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بـرای انـجام عملیات سـئو در یک سـایت الزم اسـت در هـنگام طـراحی سـایت، تـولید مـحتوا و 
بـخش فنی سـایت اقـدامـاتی انـجام شـود. در ادامـه 30 قـدم مـهم بـرای انـجام دارید که می 
تـوانـد در بهـبود سـئو هـر سـایتی مفید بـاشـد و بـه دوسـت شـدن سـایت شـما بـا گـوگـل کمک 

کند. 

 
1. بـا طـراح وب سـایتتان مـشورت کنید و یک تیم بـرای تـمرکز روی سـاخـت یک وب سـایت 

تشکیل دهید. 
2. مـحتویات را بـا لینک هـا و مـنوی بـازشـونـده گـروه بـندی کنید. این امـر بـه کاربـران کمک 
می کند تا راحت تر به اطالعات دست پیدا کنند. (اگر می توانید از مگامنو استفاده کنید) 

3. از لینک های متنی برای دسترسی به مطالب سایت استفاده کنید. 
4. از هـدایت گـر Breadcrumb (خـرده نـان) در وب سـایتتان بـرای راحتی کار کاربـران 
اسـتفاده کنید.(بخشی در سـایت می بـاشـد که بـه کاربـران نـشان می دهـد دقیقا در کدام 

صفحه از سایت قرار دارند) 
5. صفحه اصلی خود را انتخاب کنید و اطالعات الزم را در آن قرار دهید. 
6. باالی صفحه اصلی لوگو و پیام اصلی و لینک سایت خود را قرار دهید. 

7. قالب وب سایت خود را خیلی عوض نکنید. 
8. از اسکرول افقی در سایت استفاده نکنید. 

9. سرعت بارگذاری صفحات وب سایتتان را با روش های مختلف افزایش دهید. 
10. از راهنمای وب مستر گوگل استفاده کنید. 

11. از تصاویر غیر ضروری در صفحه خود استفاده نکنید. 
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بهینه سازی محتویات: 
از کلمات بیهوده و تکراری در مـطلب خـود اسـتفاده نکنید زیرا بـاعـث کاهـش رتـبه صـفحه 
شـما خـواهـد شـد. می تـوانید بـرای این مسـئله از آنـالیزور کلیدواژه اسـتفاده کنید. در ادامـه 

نکاتی درباره بهینه سازی محتوای وب سایت را آموزش خواهیم داد:  

 
13. از تگ های HTML، مانند تگ های heading استفاده کنید.  

14. از تصاویر مرتبط و مناسب در صفحه تان استفاده کنید. 
15. اگـر می خـواهید مـتن شـما سـریع تـر لـود شـود بـه آن تـصاویر بـا حجـم بـاال و تـعداد زیاد 

اضافه نکنید. 
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طراحی وب و عنوان های بازاریابی : 
 

16.جهت ارتباط مستقیم با کاربران یک ایمیل در سایت خود قرار دهید. 
17. توضیحات مطالب را برای کاربران ساده کنید. 

18. با استفاده از مطالب پر بار و معتبر به وب سایت خود ارزش و اعتبار ببخشید. 
19. محتویاتی در سایت خود قرار دهید که کاربران ترغیب به اشتراک گذاری آنها شوند. 

20. از تصاویر پویا و توصیفی استفاده کنید. 
21. همیشه در سـایت هـای چـند ملیتی از قـابلیت هـای چـند زبـانـه بـه ویژه زبـان انگلیسی 

نیز استفاده کنید. 
22. مطمئن شوید که جای اضافی برای بنرهای تبلیغاتی در سایت دارید. 

23. از اطالعات مرتبط برای کمک به کاربران و پیشنهادات به آنها استفاده کنید. 
24. یک طـراحی کاربـر پـسند و جـذاب در کسب رتـبه هـای بهـتر و جـذب لینک هـای مـعتبر 

مفید می باشد. 
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 : SEO-friendly جنبه های تکنیکی و فنی وب سایت
25. از طـراحی سـایت هـای بـر پـایه فـلش بـه صـورت کامـل خـودداری کنید. بـه جـای آن می 
تـوانید از بـرخی افـزونـه هـای JavaScript یا jquery بـرای اعـمال بـرخی افکت هـای الزم 

استفاده کنید. 
26. از فلش در هیچ کجای سایت استفاده نکنید. 

27. از جـاوا اسکریپت و ای جکس (Ajax) بیش از حـد اسـتفاده نکنید و فـقط در جـایی 
 index ممکن اسـت در فـرایند Ajax که الزم اسـت این تکنولـوژی را بـه کار بگیرید، زیرا

سایت، کار را برای خزنده های گوگل سخت کند. 
28. اطمینان حـاصـل کنید که طـراحی وب سـایت شـما مـطابـق بـا اسـتانـدارد رزولـوشـن 
صـفحه نـمایش هـا بـاشـد. بـه طـور مـعمول شـما بـاید طـراحی وب سـایت خـود را بـرای انـدازه 

�
4



�
 Google Analytics 1024 در 768 پیاده سـازی کنید. همچنین می تـوانید از اطـالعـات
بـرای بـررسی اینکه بیشترین رزولـوشـن مـورد اسـتفاده کاربـران چـه سـایزهـایی بـوده اسـت 

استفاده کنید. 
29. مـرورگـرهـای مـختلف را آزمـایش کنید تـا مـطمئن شـوید طـراحی وب سـایت شـما 

مناسب بوده و در اجرا شدن در مرورگرهای مختلف ایرادی ندارد. 
30. بـرای اینکه مـحتوای سـایت شـما تـوسـط روبـات هـای Spider مـوتـورهـای جسـتجو 
سـریعتر بـازبینی شـونـد، تـا حـد ممکن از پـالگین هـا و کدهـای اضـافـه کمتری در سـایت 

استفاده کنید و تا می توانید تعداد درخواست های ارسالی به سرور را کاهش دهید. 
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