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 شًد رعایت پرتال رابطیه تًسط باید که وکاتی

   .گشد آٍسی ؿذُ اػت Google ،Yahoo ،Alexa ٍ ًکبت استمبء ستجِ ٍة ػبیت دس هَتَسّبی خؼتدَ SEO ایي آیتن ّب ثشاػبع ؿبخص ّبی

  :(Title)عىًان

ؿًَذ. تَخِ کٌیذ کِ کلوِ کِ کلوبت کلیذی اصلی ػبیت ؿوب سا ؿبهل ثبؿٌذ، اًتخبة کٌیذ. ػٌَاى، اٍلیي زیضی اػت کِ هشدم ثب آى دس هَتَسّبی خؼتدَ هَاخِ هی  ۸تب  ۵یک ػٌَاى تَصیفی ؿبهل 

 .کلوبت کلیذی ػبیت خَد سا دس اثتذای ػٌَاى ػبیت خَد لشاس دّیذٍخَد کلوبت فبسػی ثب اػتبًذاسد یًَیکذ تَػظ هَتَس خؼتدَی گَگل ؿٌبػبئی هی ؿَد. هْوتشیي 

 :ًکبتی کِ ٌّگبم دسج ػٌَاى ثبیذ هذ ًظش ثگیشیذ

 .ؿبهل کلوبت کلیذی هطتَی ٍ ػکغ ّبی آى صفطِ ثبؿذ -

 .اص کبهب اػتفبدُ ًکٌیذ -

 .اص ًظش گشاهشی خولِ ثٌذی آى دسػت ثبؿذ، فمظ تشکیت کلوبت ًجبؿذ -

 .تَػظ هَتَسّب هٌغ هی ؿَد اػتفبدُ ًکٌیذ اص کلوبتی کِ -

سا دسج ًوبییذ. ایي خصَصیت اخبصُ هی دّذ یک هتي خبیگضیي هغبثتبى ؿَد تب اگش ثِ ّش دلیلی تصَیشتبى (title) ػٌَاى ثِ هشثَط کبدس ضتوب لیٌک ٍ ػکغ دسج ٌّگبم دس ٌّگبم دسج ػکغ: ALT تگ -

 .ذ ًوبیؾ دادُ ؿَدگزاؿتِ ای alt ًوبیؾ دادُ ًـذ هتٌی کِ دس تگ

  tag) (Descriptionتًضیحات

ًوبیؾ دادُ هی ؿَد پغ ػؼی کٌیذ تَضیطبتی سا ثٌَیؼیذ کِ ًـبى دٌّذُ هطتَای  URL کلوِ سا ؿبهل هی ؿًَذ کِ دس هَتَسّبی خؼتدَ اگش دلت کشدُ ثبؿیذ دس صیش ۰۳تب  ۵۵ایي تَضیطبت ثیي  

 .ػبیت ؿوب ثبؿذ

  rds)wo (keyسایت کلیدی کلمات درج

یذ. ثب ایي سٍؽ دس ضذالل خب، اهکبى تشکیجبت هتٌَػی اص کلوبت هَتَسّبی خؼتدَ ثشای ایي ثخؾ اسصؽ صیبدی لبئل ّؼتٌذ ٍ دس ستجِ ثٌذی ػبیت ؿوب تبثیش داسد. کلوبت کلیذی سا ثب کبهب اص یکذیگش خذا کٌ

 .کلیذی ػبیت ؿوب گٌدبًذُ خَاّذ ؿذ

کلوِ دس یک صفطِ داسیذ ٍ زْبسػذد اص آًْب خضٍ کلوبت کلیذی ػبیت ؿوب ّؼتٌذ،  ۰۳۳ًؼجت کلوبت کلیذی ثِ ػبیش کلوبت دس یک صفطِ سا زگبلی یب تشاکن کلوبت کلیذی هی ًبهٌذ. هثال اگش ؿوب  -



 .یذی هْن ػبیت خَد سا تٌظین کٌیذدسصذ ثشای کلوبت کل ۵۳تب  ۰اػت. ػؼی کٌیذ کِ زگبلی ضذٍد  ۴%زگبلی کلوبت کلیذی آى صفطِ 

 .کلوبت کلیذی خَد سا تشکیجی اًتخبة ًوبییذ -

 کلوبتی کِ ضذع هی صًیذ تَػظ هَتَسّبی خؼتدَ ثیـتش ػشذ هی ؿًَذ سا ثٌَیؼیذ -

 .ضتوب کلوبت کلیذی سا ثب کبساکتش , اص ّن خذا ًوبییذ -

 .کلوبت کلیذی اص هتي ّوبى صفطِ اًتخبة ؿَد-

 .خَد سا ضتوب دس کلوبت کلیذی ثٌَیؼیذػٌَاى صفطِ  -

 صفحات بیه ارتباط

 .(خَد ثبال ثجشیذ دس صفطبت هطتَایی خَد آًگًَِ کبس کٌیذ کِ کؼی کِ ثِ ّش عشیك ٍاسد آى صفطِ هی ؿَد ًتَاًذ خبسج ؿَد )هذت صهبى ضضَس افشاد سا دس ػبیت -

 .ًشم افضاس اػتفبدُ ًکٌذ Back ٍ Forward ٌٌذُ ػبیت اص دکوِ ّبیاص لیٌک ّبی داخل صفطِ ای آًگًَِ اػتفبدُ کٌیذ کِ ثبصدیذ ک -

 ها فایل حجم

 .هگبثبیت داؿتِ ثبؿٌذ %فبیل ّبیی کِ دس ػبیت ثبسگزاسی هی ؿًَذ ثِ صَست فـشدُ ٍ ضدوی کوتش اص 

 ها دستًرالعمل ي ها وامه آییه

ت لشاس گشفتِ ثبؿٌذ. ثشای ثبسگزاسی ایي هغبلت ًیبص اػت کِ هطتَای ایي دػتَسالؼول ّب دس ػبیت ایدبد ؿَد ٍ ّوسٌیي دس اداهِ آییي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّبی ّش ٍاضذ ثبیذ ثصَست کبهل ثش سٍی ػبی

 فبیل هطتَای اسائِ ؿذُ ّن خْت داًلَد هَخَد ثبؿذ

 گًگل های الگًریتم دائمی های رساوی بريز

گَگل تغییشاتی اػبػی دس آگْی ّبی تجلیغبتی  ۵۳۰2فَسیِ ػبل  ۵۰سٍص سػبًی هی کٌذ. ثشای هثبل دس گَگل دائوب الگَسیتن خؼتدَی خَد سا ة ثشٍص سػبًی ّبی دائوی الگَسیتن ّبی گَگل هْن اػت ، صیشا

 .ایدبد ًوَد، ػتَى ػوت ساػت صفطِ ًتبیح خؼتدَ سا ثِ صَست کلی ضزف ًوَدُ ٍ آگْی ّب سا دس ثبالی ًتبیح خؼتدَ لشاس داد Ads ٍ یب

ذی هی ؿًَذ، ایدبد ًشظ تجذیل ثبصدیذکٌٌذگبى ثِ هـتشیبى( ّن ثشای آگْی ّبی تجلیغبتی ٍ ّن ثشای ػبیش صفطبتی کِ ثِ صَست اسگبًیک دس ًتبیح خؼتدَ ستجِ ثٌ) CTR شات تبثیش زـن گیشی دسایي تغیی

 .ؿذیذی دس آى ّب ٍخَد داسد ًوَد، هخصَصب دس هَاسد هشثَط ثِ کلیذٍاطُ ّبیی کِ ًشظ خؼتدَی آًْب ثؼیبس صیبد اػت ٍ سلبثت

 .ثبیذ دس اػتشاتظی ستجِ ثٌذی ٍة ػبیت ّب، ضتوب لطبػ ؿَد زٌیي تغییشاتی ثِ ٍفَس دس گَگل اتفبق هی افتٌذ، آگبّی اص آًْب ٍ ثِ سٍص سػبًی ػشیغ ٍة ػبیت ّب ثشای تغجیك دادى خَد ثب ایي تغییشات

 س الؼول ّبی گَگل پیشٍی کٌیذثب ثشٍص سػبًی ّبی دائوی الگَسیتن ّبی گَگل اص دػتَ



 .شاتش ًشٍیذػؼی کٌیذ ثب ثشٍص سػبًی ّبی دائوی الگَسیتن ّبی گَگل ، دػتَسالؼول ّبی گَگل سا دلیمب اخشا کٌیذ ٍ اص خظ لشهض ّبی تؼییي ؿذُ گَگل ف

 .بس ؿذیذی ًـبى هی دّذ پغ ػؼی کٌیذ کِ ثِ ّیر ٍخِ اص تکٌیک ّبی غیش هدبص اػتفبدُ ًکٌیذگَگل ًؼجت ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّب ٍ اػتشاتظی ّبیی کِ آًْب سا غیش هدبص اػالم کشدُ اػت ٍاکٌؾ ثؼی

 .ثِ کبسگیشی سٍؽ ّبی گوشاُ کٌٌذُ ای کِ ًبم آًْب دس آپؼئَ رکش ًـذُ اػت ًیض هی تَاًذ ثشای ؿوب ًتبیح صیبى ثبسی ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ

کٌیذ ًِ ف دس ٍة ػبیتتبى پیؾ اص هَتَسّبی خؼتدَگش، کبسثشاى سا هذًظش داؿتِ ثبؿیذ صیشا پیؾ اص ّوِ ؿوب ایي صفطبت سا ثشای کبسثشاى ایدبد هی ثِ خبعش داؿتِ ثبؿیذ کِ ٌّگبم ایدبد صفطبت هختل

 .ثشای هَتَسّبی خؼتدَگش. ّیر گبُ کبسثشاى خَد سا فشیت ًذّیذ ٍ اص تشفٌذ ّبی غیش هدبص ثشای ثْجَد ستجِ ٍة ػبیت خَد اػتفبدُ ًکٌیذ

ػبیت خَد اػتفبدُ ًوَدُ ایذ سٍؽ ّبی دسػتی ثَدُ اًذ یب خیش، ثب خَد فکش کٌیذ کِ آیب ؿوب ضبضشیذ ثِ یک فشد هتخصص ٍ یب یک ًفش اص ثشای آًکِ ثذاًیذ سٍؽ ّبیی کِ ثِ هٌظَس ثْجَد ستجِ ثٌذی ٍة

 پیـی گشفتي اص آًْب اػتفبدُ کشدُ ایذ؟ کبسهٌذاى گَگل تَضیص دّیذ کِ دس هیذاى سلبثت ثب سلیجبًتبى اص زِ سٍؽ ّبیی ثشای

ّب ثِ ًفغ کبسثشاى هب ّؼتٌذ؟ آیب اگش هَتَسّبی خؼتدَگش ًجَدًذ ٍ هب ثِ آًْب ًیبص ًذاؿتین ثبص ّن اًدبم ایي کبسّب ػَدی آیب ایي دػتَس الؼول "ؿَد ایي اػت کِ: ػَال دیگشی کِ دس ایي صهیٌِ هغشش هی

 "ثشای هب ٍ کبسثشاى هب داؿت؟

کٌین. تب صهبًی کِ ؿوب ثِ کوک ٍ ّوکبسی ّبی گَگل تبکیذ هی تشیي ٍ هـَْستشیي هَتَس خؼتدَگش دس هیبى کبسثشاى ایٌتشًت اػت ٍ ثِ ّویي دلیل اػت کِ هب ثیـتش ثش سٍی دػتَسالؼولگَگل هطجَة

 .ّبی آى سا هَ ثِ هَ اخشا کٌیذگَگل ًیبص داسیذ، ثبیذ هطتبط ثبؿیذ ٍ دػتَسالؼول

ػبیت اػت کِ هَفمیت ٍ یب ّب ٍ ؿکل ثِ کبسگیشی آًْب ٍ ستجِ ثٌذی ٍة ػبیت آًْب دس کؼت ؿْشت ٍ استمبع تدبست آًْب ثؼیبس هْن اػت، ایي کلیذٍاطُکٌٌذ کِ صفطبت ٍةٍخَد آًکِ اکثش افشاد فکش هیثب 

 .کٌذػذم هَفمیت یک تدبست سا تؼییي هی

ثیٌی کٌیذ کِ کبسثشاى ػبیت ؿوب ثب ػجبسات هَسد خؼتدَی کبسثشاى هشتجظ ثبؿذ ٍ ؿوب لبدس ثبؿیذ پیؾدبست ثذػت آٍسیذ، هْوتشیي پبساهتش ایي اػت کِ ٍةثشای آًکِ یک ًبم ؿٌبختِ ؿذُ دس صٌؼت ٍ ت

 .آًْب اًتظبس داسًذ، ثِ آًْب ػشضِ کٌیذ کٌٌذ ٍ اص خؼتدَی آًْب زِ ّذفی داسًذ، تب دس ًتبیح خؼتدَ ثشای کبسثشاى ٍة ػبیتتبى ّوبى زیضی سا کِزِ ػجبساتی سا خؼتدَ هی

 


