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در ایــن مقالــه از مدیــروب 15 نکتــه طالیــی کــه بــه بهبــود ســئو ســایت شــما کمــک 

مــی کنــد را بازگــو کــرده ایــم شــما کــدام مــوارد را در ســایتتان رعایــت نکردیــد کــه 

بــا برطــرف کردنشــان ســئوی ســایتتان بهبــود مــی یابــد؟ بامــا همــراه باشــید.

ســئو یــا بهینــه ســازی ســایت چیــزی اســت کــه تعییــن مــی  کنــد در نتایــج جســت 

ــه  ــوع ســایتی ک ــرد. هــر ن ــرار بگی ــه و جایگاهــی ق و جــو ســایت شــما در چــه رتب

شــما داریــد، فرقــی نمــی کنــد شــما مســئول ســایت یــک اداره بــزرگ باشــید و یــا 

یــک ســایت فروشــگاهی کوچــک را اداره مــی  کنیــد، داشــتن یــک اســتراتژی موفــق 

بــرای بهبــود ســئو باعــث می شــود شــما بازدیــد آنالیــن بیشــتر، مشــتری بیشــتر و 

در نتیجــه ســودآوری بیشــتری داشــته باشــید.

بــرای انجــام ایــن کار بایــد روی بهینــه ســازی ســایت خــود کار کنیــد تــا موتورهــای 

ــه  ــاالی صفح ــج ب ــته و آن را در نتای ــمند دانس ــما را ارزش ــایت ش ــو س ــت و ج جس

گــوگل بــه کاربــران نشــان مــی دهــد.  
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1.محتوای با کیفیت بنویسید

یکــی از مهــم تریــن راهکارهــا بــرای بهبــود ســئو ســایت، نوشــتن محتــوای بــا کیفیت 

اســت. محتــوای بــا کیفیــت هســته اصلــی موفقیــت ســئو اســت، بنابرایــن ســایت 

خــود را پــر از محتــوا کنیــد. 

بــرای شــروع اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هــر مطلــب حداقــل دارای 300 کلمــه اســت. 

ــی  ــه راحت ــه موتورهــای جســت و جــو ب ــن مســاله توجــه داشــته باشــید ک ــه ای ب
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مــی تواننــد مطالــب کپــی شــده را تشــخیص داده و ســایت شــما را بــه خاطــر کپــی 

مطالــب مجــازات کننــد. 

محتــوا را بــه قطعــات کوتــاه تقســیم کنیــد و از نوشــتن یــک متــن طوالنــی و یکپارچه 

خــودداری کنیــد. بــرای ایــن منظــور مــی توانیــد از هدینــگ هــا و زیــر عنوان اســتفاده 

 . کنید

مهــم تــر از مــوارد بــاال بــرای بهبــود ســئو ســایت محتــوای شــما بایــد از معیارهــای 

EAT گــوگل برخــوردار باشــد: تخصــص، اعتبــار، قابلیــت اطمینــان. گوگل ایــن معیارها 

ــا موضوعــات  را در ســال 2018 معرفــی کــرده و بیشــتر آن را در مــورد ســایت هایی ب

پزشــکی و علمــی بررســی می کنــد. بــرای آن کــه محتــوای شــما از نظــر گــوگل ایــن 

معیــار را داشــته باشــد، بایــد ســعی کنیــد از منابــع و مراجــع رســمی و معتبــر بــرای 

نــگارش محتــوای خــود اســتفاده کــرده و از آن هــا نــام ببریــد.
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2. از سئوی داخلی استفاده کنید

ــت.  ــی اس ــئو داخل ــتفاده از س ــایت، اس ــئو س ــای س ــرای ارتق ــر ب ــم دیگ ــکار مه راه

ســئوی داخلــی مربــوط بــه محتــوای نــگارش شــده متــن اســت. محتــوا فقــط نبایــد 

ــده  ــه ش ــز بهین ــو نی ــت و ج ــای جس ــرای موتوره ــد ب ــه بای ــد، بلک ــت باش ــا کیفی ب

ــم؟ ــن کار را انجــام دهی ــه ای باشــد. چگون

•    یک کلمه کلیدی اصلی و 3 یا 4 کلمه کلیدی فرعی انتخاب کنید.

•    کلمه کلیدی اصلی را در آدرس اینترنتی آن صفحه قرار دهید.

•    اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تــگ عنــوان، توضیحــات متــا و هدینــگ H1 شــامل 

کلمــه کلیــدی اصلــی باشــد.

•    از بالت پوینت ها برای ذکر نام ها و توضیحات کوتاه استفاده کنید.

•    محتوای شما حداقل یک تصویر داشته باشد.

•    از لینک سازی داخلی استفاده کنید.

•    عنوانی که برای موضوع انتخاب می کنید باید جذاب و گیرا باشد.

ــد  ــذاری شــده و دارای کلی ــل برچســب گ ــام فای ــا ن ــد ب ــری بای •    فایل هــای تصوی

واژه اصلــی بــا تــگ alt تصویــر و عنــوان آن باشــند.

بیشــتر بدانیــد: کتــاب الکترونیکــی: On Page SEO یــا ســئو داخلــی چگونــه انجــام 

مــی شــود؟
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3. کلمه کلیدی موثر انتخاب کنید

فاکتــور مهــم و موثــر دیگــر بــر بهبــود ســئو ســایت، انتخــاب کلمــه کلیــدی مناســب 

و موثــر اســت. شــما بایــد بدانیــد کــه کاربــران شــما بیشــتر چــه کلمــات و عباراتــی را 

جســت و جــو کــرده و بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند؟ ســپس محتــوای خــود را بــر 

اســاس آن کلمــات کلیــدی بهینــه کنیــد.

کلمــه کلیــدی بــه موتورهــای جســت و جــو می گویــد کــه صفحــه و محتــوای شــما 

دربــاره چیســت تــا آن را در نتایــج جســت و جوهــای مرتبــط نیــز بــه کاربــران نمایش 

دهــد. همچنیــن عــالوه بــر داشــتن کلمــه کلیــدی اصلــی بــرای یــک صفحــه، داشــتن 

ــدی  ــات کلی ــردن کلم ــدا ک ــرای پی ــد باشــد. ب ــد مفی ــز می توان ــدی دوم نی ــه کلی کلم
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پــر تکــرار و کلماتــی کــه بســیار توســط کاربــران مــورد جســت و جــو قــرار می گیــرد، 

ــک  ــا کم ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــی مختلف ــگان و پول ــایت های رای ــن ها و س اپلیکیش

ــد.  ــدا کنی ــدی را پی ــات کلی ــن و مناســب ترین کلم ــد موثرتری آن هــا می توانی

بیشتر بخوانید: 10 نکته طالیی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب

 

4. استفاده از بک لینک های خارجی

ــک لینک هــای خارجــی  ــود ســئو ســایت اســتفاده از ب ــر از کلیدهــای بهب یکــی دیگ

اســت. زمانــی کــه کاربــران از طریــق بــک لینک هایــی کــه در ســایت های دیگــر قــرار 

دارد وارد ســایت شــما می شــوند، گــوگل ســایت شــما را ارزشــمند در نظــر می گیــرد. 

ــد.  ــت نکنی ــدای کمی ــت را ف ــر کیفی ــایت های دیگ ــک از س ــک لین ــت ب ــرای دریاف ب

ــی  ــای تبلیغات ــم لینک ه ــار ک ــا اعتب ــایت ب ــن س ــه در چندی ــای آن ک ــه ج ــی ب یعن

خــود را قــرار دهیــد، یــک یــا دو ســایت بــا اعتبــار بــاال انتخــاب کنیــد. هرچــه بــک 
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لینک هــای ســایت شــما از ســایت های معتبــر باشــد، تاثیــر بیشــتری بــر رتبــه ســئو 

ســایت شــما خواهــد داشــت.

یــک روش موثــر بــرای دریافــت بــک لینــک خارجــی آن اســت کــه یــک اینفوگرافیــک 

جــذاب تهیــه کــرده و بــه ســایت های دیگــر اجــازه دهیــد آن را در ســایت و محتــوای 

ــه شــکل عکــس،  ــوا ب ــان یــک موضــوع و محت خــود منتشــر کنند.)اینفوگرافیــک بی

نمــودار و غیــره اســت.( معمــوال کاربــران دوســت دارنــد اینفوگرافیک هــا را بــا یکدگیــر 

بــه اشــتراک گذاشــته و از آن هــا اســتفاده کننــد.

ــد  ــک اســت. شــما می توانی ــرای ســاخت اینفوگرافی ــزار ســاده ب ــک اب Venngage ی

ــق  ــد ســاخته و آن را از طری ــه داری ــی ک ــا و اطالعات ــاس آماره ــر اس ــر ب ــک تصوی ی

ایمیــل در اختیــار کاربــران و جامعــه هــدف خــود قــرار دهیــد. در پایــان اینفوگرافیــک 

ــر اینوگرافیــک شــما  ــا اگ ــد ت ــرار دهی ــا آدرس ســایت خــود را ق ســاخته شــده حتم

بــرای کاربــران مفیــد بــود از طریــق لینــک وارد ســایت شــما شــوند.

ــه  ــه جریم ــم ک ــک بگیری ــک لین ــه ب ــت؟ چگون ــک چیس ــک لین ــتر: ب ــه بیش مطالع

ــویم؟ نش
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5. امنیت سایت را جدی بگیرید

در صورتــی کــه ســایت شــما امنیــت و اطمینــان باالیــی نداشــته باشــد، کاربــران بــا 

ــزان  ــد، می ــات خــود را وارد می کنن ــرده و اطالع ــام ک ــت ن ــراه در ســایت شــما ثب اک

دانلــود مطالــب از ســایت شــما بســیار کم تــر شــده و کاربــر از تــرس هــک شــدن و 

یــا ویروســی شــدن سیســتم خــود بــه ســایت شــما وارد نمی شــوند. بــرای اطمینــان 

از ایمــن بــودن ســایت خــود، از رمــز گــذاری HTTPS اســتفاده کنیــد. ایــن ســایت 

بــه شــما گواهــی نامــه SSL می دهــد، ارتباطــی امــن بیــن پلتفــرم و کاربــران ایجــاد 

ــد  ــما وارد می کنن ــایت ش ــران در س ــه کارب ــذرواژه ک ــد گ ــی مانن ــرده و از اطالعات ک

ــد. ــت می کن محافظ
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ــد  ــی ک ــه خوب ــد آن را ب ــما، بای ــایت ش ــی س ــان از دسترس ــرای اطمین ــن ب همچنی

ــده  ــن امــر باعــث می شــود ربات هــای گــوگل ســایت شــما را خزن ــد. ای ــذاری کنی گ

ــد  ــه در کجــا بای ــه ربات هــا اطــالع می دهــد ک ــل robots.txt ب ــد. درج یــک فای کنن

و نبایــد بــه دنبــال اطالعــات ســایت شــما باشــند.

همچنیــن داشــتن یــک نقشــه ســایت می توانــد تاثیــر بســزایی بــر بهبــود ســئو آن 

داشــته باشــد. نقشــه شــامل یــک نمــای کلــی از لیســت صفحــات اســت و بــه گــوگل 

کمــک می کنــد بدانــد ســایت شــما دقیقــا راجــع بــه چــه چیــزی اســت.

مطالعه بیشتر: 5 نکته جهت بهبود امنیت سایت
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6.قابلیت خزندگی را ارتقا دهید

فاکتــور مهــم دیگــر کــه بــر بهبــود ســئو ســایت تاثیــر می گــذارد، قابلیــت خزندگــی 

اســت. خزندگــی بــه فرآینــد موتورهــای جســت و جــو بــرای پیــدا کــردن صفحــات 

ــای  ــه موتوره ــد ک ــن می کن ــی تضمی ــت خزندگ ــاره دارد. قابلی ــه روز اش ــد و ب جدی

جســت و جــو می تواننــد ســایت شــما را پیــدا کننــد. بــا توجــه بــه ایــن مســاله کــه 

در حــال حاضــر میلیاردهــا ســایت فعــال در اینترنــت وجــود دارد، ایــن مســاله تاثیــر 

ــا جــای ممکــن ســایت خــود را  ــد ت ــر ســئو ســایت دارد. شــما بای ــادی ب بســیار زی

بــرای قابلیــت خزندگــی بهینــه کنیــد. 

بــا اســتفاده از ابــزار Google Search Console می توانیــد بررســی کنیــد کــه 

صفحــات شــما در موتورهــای جســت و جــو از نظــر قابلیــت خزندگــی چگونه هســتند. 

»Googlebot« دائمــا در حــال خزیــدن در وب، جســت و جــو و فهرســت بندی اســت. 

در صورتــی کــه شــما ســایت خــود را بــه تازگــی راه انــدازی کرده ایــد، احتمــاال توســط 

گــوگل بــات بــه ســختی پیــدا می شــود. از ایــن رو بــرای جلوگیــری از بــروز این مشــکل 

بــه گــوگل بــات اجــازه دهیــد بــه CSS، جــاوا اســکریپت و فایل هــای تصویــری کــه 

در ســایت قــرار می دهیــد، دسترســی داشــته باشــد. همچنیــن بایــد بــا اســتفاده از 

ــی را خــزش  ــه در چــه صفحات ــه Googlebot بگوییــد ک ــل »robots.txt« ب ــک فای ی

نکنــد. ایــن فایــل بایــد در فهرســت اصلــی ســایت شــما قــرار بگیــرد.
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ــه طــور پیوســته  ــه ب ــی آن اســت ک ــت خزندگ ــا قابلی ــرای ارتق ــا ب ــی از راه کاره یک

ــد. ــرار دهی ــد ق ــوای جدی ــب و محت ــرده و در آن مطال ــه روز ک ــود را ب ــایت خ س

یشتر بخوانید: چرا ربات گوگل در بعضی صفحات وب به اندازه کافی نمی خزد؟

7.سرعت سایت را باال ببرید

از زمانــی کــه دنیــای دیجیتــال بــرای اولیــن بــار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه تــا کنــون 

تغییــرات بســیاری ایجــاد شــده اســت. مــدت زیــادی اســت کــه از انتظارهــای بــی 

صبرانــه بــرای شــماره گیــری و اتصــال بــه اینترنت گذشــته اســت! ایــن روزها ســرعت 

حــرف اول را در دنیــای دیجیتــال می زنــد. 

در حــال حاضــر میانگیــن بارگــزاری ســایت های گــوگل 3 ثانیــه اســت. ایــن مقــدار 

بــرای ســایت های تجــارت الکترونیــک تــا 2 ثانیــه نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت. 

گــوگل عنــوان کــرده قصــد دارد در آینــده ایــن زمــان را بــه نیــم ثانیــه کاهــش دهــد. 

در نتیجــه شــما نیــز بــرای بهبــود ســئو ســایت خــود بایــد بــر روی ســرعت آن نیــز 

کار کنیــد. 

ربــات هــای جســت و جــوی گــوگل ســرعت ســایت را بــر اســاس کــد HTML تخمیــن 

ــد  ــر Chrome اســتفاده می کن ــر مرورگ ــن از داده هــای کارب ــد. Google همچنی می زنن

ــد  ــما می توانی ــد. ش ــب کن ــتری کس ــات بیش ــایت، اطالع ــری س ــرعت بارگی ــا از س ت

چندیــن کار را بــرای ســرعت بخشــیدن بــه وب ســایت خــود انجــام دهیــد.  از جملــه 
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ایــن کارهــا می تــوان بــه حداقــل رســاندن درخواســت های HTTP ، کوچــک ســازی 

و ترکیــب فایل هــا و اســتفاده از بارگــذاری  غیــر همزمــان فایل هــای جــاوا اســکریپت 

و CSS اشــاره کــرد.

ــد.  ــر بگیری ــد آن را در نظ ــه بای ــت ک ــری اس ــئله دیگ ــرور مس ــخگویی س ــان پاس زم

ــد.  ــه داری می کن ــود نگ ــای IP را در خ ــگاه داده ای از آدرس ه ــتم، پای ــرور سیس س

ــد ، ســرور DNS آن آدرس  ــر خــود وارد می کن ــک URL را در مرورگ ــی شــخصی ی وقت

را بــه آدرس IP مربوطــه ترجمــه کــرده تــا آن را پیــدا کنــد، مثــل اینکــه کامپیوتــر در 

دفترچــه تلفــن شــماره ای را جســتجو می کنــد. مــدت زمــان انجــام ایــن کار بســتگی 

ــرای  ــل از انتخــاب ســرور ب ــن قب ــده DNS شــما دارد. بنابرای ــه دهن ــه ســرعت ارائ ب

اطمینــان از ســرعت مناســب ســایت خــود حتمــا ســرعت ارائــه خدمــات ســرور مــورد 

نظرتــان را بررســی کنیــد.

مطالعه بیشتر: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید
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8.با کاربران خود تعامل داشته باشید

ــا  ــر بهبــود ســئو ســایت تاثیرگــذار باشــد، تعامــل ب ــد ب فاکتــور دیگــری کــه می توان

کاربــران اســت. محتــوای شــما بایــد بــه قــدری جــذاب باشــد کــه کاربــران را درگیــر 

کــرده و بــا شــما وارد تعامــل و ارتبــاط شــوند. گــوگل از طریــق ابــزار هــوش مصنوعــی 

بــه نــام RankBrain ایــن میــزان تعامــل را بررســی می کنــد. 

رنــک بریــن بــه فاکتورهایــی ماننــد نــرخ کلیــک) تعــداد افــرادی کــه از طریــق نتایــج 

ــدگاری)  ــان مان ــد.(، زم ــک می کنن ــما کلی ــایت ش ــک س ــر روی لین ــو ب ــت و ج جس

زمانــی کــه کاربــران در ســایت شــما ســپری می کننــد( و غیــره میــزان تعامــل کاربــران 

بــا ســایت شــما را ارزیابــی می کنــد. بــرای مثــال اگــر تعــداد زیــادی از کاربــران بعــد 

از ورود بــه ســایت شــما بالفاصلــه آن را تــرک کننــد، نــرخ پــرش ســایت شــما بــاال 

رفتــه کــه از نظــر ســئو مناســب نیســت. 

ــد  ــت تولی ــا کیفی ــی جــذاب و ب ــا ســایت محتوای ــران ب ــل کارب ــرای افزایــش تعام ب

ــد  ــی بتوانن ــه راحت ــران ب ــه کارب ــید ک ــته باش ــی داش ــاده و واضح ــایت س ــد. س کنی

ــد.  ــت آورن ــه دس ــود را ب ــاز خ ــورد نی ــات م ــرده و اطالع ــت ک ــما حرک ــایت ش در س

ــود ســئو ســایت  ــور در بهب ــه ایــن فاکت ــز ب ــر و اینفوگرافیک هــا نی اســتفاده از تصاوی

کمــک می کنــد.

پیشنهاد ویژه: بهینه سازی تجربه کاربری حرفه ای و افزایش نرخ تبدیل
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9.از نشانه گذاری طرحواره استفاده کنید

ــز داده پشــتیبان  ــی ری ــه، نوع ــاختار یافت ــای س ــا داده ه ــواره ی ــذاری طرح نشــانه گ

ــه  ــما را طبق ــایت ش ــه و س ــه صفح ــد چگون ــان می ده ــه Google نش ــه ب ــت ک اس

ــوع  ــا ن ــد ت ــک می کن ــور جســتجو کم ــه موت ــا ب ــن داده ه ــد. ای ــدی و تفســیر کن بن

صفحــه را تعییــن کنــد. بــرای مثــال، بــا اســتفاده از ایــن نشــانه ها گــوگل تشــخیص 

ــاب؟  ــا  یــک فصــل از یــک کت می دهــد صفحــه شــما یــک دســتور غــذا اســت ی

ــد.  ــه می ده ــه ارائ ــاختار یافت ــای س ــرای داده ه ــی ب ــان جهان ــک زب Schema.org ی

زمانــی کــه شــما در حــال تولیــد یــک محتــوا و صفحــه جدیــد هســتید بــا اســتفاده 

ــود ســئو  ــه بهب ــزار می توانیــد طرحــواره ســایت خــود را تعییــن کــرده و ب از ایــن اب

ســایت خــود کمــک کنیــد.

 

14



15 کلید طالیی برای بهبود سئو سایت

www.modireweb.com

10.اعتبار سایت خود را باال ببرید

زمانــی کــه شــما دامنــه یــک ســایت را ثبــت می کنیــد، زمــان قابــل توجهــی طــول 

می کشــد کــه اعتبــار و جایــگاه مناســبی پیــدا کنیــد. ســئو داخلــی، بــک لینک هــای 

داخلــی و خارجــی، ســرعت بارگــزاری و غیــره از جملــه عواملــی اســت کــه بــه ســایت 

ــه  ــرای افزایــش رتب ــچ گاه ب ــه هی ــل توجــه آن ک ــه قاب ــار می بخشــد. نکت شــما اعتب

ســایت خــود ســراغ راهکارهــای غیــر اصولــی و اصطالحــا ســئو کاله ســیاه نرویــد. در 

صورتــی کــه یــک بــار گــوگل ســایت شــما را متخلــف تشــخیص دهــد تــا مدت هــا 

در حافظــه آن مانــده و بــرای پــس گرفتــن جایــگاه خــود بایــد چندیــن برابــر تــالش 

کنیــد.

شــما بایــد بــه طــور مــدام اعتبــار و جایــگاه ســایت خــود را بــا اســتفاده از ابزارهایــی 

ماننــد Backlink Audit Tool بررســی کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا شــما اعتبــار 

ســایت خــود را در امتیــازی بیــن 0 تــا 100 پیــدا خواهیــد کــرد. در صورتــی کــه امتیــاز 

ســایت شــما بیــن 0 تــا 60 اســت، بایــد بــرای بهبــود جایــگاه خــود تــالش بیشــتری 

. کنید
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11.سایتی سازگار با تلفن همراه طراحی کنید

ــرای ورود  ــراه ب ــای هم ــا از تلفن ه ــپ تاپ ه ــا و ل ــش از کامپیوتره ــا بی ــن روزه ای

ــرده اســت  ــن موضــوع اعــالم ک ــا درک ای ــوگل ب ــت اســتفاده می شــود. گ ــه اینترن ب

ــرای تعییــن  ــم ب ــل مه ــی از عوام ــراه یک ــا تلفن هــای هم ــه ســازگاری ســایت ها ب ک

ــا  ــزار تســت ســازگار ب ــک اب ــود ســئوی آن اســت. Google ی ــگاه ســایت و بهب جای

تلفــن همــراه رایــگان بــه شــما ارائــه می دهــد کــه می توانیــد از آن بــرای شناســایی 

موانــع اســتفاده از تلفــن همــراه از ســایت خــود اســتفاده کنیــد.

طراحــی ســایت شــما بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در زمــان بــاز کــردن آن در صفحــه 

کامپیوتــر، لــپ تــاپ و تلفــن همــراه ســایت دچــار بــه هــم خوردگــی نشــود، تمامــی 

ــد روی آن هــا  ــر بای ــه کارب ــی ک ــه وضــوح نمایــش داده شــده و دکمه های ــب ب مطال

ــتفاده  ــل اس ــر قاب ــم در کامپیوت ــراه و ه ــن هم ــم در تلف ــی ه ــه راحت ــد ب ــک کن کلی
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ــه ای باشــند کــه در نمایشــگرهای کوچــک  ــه گون ــد ب باشــد. همچنیــن فونت هــا بای

ماننــد تلفــن همــراه نیــز بــه خوبــی قابــل خوانــدن باشــند. ایــن مســاله در بهبود ســئو 

ســایت چیــزی اســت کــه در ابتــدای طراحــی ســایت بایــد مــورد توجــه قــرار دهیــد.

 بیشــتر بخوانیــد: الگوریتــم Mobile First Index چیســت و چطــور ســایتمان را بــرای 

آن آمــاده ســازیم؟

 

 

12.در کاربران اعتماد و اطمینان ایجاد کنید

نکتــه مهــم دیگــر بــرای بهبــود ســئو ســایت و افزایــش تعامــل بــا کاربــران آن اســت 

کــه اعتمــاد آن هــا را نســبت بــه خــود بــه دســت آوریــد. تصــور کنیــد کــه شــما یــک 

شــرکت و یــک ســایت در زمینــه تولیــد قطعــات فنــی و مهندســی داریــد. شــما بایــد 

در ســایت خــود از نام هــای تجــاری بــزرگ و کوچکــی کــه بــا شــما همــکاری کرده انــد 
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نــام بــرده و نظــرات آن هــا را در اختیــار کاربــران قــرار دهیــد. بایــد از مقــاالت بــه روز 

و علمــی در زمینــه حــوزه کاری خــود اســتفاده کــرده تــا کاربــران مطمئــن شــوند شــما 

در جریــان جدیدتریــن وقایــع در زمینــه فعالیــت خــود هســتید. همچنیــن شــما بایــد 

ــن و شــبکه های مجــازی را در  ــل، شــماره تلف ــد ایمی آدرس و راه هــای ارتباطــی مانن

اختیــار کاربــران قــرار دهیــد. قــرار نــدادن آدرس و لوکیشــن در ســایت تــا حــد بســیار 

زیــادی باعــث خواهــد شــد کاربــران شــما نتواننــد بــه واقعــی بــودن و قابــل اعتمــاد 

بــودن شــما اطمینــان کننــد.

مطالعه بیشتر: چطور اعتماد از دست رفته مشتریان را به دست بیاوریم؟

13.از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

در حــال حاضــر بیــش از 3.6 میلیــون نفــر از شــبکه های اجتماعــی مختلــف اســتفاده 

می کننــد. ایــن عــدد نشــان دهنــده تاثیــر بســیار زیــاد ایــن شــبکه ها بــر افــراد اســت. 

ــد اینســتاگرام،  ــا تعــدادی از ایــن شــبکه های اجتماعــی مانن فعــال شــدن در یــک ی

توییتــر، فیــس بــوک و غیــره باعــث جــذب کاربــران شــده و تعامــل آن هــا بــا شــما 

را افزایــش خواهــد داد. ایــن کــه شــما بیشــتر بــر روی چــه شــبکه اجتماعــی تمرکــز 

ــود  ــرای بهب ــان بســتگی دارد. ب ــه هــدف شــما و کاربرانت ــادی ب ــا حــد زی ــد ت می کنی

ــد کــه  ــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف تشــخیص دهی ــد ب ســئو ســایت ســعی کنی

ــد.  جامعــه هــدف شــما بیشــتر از چــه شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کنن

18



15 کلید طالیی برای بهبود سئو سایت

www.modireweb.com

ــال دور  ــه دنب ــل توجــه در اســتفاده از شــبکه های مجــازی آن اســت کــه ب ــه قاب نکت

ــا و  ــز الگوریتم ه ــازی نی ــبکه های مج ــی ش ــرای بررس ــوگل ب ــید! گ ــوگل نباش زدن گ

اصولــی دارد کــه بــا کمــک آن هــا جعلــی و فیــک بــودن کابــران، کامنت هــا و تعــداد 

الیک هــا را تشــخیص می دهــد. بنابرایــن بــرای بهبــود ســئو ســایت خــود بــه دنبــال 

جــذب فالوورهــای واقعــی باشــید.

 

 

14.از پرسش و پاسخ استفاده کنید

ــه ســئو ســایت، اســتفاده از پرســش  ــود رتب ــرای بهب ــه ب ــی از راهکارهــای زیرکان یک

ــع  ــوای جام ــک محت ــما ی ــه ش ــد از آن ک ــت. بع ــداول اس ــج و مت ــخ های رای و پاس
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و کامــل راجــع بــه موضــوع مــورد نظرتــان نوشــتید می توانیــد در غالــب پرســش و 

ــدا کــردن  ــرای پی ــر ب ــد. اگ ــران پاســخ دهی ــه ســوال های پرتکــرار کارب ــز ب پاســخ نی

 Keyword Magic ــزار ــد از اب ــد، می توانی ــران مشــکل داری ــر تکــرار کارب ســوال های پ

Tool اســتفاده کنیــد تــا بــا پــر تکرارتریــن ســوال های کاربــران در حــوزه کاری خــود 

آشــنا شــوید.

15.سایت خود را کاربر پسند طراحی کنید

نکتــه پایانــی بــرای بهبــود ســئو ســایت، طراحــی ســایت بــه گونــه ای اســت کــه برای 

کاربــران جــذاب بــوده و مــورد پســند آن ها قــرار بگیــرد. ســایت خــود و محتواهایی را 

کــه در آن قــرار می دهیــد، عــالوه بــر رعایــت نــکات ســئو بــه گونــه ای طراحــی کنیــد 

کــه بــر اســاس عالیــق کاربــران شــما بــوده و دارای ارزش باشــد. همچنیــن محتوایــی 

کــه در ســایت قــرار می دهیــد در عیــن تخصصــی بــودن بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه 

تمامــی کاربــران بتواننــد آن را درک کــرده و از آن اســتفاده کننــد.
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جمع بندی

بــرای آن کــه ســایت شــما در نتایــج ابتــدای موتورهــای جســت و جــو قــرار گیــرد، 

بایــد روی ســئو ســایت خــود کار کنیــد. در ایــن مقالــه مــا بــا بیــان 15 نکتــه مهــم 

را بــرای بهبــود ســئو ســایت در اختیــار شــما قــرار داده ایــم تــا بــه کمــک آن بتوانیــد 

کســب و کار خــود را توســعه دهیــد.

21


