس 
طبانتان تَلید نی کنید را سئَ باشد را با نحتَایی کٌ برای نخا

اشتباى نگیرید. ننظَر این نیست کٌ نحتَاتَن نباید سئَ شدى 
باشد بلکٌ ننظَر این است کٌ نحتَایی کٌ تَلید نی کنید در 

باشد. خیلی نباید ايهیت داشتٌ ٍحلٌ اٍل باید برای نخاطبانتان 
 بٌ این فکر کنید کٌ گَگل در نَرد نحتَای شها چٌ فکری نی کند.

يهانطَر کٌ نی دانید گَگل طرفدار سایت يایی است کٌ بٌ 
کاربرانشان ايهیت نی ديند. پس اگر نحتَای شها نختص 

نخاطبانتان تَلید شدى باشد نطهئن باشید گَگل يو این قضیٌ را 
بٌ خَبی درک نی کند. سعی نکنید بٌ زٍر نحتَایی در سایت خَد 
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بق قَانین گَگل قرار ديید کٌ گَگل از آن راضی باشد یعنی ط
 تَلید شدى باشد.

 يهان چیزی باشد کٌ کاربرانتان نی خَايند تَناگر نحتَا
 سایت شها نی شَد.عاشق نطهئن باشید گَگل 

 

 .نحتَای طَالنی تَلید کنید3

در کشَريای خارجی ٍبالگ نَیس يا بر سر طَل نحتَای شان 
 4زیر با يو رقابت نی کنند. نقاالتی کٌ نی نَیسند انکان ندارد 

يزار لغت باشد. شها يو باید طَل نقاالت خَد را باال ببرید. گَگل 
 نحتَایی را کانل ٍ جانع نی داند کٌ طَل آن زیاد باشد.

کلهٌ بتَانید نحتَای کانلی را در یک نَضَع  1000انکان ندارد در 
خاص بٌ نخاطبانتان ارائٌ ديید. اگر رقبای شها در این نَرد 

تَانند نحتَای طَالنی تَلید کنند نطهئن ناتَان يستند ٍ نهی 
باشید شها با استفادى از تَلید نحتَايای طَالنی نی تَانید بٌ 

 راحتی از آن يا جلَ بزنید.
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کلهٌ تَلید کنید  3000نطهئن باشید اگر نقاالتی با طَل بیشتر از 
گَگل رتبٌ خَبی بٌ آن يا نی ديد. انتحان کنید ٍ نتیجٌ را 

بٌ اشتراک گذاری آن  ینیاز  ی از نَاقع دیگر حتیدر بسیار ببینید. 
 يا نیست ٍ بٌ راحتی رتبٌ خَب نی گیرند.

  

 .بٌ جست ٍ جَی کاربران تَجٌ کنید4

نحتَایی کٌ تَلید نی کنید باید نطابق با نیاز نخاطبانتان باشد. 
بٌ کلهات ٍ عبارات کلیدی کٌ آن يا جست ٍ جَ نی کنند تَجٌ 

ى ای کنید. اگر نی خَايید ترافیک خَبی را از تَلید نحتَای ٍیژ
فقط تَلید نحتَا در زنینٌ کاری تان کافی سایتتان دریافت کنید 

این نَضَع تَجٌ کنید کٌ کاربرانتان دقیقا چٌ بٌ باید نیست! 
 چیزيایی را سرچ نی کنند.

بًترین کار این است کٌ قبل از نَشتن نقاالت سایتتان سری بٌ 
نتایج جست ٍ ل بزنید ٍ ببینید چٌ نقاالتی با چٌ عناٍینی در گَگ

تر تَسط ٍجَد دارند. سپس بٌ عباراتی کٌ بیش جَ در آن نَضَع
عناٍین نقاالت در تَجٌ کنید ٍ  کاربران جست ٍ جَ شدى است

از این طریق نی تَانید خَد حتها از آن يا استفادى کنید. يهچنین 
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را  آن در نقالٌ خَد تهرکز کنید دارید رٍیهات کلیدی کٌ قصد کل
 پیدا کنید.

 

 بر رٍی عناٍین سَالی کار کنید.5

اگر تَجٌ کردى باشید نقاالت سَالی بیشتر از دیگر نقاالت طرفدار 
دارند. تحقیقات نشان دادى است کٌ افرادی کٌ با نقاالت سَالی 

دارند رٍی  ، تهایل بیشتریدر نتایج جست ٍ جَ رٍ بٌ رٍ نی شَند
 این نَع نقاالت کلیک کنند تا نقاالت دیگر.

در نتایج  صفحٌخیلی نًو در تعیین رتبٌ یک  يایفاکتَراز  ییک
جست ٍ جَ این است کٌ چٌ تعداد رٍی آن کلیک شدى است. 

ایج جست ٍ جَ بیان گر پر طرفدار تننیزان کلیک رٍی نقاالت در 
بَدن آن است. ٍ يهین باعث نی شَد تا گَگل تَجٌ ٍیژى ای بٌ 

 آن نقالٌ در نتایج جست ٍ جَ کند. 

نیزان نرخ کلیک رٍی یک نطلب در نتایج جست بعضی ٍقت يا 
ٍ جَ تعیین کنندى رتبٌ آن است. گايی ٍقت يا فقط بٌ دلیل 

ان کلیک يای زیادی کٌ رٍی جذاب بَدن عنَان یک نقالٌ ٍ نیز
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نی باعث افزایش رتبٌ آن در نتایج جست ٍ جَ شدى است آن 
 .شَد

پس سعی کنید رٍی عناٍین سَالی بیشتر کار کنید. نخاطبان 
جَاب سَال يای خَدشان را بیشتر در نقاالتی کٌ عناٍین سَالی 

نقاالت خَد را با عناٍین دارند نی یابند. سعی کنید يهیشٌ 
سید تا کاربران بیشتری ترغیب بٌ کلیک رٍی آن در جذاب بنَی

 نتایج جست ٍ جَ شَند.

 

 .نحتَای قدیهی را برٍز کنید6

گَگل بٌ نحتَای تازى ايهیت فراٍانی نی ديد. سعی کنید 
البتٌ نیازی نیست تهام نحتَايای خَد را يهیشٌ تازى نگٌ دارید. 

با آپدیت کردن نحتَايای نقاالت خَد را دٍبارى برٍز رسانی کنید. 
قدیهی شانس افزایش رتبٌ نقاالتتان را در نتایج جست ٍ جَ چند 

. يهین االن بٌ نقاالت ضعیفی کٌ در گذشتٌ خَايید کردبرابر 
نَشتٌ اید سری بزنید ٍ نحتَای آن يا را آپدیت کنید. آن ٍقت 

نی بینید کٌ چٌ اثری در افزایش رتبٌ سایت شها در نتایج جست 
 نی گذارد.ٍ جَ 
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در آپدیت نی شَند طرفداريای زیادی دارند. کٌ اکثر نقاالتی 
ٍاقع نحتَايای يهیشٌ سبز عالٍى بر پر طرفدار بَدنشان لینک 

دارند ٍ تَسط خیلی از کاربران بٌ اشتراک نیز پذیری باالیی 
 گذاشتٌ نی شَند. 

کاربران دنبال نطالب تازى ٍ جدید يستند. يیچ گاى نطالب 
ترجیح نهی ديند. گَگل يو بٌ يهین  بٌ نطالب جدید قدیهی را

دلیل سایت يایی را دٍست دارد کٌ نطالب دستٌ اٍل بٌ 
 کاربرانشان نی ديند.

 

 از کپی نحتَا دست بر دارید.5

بٌ يیچ ٍجٌ نحتَای دیگر سایت يا را عینا کپی نکنید ٍ در سایت 
خَد قرار ديید. با این کار عهال يیچ کار نفیدی انجام ندادى اید. 

طالب دیگر سایت يا در سایت خَد بسیاری از دٍستان با کپی ن
انتظار نعجزى را دارند. کپی نحتَا دیگر نعنایی ندارد ٍ گَگل بٌ 

 ضیٌ را تشخیص ديد.خَبی نی تَاند این ق
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سایت يایی کٌ از نحتَای کپی استفادى نی کنند بٌ يیچ ٍجٌ 
نهی تَانند رتبٌ خَبی در نتایج جست ٍ جَ از آن خَد کنند. در 
ٍاقع سایتی کٌ نحتَای کپی دارد در بین کاربران يو جایگايی 

نی بٌ خَبی خیلی بايَش شدى اند ٍ ندارد. کاربران انرٍزی 
دارند را شناسایی ی ی کٌ نحتَای بی ارزش ٍ کپتَانند سایت يای

 کنند ٍ دیگر بٌ سراغ شان نرٍند. 

پس يهانطَر کٌ تا اینجا نتَجٌ شدى اید يهٌ چیز نحتَا است. 
 برای گفتن ندارد. يو سایتی کٌ نحتَا ندارد يیچ حرفی 

 

 استفادى از سایر فرنت يای نحتَایی.6

نحتَا فقط نَشتن نقالٌ در تَلید نحتَا تنَع داشتٌ باشد. تَلید 
نیست! تَلید ٍیدیَ ٍ پادکست يو جزئی از نحتَايای نَرد 

عالقٌ کاربران يستند. سعی کنید نقاالت خَد را با تنَع بیشتری 
تَلید کنید. نثال قسهتی از نقالٌ خَد را بٌ صَرت صَت یا 

 قسهتی از آن را بٌ صَرت ٍیدیَ تَلید ٍ در سایت قرار ديید.
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سایت  ی غیر کپی ٍ با کیفیت يهراى با تگس يايهچنین از عک
تان در نقاالتتان استفادى کنید. عکس يا عالٍى بر اینکٌ خَانایی 
نقالٌ تان را چند برابر نی کند باعث جذابیت آن برای کاربرانتان 

 نیز نی شَد.

گَگل يو از سایت يای خشکی کٌ فقط نحتَای نتنی تَلید نی 
استفادى از دیگر فرنت يای  کنند چندان خَشش نهی آید. با

نحتَایی در سایت تان باعث شَید نحتَای سایتتان جذاب تر بٌ 
 نظر بیاید.

 

 بٌ دیگر نقاالت خَد لینک بديید.4

یکی از نًهترین فاکتَريا در سئَ ارتباط بین صفحات داخلی 
با لینک دادن بٌ دیگر صفحات سایتتان بٌ گَگل نی سایت است. 

 از سایتتان يو نًو يستند.فًهانید کٌ آن صفحات 

سعی کنید بٌ خَبی این ارتباط را برقرار کنید. بٌ نقاالت نرتبط بٌ 
نقالٌ خَد حتها لینک بديید. يو نی تَانید عینا با يهان عنَان 
نقالٌ نَرد نظر بٌ آن لینک ديید ٍ يو اینکٌ کلهٌ کلیدی نًهی 

نک ديید را کٌ در عنَان نقالٌ نَرد نظرتان کٌ قصد دارید بٌ آن لی
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در نحتَای خَد پیدا کنید ٍ دقیقا با يهان انکر تکست بٌ آن 
 لینک ديید.

. سعی کنید نثال در نقالٌ تعداد لینک يای داخلی نباید زیاد باشد
تا لینک داخلی بٌ رٍش يای نختلف بٌ  10کلهٌ دارد  1000ای کٌ 

 دیگر صفحات سایتتان بديید.

 

 بٌ ننابع نعتبر لینک ديید.10

با لینک دادن بٌ ننابع نعتبر ايهیت نقالٌ خَد را باال ببرید. سعی 
کنید تا جایی کٌ نهکن است در نقاالت خَد بٌ ننابع نعتبر نثل 

ٍیکی پدیا لینک ديید. نثال اگر در نَرد بررسی بک لینک يای 
يو اشارى ای کردى  MOZرقبا نقالٌ ای نَشتید کٌ در آن بٌ سایت 

و بديید. با این کار گَگل نی فًهد کٌ اید بٌ آن لینک نستقی
نقالٌ شها ارتباطی با ننابع نعتبر دارد ٍ ايهیت آن را فَق العادى 

 باال نی برد.

از طرفی با لینک دادن نستقیو بٌ سایت يای کو ايهیت ارزش 
نقالٌ شها پایین نی آید. پس سعی کنید بٌ ير سایتی لینک 
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رجع يستند در نقاالت نستقیو نديید. بٌ سایت يایی کٌ ٍاقعا ن
 کنید. خَد اشارى

 

 .تعداد بک لینک يا نًو نیستند!11

خیلی نٌ اینکٌ تعداد بک لینک يا نًو نباشند، انا چٌ بک لینکی؟ 
از دٍستان فکر نی کنند ير چٌ تعداد یَنیک بک لینک يایی کٌ 

در الکسا نی بینند بیشتر باشد ايهیت بیشتری برایشان دارد. در 
صَرتی کٌ اینطَر نیست! يیچ گاى کهیت را بٌ کیفیت ترجیح 
نديید. کیفیت بک لینک يا يستند کٌ تاثیر گذاری خَد را در 

 .نٌ تعدادشاننشان نی ديند نتایج جست ٍ جَ 

رٍزانٌ يزاران بک لینک از  اگر این طَر بَد خیلی راحت نی شَد
درج نظر در سایت يای خارجی دریافت کرد. در صَرتی کٌ يیچ 

سعی کنید از د! نکدام از آن بک لینک يا بٌ درد سایت نا نهی خَر
سایت يایی کٌ آتَریتی باالیی دارند بک لینک دریافت کنید. بک 

ٍاقعا بٌ درد سایت شها بخَرد. اگر ٍاقعا نی لینک يایی کٌ 
خَايید از طریق لینک بیلدینگ رتبٌ سایت خَد را در نتایج جست 
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ٍ جَ باال ببرید فقط بٌ فکر بک لینک گرفتن از سایت يای نعتبر 
 باشید.

 

 .در ساخت بک لینک يا طبیعی رفتار کنید12

انطَر کٌ در ساخت بک لینک يا باید کانال طبیعی رفتار کنید. يه
نی دانید ساخت بک لینک تَسط خَدتان جزئی از رٍش يای 
سئَی کالى سیاى است. پس بٌ خاطر يهین باید خیلی طبیعی 
رفتار کنید تا گَگل بٌ شها شک نکند ٍ پیش خَد فکر کند بک 

 لینک يا کانال طبیعی ساختٌ نی شَند.

کر برای این کار بًتر است بک لینک يایی را کٌ نی سازید با ان
تکست يای نختلف باشد. يهچنین سعی کنید برای صفحات 

نختلف سایت خَد بک لینک بسازید نٌ فقط برای صفحٌ اصلی 
 سایت!

برای اینکٌ پرٍسٌ لینک بیلدینگ تان کانال طبیعی جلَى دادى شَد 
بًتر است در زنان يای نختلف بک لینک يای سایت خَد را 

لینک يا در پرٍسٌ لینک بسازید. يهچنین بًتر است از انَاع بک 
 بیلدینگ خَد استفادى کنید. 
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یعنی نثال يو از سایت يای با کیفیت لینک بگیرید ٍ يو از سایت 
يای بی کیفیت. يو از طریق کاننت گذاشتن بک لینک بگیرید 

 يو از طریق اشتراک نقالٌ در سایت يای دیگر.

نال بٌ این ترتیب نی تَانید پرٍسٌ لینک سازی سایت خَد را کا
 طبیعی انجام ديید تا گَگل يو بٌ شها يیچ ٍقت شک نکند.

 

 !شبکٌ يای اجتهاعی را فرانَش نکنید.13

فعالیت در شبکٌ يای اجتهاعی را يیچ ٍقت کنار نگذارید. اگر بٌ 
باید  داشتٌ ایدفعالیت در شبکٌ يای اجتهاعی تا االن اعتقادی ن

ننظَر از  ید.ى ابدانید بزرگترین اشتباى را در سئَ نرتکب شد
کٌ در سایت خَد نی گذارید را در شبکٌ  فعالیت یعنی ير پستی

يای اجتهاعی خَد يو بٌ اشتراک بگذارید. کار سختی نیست! با 
این کار ايهیت سایت شها بسیار باال نی رٍد ٍ گَگل رٍی سایت 

 شها حساب جداگانٌ ای باز نی کند.

گَگل پالس  اشتراک گذاری نقاالت سایت در فیسبَک ٍ بَیژى
نی تاثیر باالیی در افزایش رتبٌ سایت شها در نتایج جست ٍ جَ 

 . البتٌ این انر زنان بر است. گذارد
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یعنی اگر بٌ طَر نستهر در شبکٌ يای اجتهاعی پر طرفدار فعالیت 
 کنید تاثیرش را خَدتان نی تَانید حس کنید.

 

 .با کاربرانتان در تعانل باشید14

بًانٌ ای کٌ شدى است از کاربرانتان دعَت کنید سعی کنید بٌ ير 
 در سایت خَد . ير گاى کٌ نقالٌ نفیدیاز گردندبٌ سایتتان ب

برای خَاندن  ،حتها از طریق ایهیل بٌ کاربرانتانننتشر نی کنید 
نثال  ین کار از دیگر رٍش يااطالع ديید. يهچنین برای ا آن

 استفادى کنید.اطالع رسانی از طریق تلگرام نیز نی تَانید 

برای این کار يهچنین نی تَانید از طریق برگذاری نظر سنجی، 
نسابقٌ ٍ یا آزنَن آنالین کاربرانتان را بٌ دیدن دٍبارى از سایتتان 

 دعَت کنید. راى يای بسیار زیادی برای اینکٌ کاربرانتان از سایت
تان دٍبارى دیدن کنند ٍجَد دارد فقط باید کهی فکر کنید ٍ خالق 

 باشید.

بازگشت کاربران بٌ سایتتان بسیار ايهیت دارد. یک فاکتَر بسیار 
نًو در سئَ يهین است کٌ کاربرانتان يهیشٌ بٌ سایت شها 
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بٌ  انبازگشت کاربر نیزان راجعٌ کنند کٌ بٌ اصطالح نی گَیندن
 سایت.

 

 با کیفیت استفادى کنیداز ياست .15

اینکٌ سایت شها يهیشٌ در دسترس کاربرانتان باشد نسئلٌ خیلی 
نًهی است. پس برای اینکٌ سایت شها يهیشٌ در دسترس 

کاربرانتان باشد نیاز بٌ یک ياست با کیفیت دارید کٌ يهیشٌ آپ 
تایو باشد. حتی اگر ندت کهی سایت شها در دسترس نباشد ٍلی 

در سایت شها زیاد باشد از دید گَگل سایتی غیر  این اشکاالتاگر 
قابل اطهینان دارید ٍ يهین نَضَع باعث نی شَد بٌ نرٍر زنان 

 رتبٌ سایت شها در نتایج جست ٍ جَ افت کند.

دقیقا بٌ این خاطر کٌ چَن گَگل کاربران را در اٍلَیت قرار نی 
ديد سایت يایی کٌ دارای چنین نشکالتی يستند را دٍست 

 د.ندار
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 .سرعت سایت خَد را بًینٌ کنید16

گَگل سایت يای پر سرعت را دٍست دارد. سایت يایی کٌ ندت 
زنان کهی کاربران خَد را ننتظر ارائٌ دادن نطالب خَد نی 

گذارند. عالٍى بر صفحٌ اٍل سایت شها، صفحات داخلی سایت 
نیز باید بٌ سرعت باز شَند. اگر ٍب سایت شها ٍردپرسی  تان

صال جای نگرانی نیست! با افزٍنٌ يای زیادی کٌ در این است ا
ٍجَد دارند بٌ راحتی نی تَانید سرعت سایت خَد را باال  زنینٌ
 ببرید.

 

 فقط رٍی یک یا چند فاکتَر تهرکز نکنید.15

سئَ فقط ساخت بک لینک یا تَلید نحتَا نیست! يهٌ فاکتَريا 
گرفتٌ تا فاکتَريای نًو يستند. از فاکتَريای تعانل با کاربرى 

يهٌ نًو يستند. در بعضی از  ،نربَط بٌ سئَی خارجی سایت
نَاقع نجبَرید رٍی تهام فاکتَريای نًو سئَ کار کنید. نهکن 

است زنانی برسد از طریق ير رٍشی نتَانید رقبای خَد را در نتایج 
 جست ٍ جَ بگیرید. 
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سرعت  آن ٍقت است کٌ باید رٍی دیگر فاکتَريا يو نثل افزایش
 سایت کار کنید.

نتایج جست ٍ در اگر نی خَايید اصَلی سایتتان را سئَ کنید ٍ 
جَ ناندگار شَید بًتر است از يهان اٍل رٍی تهام فاکتَريای 

 نًو در سئَ کار کنید.

 

 فقط رٍی صفحٌ اٍل تهرکز نکنید.16

اگر نی خَايید از طریق سئَ ترافیک سایت تان را چندین برابر 
فقط نباید رٍی صفحٌ اٍل ٍ فرٍش خَد را افزایش ديید کنید 

سایتتان تهرکز کنید. اینکٌ صفحٌ اٍل سایتتان در نتایج جست ٍ 
باید بٌ این  لیجَ رتبٌ خَبی داشتٌ باشد بسیار خَب است ٍ

صفحات دیگر سایت شها باعث جذب نکتٌ يو تَجٌ کنید کٌ 
 ت شها!بیشتر نخاطبانتان نی شَند خصَصا صفحات فرٍد سای

 ن را نًایتا رٍی چند کلهٌ کلیدی نینگر صفحٌ اٍل سایت تا
 تَانید سئَ کنید؟
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باید سعی کنید بازدیدکنندگان سایتتان را بٌ صفحاتی از سایتتان 
بکشانید کٌ از آن طریق بتَانید آن يا را بٌ کاربران سایتتان تبدیل 

نخَايد کنید. در غیر این صَرت سئَی سایت برای تان سَد 
 .اشتد

 

 سئَ فرایندی دائهی است.14

سئَ کار یکی دٍ رٍز نیست! بلکٌ پرٍسٌ سئَ رٍی سایتتان باید 
رٍند طبیعی خَد را داشتٌ باشد. بعضی از دٍستان با رساندن 

سایت خَد بٌ جایگاى نَرد نظرشان دست از سئَی سایشان بر 
نی دارند. دیگر خبری از لینک سازی نیست! دیگر نثل قبل نحتَا 

 تَلید نهی کنند. 

طَر نباید باشد. باید نثل قبل رٍند سئَی در صَرتی کٌ این 
يرگز نباید از تداٍم در سئَ خیلی نًو است. سایتتان طی شَد. 

سئَ کردن سایتتان دست بردارید. اگر نی خَايید جایگاى 
سایتتان در نتایج جست ٍ جَ يهیشگی باشد نباید دست از کار 

در نتایج بر دارید. نطهئن باشید رقبای شها ير رٍز در تالش اند تا 
 جست ٍ جَ بٌ شها برسند.
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 صبر داشتٌ باشد.20

بزرگترین اشتبايی کٌ خیلی از دٍستان در سئَ نرتکب نی شَند 
این است کٌ صبر ندارند. سئَی سایت نثل دیگر رٍش يای 

تبلیغاتی زٍد بازدى نیست! سئَ نثل تبلیغات گَگل ادٍردز نیست. 
نی  دقیقٌ 15هتر از َل بديید در کدر تبلیغات گَگل ير زنان کٌ پ

تَانید سایت خَد را در رتبٌ اٍل نتایج جست ٍ جَ ببینید. ٍلی 
 سئَ اینطَر نیست!

ببینید در سئَ نتیجٌ ٍاقعی زحهات خَد را بخَايید برای اینکٌ 
باید صبر داشتٌ باشید. از سٌ تا شش ناى یا حتی یک سال باید 

 صبر کنید تا نتیجٌ ٍاقعی تغییرات را ببینید.

نی خَايید در سئَ نتیجٌ بگیرید باید صبر داشتٌ باشید. فرق اگر 
سئَ با دیگر رٍش يا این است کٌ زنانی کٌ بٌ نتیجٌ دلخَايتان 

برسید دیگر کار تهام است. دیگر نیازی بٌ يزینٌ کردن برای 
تبلیغات نیست. در ٍاقع در سئَ باید برای بلد ندت سرنایٌ گذاری 

 کنید.

 

 

www.takbook.com



www.hamyareweb.co                                 آنَزش بازاریابی ٍ کسب ٍ کار اینترنتی
            

 جهع بندی نطالب

سپاس گذارم از اینکٌ تا انتًای این ای بَک رایگان يهراى نن 
بسیار  نکاتکٌ در این ای بَک بٌ آن يا اشارى کردم  نکاتیبَدید. 

نًهی است کٌ خیلی از دٍستان بٌ آن يا تَجًی نهی کنند. بٌ 
شها قَل نی ديو با رعایت يهین نکات نی تَانید تکان اساسی 

 جست ٍ جَ بديید. بٌ جایگاى سایت خَد در نتایج 

نطالبی کٌ در این ای بَک نطالعٌ کردید فقط بخش کَچکی از 
خالصٌ خیلی بَد کٌ بٌ طَر  سئَ کار حرفٌ اینحتَای نحصَل 

. پیشنًاد نی کنو برای یادگیری سئَ بٌ صَرت بیان شدى بَد
ٍب سایت  سئَ سایت رایگان آنَزشحرفٌ ای حتها قسهت 

 يهیار ٍب را يهیشٌ دنبال کنید.

در آخر از شها تقاضا دارم اگر ٍاقعا نحتَای این ای بَک برای شها 
حداقل بٌ یکی از دٍستانتان این ای بَک را بٌ عنَان نفید بَد 

 يدیٌ بديید. انیدٍارم يهیشٌ کسب ٍ کارتان عالی باشد. 

 

 پایان
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