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یادگیــری ســئوی ســایت را از کجــا و چگونــه شــروع کنیــم، بــا مطالعــه ایــن مقالــه از 

مدیــروب درمی یابیــد کــه چــه آموزشــی بــرای شــما مناســب تر اســت و چــه نکاتــی 

را بایــد مــورد توجــه قــرار دهیــد.

آمــوزش ســئو )SEO( در دنیــای دیجیتالــی امــروز، مســئله ای اســت کــه ذهن هــای 

بســیاری را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. حضــور شــما در ایــن صفحــه و تصمیمتان 

بــرای مطالعــه ایــن مقالــه، بیانگــر ایــن اســت کــه شــما اهمیــت بهینه ســازی ســایت 

بــرای موتورهــای جســتجو را درک کرده ایــد و از ضــرورت آن بــرای رشــد کســب و کار 

اینترنتــی خــود مطلــع هســتید. همــه افــراد بــرای حرفــه ای شــدن در یــک زمینــه، کار 

خــود را از یــک نقطــه ای آغــاز می کننــد. امــا اینکــه یادگیــری ســئوی ســایت را از کجــا 

ــه  ــا مطالع ــده بنظــر برســد. ب ــی گیج کنن ــن اســت کم ــم، ممک ــه شــروع کنی و چگون

ــه  ــت و چ ــب تر اس ــما مناس ــرای ش ــی ب ــه آموزش ــه چ ــد ک ــه، درمی یابی ــن مقال ای

نکاتــی را بایــد مــورد توجــه قــرار دهیــد.
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سئو چیست؟

قبــل از اینکــه بــه چگونگــی آمــوزش و یادگیــری ســئو بپردازیــم، الزم اســت بدانیــم 

کــه اصــا ســئو چیســت و قــرار اســت چــه چیــزی را آمــوزش ببینیــم. SEO مخفــف 

ــتجو  ــور جس ــازی موت ــی بهینه س ــه معن ــارت Search Engine Optimization و ب عب

ــود و  ــع بهب ــا ســئو در واق ــه اســم ســئو می شناســیم. SEO ی ــا آن را ب ــه م اســت ک

ارتقــای یــک وبســایت بــه گونــه ای اســت کــه تعــداد بازدید کننــدگان دریافتــی آن از 

ــدگان، اساســا  ــن افزایــش تعــداد بازدید کنن ــد. ای موتورهــای جســتجو، افزایــش یاب

بــا رتبــه آن وبســایت در صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو رابطــه مســتقیم دارد.

بــه بیــان ســاده تر، افــراد وبســایت ایجــاد می کننــد کــه مخاطــب جــذب کننــد. ایــن 

ــل  ــایت ها تبدی ــات وبس ــا خدم ــوالت ی ــتریان محص ــه مش ــت ب ــن در نهای مخاطبی

می شــوند. امــا مگــر چنــد نفــر روی لینــک وبســایتی کــه در صفحــه ششــم موتورهــای 

جســتجو قــرار دارد کلیــک می کننــد؟ روشــن اســت کــه میــزان بازدیــد از وبســایتی که 

در صفحــه ششــم و هفتــم قــرار دارد بــه هیــچ وجــه قابــل مقایســه بــا وبســایت های 

ــه  ــه آن ب ــای رتب ــت ســایت و ارتق ــود وضعی ــن بهب صفحــات اول و دوم نیســت. ای

ــد. صفحــات نخســت را ســئو می نامن

ــف و  ــاد مختل ــا و ابع ــایت، زوای ــت وبس ــود وضعی ــازی و بهب ــن بهینه س ــال، ای ح

ــایتتان  ــوای وبس ــتن محت ــه در نوش ــی ک ــود. از کلمات ــامل می ش ــترده ای را ش گس
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ــایت  ــا وبس ــر ب ــایت های دیگ ــورد س ــی برخ ــا چگونگ ــه ت ــد گرفت ــتفاده می کنی اس

ــتند. ــده هس ــما تعیین کنن ــایت ش ــازی س ــئو و بهینه س ــما، در س ش

مقاله مرتبط: سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید ]به همراه ویدئو[

چرا یادگیری سئو مهم است؟

بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و گــره خــوردن آن بــا ســبک زندگــی بشــر، بخــش 

ــده ای  ــه و در آین ــه خــود گرفت ــی ب ــا شــکلی دیجیتال ــره م اعظــم فعالیت هــای روزم

نزدیــک، کاری باقــی نخواهــد مانــد کــه قــادر باشــیم بــدون اینترنــت انجــام دهیــم. 

ــه  ــود ک ــوال ش ــما س ــر از ش ــت. اگ ــودگی اس ــی و آس ــب راحت ــواره طال ــان هم انس

ترجیــح می دهیــد بــرای خریــد مــواد غذایــی مــورد نیازتــان تــا فروشــگاه برویــد یــا 

بــدون زحمــت دادن بــه خودتــان آن هــا را درب منزلتــان تحویــل بگیریــد، کــدام را 

ــد؟ ــاب می کنی انتخ

ــی شــدن ســبک زندگــی، کســب و کارهــا  ــا دیجیتال ــه توضیــح نیســت کــه ب الزم ب

نیــز دیجیتالــی خواهنــد شــد. فعالیــت در فضــای اینترنــت و محیــط وب، داســتانی 

ــای  ــب و کاره ــنتی دارد. در کس ــای س ــب و کار ه ــر کس ــم ب ــاوت از روال حاک متف

ــا اســمی از شــما نشــنیده اند و  ــه قب ــی، مشــتریان شــما کســانی هســتند ک اینترنت

حتــی ســاکن منطقــه فعالیــت شــما هــم نیســتند. موتورهــای جســتجو بــه شــما ایــن 

ــد. ــدا کنی ــدی پی ــان جدی ــه مخاطب ــد ک ــکان را می دهن ام
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اگــر ســایت شــما را مقصــد در نظــر بگیریــم، موتورهــای جســتجو جاده هایــی هســتند 

کــه افــراد را بــه آنجــا می رســانند. بــرای مثــال، اگــر شــما فروشــنده کفــش باشــید، 

ــمت  ــه س ــتند ب ــش هس ــد کف ــال خری ــه دنب ــه ب ــرادی را ک ــتجو اف ــای جس موتوره

وبســایت شــما هدایــت می کننــد. بنابرایــن، اگــر بتوانیــد وبســایتتان را بــه صفحــه 

ــد آورد. ــی بســیاری بدســت خواهی اول برســانید، فرصت هــای باورنکردن

دیگــر بایــد مشــخص شــده باشــد کــه در دنیــای امــروز، آمــوزش و یادگیــری ســئو تــا 

چــه انــدازه مهــم و ضــروری محســوب می شــود. داشــتن ســایتی ارزشــمند، ســود ده 

ــق  ــایت محق ــازی س ــئو و بهینه س ــارت س ــش و مه ــتن دان ــدون داش ــر، ب و معتب

ــم؟ ــد آغــاز کنی ــه بای ــری ســئو را از کجــا و چگون نمی شــود. امــا آمــوزش و یادگی
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آموزش سئو را از کجا شروع کنیم؟

ــری آن در  ــرای یادگی ــی ب ــات فراوان ــه اطاع ــت ک ــن اس ــئو ای ــوزش س ــی آم خوب

دســترس اســت. اگــر ندانیــد از کجــا شــروع کنیــد، همیــن گســتردگی اطاعــات کار 

شــما را بســیار ســخت کــرده و موجــب ســردرگمی شــما می شــود. بــا دنبــال کــردن 

ــه بایــد آمــوزش ســئو را آغــاز کنیــد. ــر، خواهیــد دانســت کــه چگون گام هــای زی

گام اول: مطالعه، مطالعه و باز هم مطالعه

بهتریــن راه آمــوزش ســئو و بهینه ســازی ســایت، مطالعــه کــردن اســت. بــرای ایــن 

کار، الزم اســت تــا ابتــدا منبعــی بــرای مبتدیــان پیــدا کنیــد. اگــر در فضــای اینترنــت 

ــال آموزش هــای SEO می گردیــد یــا قصــد تهیــه کتابــی را داریــد، اطمینــان  بــه دنب

ــد. آنچــه  ــه شــروع می کنی ــه و اصــول اولی ــم پای ــا مفاهی ــدا ب ــد کــه ابت حاصــل کنی

ــد،  ــه قصــد شــروع کار را داری ــی ک ــان نمی خواهــد هنگام ــچ دلت مســلم اســت، هی

متوجــه شــوید برخــی از نــکات و ضروریــات را در طــول آمــوزش خــود جــا انداخته اید.

گام دوم: تمرین، تمرین و تمرین

ــد، عمــا نتوانســته اید  ــد را پیاده ســازی کنی اگــر نتوانیــد دانشــی کــه کســب کرده ای

آموزش هــای ســئوی ســایت را فــرا بگیریــد. درســت مثــل هــر فعالیــت و کســب و کار 

دیگــری، هرچــه در رونــد یادگیــری ســئو بیشــتر تمریــن کنیــد نتیجــه بهتــری خواهید 
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ــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه آنچــه در وبســایت ها  گرفــت. الزم اســت ب

می خوانیــد، چیــزی اســت کــه اشــخاص دیگــر خــود از انجــام ایــن کار یــاد گرفته انــد.

ــرا  ــه اج ــه مرحل ــان را ب ــم آموخته هایم ــود بتوانی ــه خ ــت ک ــی هس ــر راه ــا مگ ام

ــر  ــد. اگ ــه ایــن اســت کــه روی یــک وبســایت تمریــن کنی ــم؟ بهتریــن گزین در آوری

ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــد ب ــد، می توانی ــار نداری ــور در اختی ــن منظ ــرای ای ــایتی ب وبس

ــار  ــد. در اختی ــت کنی ــاخته و آن را مدیری ــایت س ــک وبس ــی ی ــه راحت ــرس ب وردپ

ــر و اهمیــت  ــا تاثی ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــان، ب ــرای خودت ــه ب داشــتن یــک دامن

ــد. ــایت را دریابی ــازی س ــئو و بهینه س ــای س ــک از تکنیک ه ــر ی ه

پیشنهاد ویژه: راه اندازی کسب و کار آناین در 29 دقیقه

ــه  ــد. اینگون ــتفاده کنی ــز اس ــور نی ــای پروژه مح ــد از آموزش ه ــن، می توانی همچنی

آموزش هــا باعــث می شــوند تــا شــما بیشــتر بــا ایــن مهــارت درگیــر شــده و مســائل 

و مشــکات عملیاتــی دنیــای واقعــی ســئو را بطــور ملموس تــری درک کــرده و راه حــل 

آن هــا را یــاد بگیریــد.
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گام سوم: یک مربی پیدا کنید

بــه یــاد داشــته باشــید کــه همیشــه یــک نفــر باهوش تــر و کار درســت تر از خودتــان 

در ایــن کــره خاکــی پیــدا می شــود. ایــن یعنــی حتــی اگــر در زمینــه ســئوی ســایت 

اســتاد توانایــی هــم باشــید، باز هــم چیزهایــی وجــود دارد کــه نمی دانید و اشــخاصی 

هســتند کــه ایــن چیزهــا را از آن هــا آمــوزش ببینیــد. ممکــن اســت در طــول آمــوزش 

ــت  ــای اینترن ــا را در فض ــل آن ه ــد راه ح ــه نتوانی ــد ک ــکاتی بربخوری ــه مش ــئو ب س

ــاز  ــراد متخصــص نی ــی و مشــورت اف ــه راهنمای ــد. در این صــورت، شــما ب ــدا کنی پی

ــه  ــن زمین ــه متخصصــان ای ــه ای ک ــراد باتجرب ــد اف ــس ســعی کنی ــد. پ ــدا می کنی پی

محســوب می شــوند را شناســایی کــرده و از تجربیاتشــان اســتفاده کنیــد.
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گام چهارم: عضو گروه سئوکاران شوید

ایــن یکــی از بهتریــن توصیه هایــی اســت کــه می شــود بــه افــرادی کــه بــه دنبــال 

ــان  ــد باغب ــر می خواهی ــه اگ ــور ک ــرد. همانط ــتند ک ــئو هس ــری س ــوزش و یادگی آم

ــد  ــر می خواهی ــد، اگ ــت کنی ــت و برخاس ــا نشس ــا باغبان ه ــد ب ــید بای ــی باش خوب

ســئوکار خوبــی باشــید نیــز نیــاز داریــد تــا بــا ســئوکاران نشــت و برخاســت داشــته 

باشــید. پیوســتن بــه گــروه ســئوکاران بــه شــما در تبدیــل شــدن بــه یــک ســئوکار 

حرفــه ای کمــک بســیاری خواهــد کــرد.

گام پنجــم: از اتفاقــات و تغییراتــی کــه در دنیــای ســئو رخ می دهــد باخبــر 

شید با

یکــی از نــکات قابــل توجــه در آمــوزش تکنیک هــای ســئو )SEO(، تغییرپذیــری آن هــا 

اســت. دنیــای ســئو دائمــا در حــال تغییــر و بروزرســانی اســت. پــس الزم اســت تــا 

شــما هــم اطاعــات خــود را بــروز نگــه داریــد. یکــی از بهتریــن راه هــا، دنبــال کــردن 

ــل اینســتاگرام  ــراد متخصــص در وبســایت ها و شــبکه های اجتماعــی مث فعالیــت اف

اســت. اینگونــه بــا یــک تیــر چنــد نشــان می زنیــد: از تجربه هــای دیگــران اســتفاده 

می کنیــد، از بروزرســانی های ابزارهــا مطلــع می شــوید و بــه محــض اعمــال تغییــرات 

جدیــد در الگوریتم هــا، از آن هــا باخبــر خواهیــد شــد.
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گام ششم: گام های اول و دوم را تکرار کنید

در یادگیــری SEO و بازاریابــی دیجیتالــی، هیــچ نقطــه پایانــی وجــود نــدارد. بطــور 

کامــل دنبــال کــردن همــه ایــن گام هــا و عــزم راســخ، در نهایــت شــما را بــه موفقیــت 

می رســاند. بهینه ســازی یــا ســئوی ســایت را آمــوزش ببینیــد، تمریــن کنیــد و مجــددا 

تکــرار کنیــد. اگــر دســت از مطالعــه برداریــد، احتمــال اینکــه چیــز مهمــی را از قلــم 

بیاندازیــد زیــاد اســت. اگــر دســت از تمریــن آموخته هایتــان برداریــد، آمــوزش ســئو 

معنــی نمی دهــد. بــه تکــرار ادامــه دهیــد تــا دیــر یــا زود بــه هدفتــان از یادگیــری 

ســئو و تبدیــل شــدن بــه یــک ســئوکار حرفــه ای نزدیــک و نزدیک تــر شــوید. بــه یــاد 

داشــته باشــید کــه هــر ماجراجویــی بزرگــی بــا یــک قــدم آغــاز می شــود.
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برای یادگیری سئو از چه منابعی می توان استفاده کرد؟

اگــر می خواهیــد بهینه ســازی ســایت )SEO( را یــاد بگیریــد، بایــد مطالعــه بســیاری 

داشــته باشــید. مــوارد بســیاری بــرای یادگیــری وجــود دارد. در حقیقــت، بهتریــن و 

موفق تریــن متخصصــان ســئو آن هایــی هســتند کــه دائمــا اطاعــات خــود را بــروز 

می کننــد. چراکــه تنهــا چیــزی کــه در رابطــه بــا ســئو ثابــت اســت، تغییرپذیــری آن 

اســت. متاســفانه فضــای وب طــوری اســت کــه هرکــس می توانــد بــه راحتــی در آن 

ــع  ــود مناب ــا علی رغــم کمب ــد. ام ــودن کن ــای متخصــص ب ــد و ادع ســایتی ایجــاد کن

ــل  ــر و قاب ــای معتب ــه آموزش ه ــد ک ــود دارن ــز وج ــوزش ســئو، وبســایت هایی نی آم

ــی  ــه و مطلب ــن، هــر زمــان نکت ــد. بنابرای ــه مخاطبانشــان عرضــه می کنن اســتنادی ب

 iــزی ک ــر چی ــاد داشــته باشــید: ه ــه ی ــه را ب ــن جمل ــد، ای در فضــای وب می خوانی

ــد. ــاور نکنی ــد را ب می خوانی

بــه همیــن خاطــر مدیــروب تــاش کــرده اســت تــا فهرســتی از برخــی منابــع قابــل 

اعتمــاد بــرای شــما عزیــزان تهیــه کنــد تــا مطمئــن شــود از توصیه هــا و آموزش هــای 

غیرواقعــی کــه بــه ســئوی ســایتتان لطمــه وارد می کننــد، اســتفاده نخواهیــد کــرد.

ــوان  ــارت ســئو می ت ــری مه ــرای یادگی ــن ب ــان و مطمئ ــع فارســی زب ــن مناب از بهتری

بــه ســایت مدیــروب اشــاره کــرد. مدیــروب همــواره بصــورت تخصصــی بــه مســئله 
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بهینه ســازی موتورهــای جســتجو )SEO( و راهکارهــای افزایــش فــروش و بهــره وری 

کســب و کارهــای دیجیتالــی پرداختــه و مطالــب ارزشــمند زیــادی را در قالــب مقــاالت 

آموزشــی و ویدئوهــای گوناگــون در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار می دهــد.

ازجمله منابع موثق انگلیسی هم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Moz

Search Engine Journal

Search Engine Land

SEMrush Blog

Yoast SEO Blog

Backlinko
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فرق بین آموزش رایگان و پولی سئو در چیست؟

ــا  ــا می شــود صفــر ت ــد؟ آی ــع رایــگان کفایــت می کنن ــرای یادگیــری ســئو مناب ــا ب آی

صــد آمــوزش ســئو را از منابــع رایــگان دریافــت کــرد؟

آنچــه مســلم اســت، بهینه ســازی موتــور جســتجو یــا همــان ســئو، مقولــه ای بســیار 

گســترده اســت کــه نمی تــوان حــد آخــری برایــش در نظــر گرفــت. در ایــن حــوزه، هــر 

کــس زمــان و انــرژی بیشــتری صــرف کنــد، تخصــص بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد. 

بــه بیــان دیگــر، تجربــه الزمــه و پیش نیــاز یادگیــری ســئو اســت. تنهــا مســئله ای کــه 

ــد، مســئله  ــا آمــوزش رایــگان آن تفــاوت ایجــاد می کن بیــن خریــد آمــوزش SEO ی

ــوید  ــور می ش ــید، مجب ــته باش ــوزه را نداش ــن ح ــه کار در ای ــر تجرب ــت. اگ ــان اس زم

ســال ها زمــان صــرف بدســت آوردن آن کنیــد. درحالیکــه می توانیــد ایــن تجربیــات 

را از متخصصانــی کــه ســال ها پیــش ایــن راه را رفته انــد بخریــد. بطــور کلــی ســرمایه 

ــرای  ــد ب ــما ناچاری ــال ش ــول. بهرح ــان و پ ــت: زم ــر گرف ــوان در نظ ــز می ت را دو چی

ــه هدفتــان ســرمایه گذاری کنیــد. رســیدن ب

ــی  ــای فروش ــن آموزش ه ــا بی ــدن دارد؟ آی ــی ارزش خری ــه آموزش ــا چ ام

ــود دارد؟ ــی وج تفاوت

 ،)SEO( ــری ســئو ــرای یادگی ــه ب ــم ک ــه را روشــن کنی ــن نکت ــا ای ــدا الزم اســت ت ابت

ــی. ــا پول ــم ت ــی داری آمــوزش پول

12



آموزش سئو را چگونه آغاز کنیم؟

www.modireweb.com

ــئو و  ــاره س ــت درب ــه الزم اس ــزی ک ــام چی ــا تم ــد تقریب ــما می توانی ــبختانه ش خوش

ــی  ــای وب و در منابع ــگان در فض ــورت رای ــد را بص ــاد بگیری ــایت ی ــازی س بهینه س

ــر  ــا تســلط کافــی ب ــرای ایــن کار الزم اســت ت کــه گفتــه شــد پیــدا کنیــد. )البتــه ب

زبــان انگلیســی داشــته باشــید.( امــا متاســفانه افــرادی هســتند کــه همیــن اطاعــات 

ــد. ــروش می گذارن ــه ف ــود ب ــام خ ــه ن ــرده و ب ــع آوری ک ــگان را جم رای

همانطــور کــه قبــا گفتیــم، هیــچ کــس بــدون تمریــن و اجــرای تکنیک هــای ســئو، 

ــه  ــت ک ــری اس ــترده و زمان ب ــیار گس ــد بس ــئو فرآین ــود. س ــص نمی ش در آن متخص

یادگیــری کامــل آن نیــاز بــه تجربــه زیــادی دارد. پــس چیــزی کــه الزم اســت در مــورد 

ــه و  ــد، تجرب ــرار دهی ــد نظــر ق ــوزش ســئو می فروشــند م ــه آم ــراد متخصصــی ک اف

رزومــه آن هــا اســت. قطعــا هــر آمــوزش پولــی ارزش پــول دادن نــدارد.

اگــر دغدغــه خریــد آمــوزش ســئو را داریــد و دربــاره محتــوای آموزش هــای موجــود 

مطمئــن نیســتید، مــا بــا افتخــار دوره جامــع جــادوی ســئوی مدیــروب را بــه شــما 

پیشــنهاد می کنیــم. ایــن دوره هــر ســاله متناســب بــا آخریــن تغییــرات دنیــای وب 

بــروز شــده و توانســته پــر مخاطب تریــن دوره آمــوزش ســئو تــا کنــون باشــد. مباحث 

و اســتراتژی های پروژه محــوری کــه در ایــن دوره خواهیــد آموخــت بیشــترین 

ــع  ــرای دوره جام ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــد ک ــاد خواهن ــما ایج ــرای ش ــره وری را ب به
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جــادوی ســئوی مدیــروب، پشــتیبانی قــوی و خوبــی بــرای پاســخگویی بــه ســواالت 

ــه و  ــتن دغدغ ــرای داش ــی ب ــه جای ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرکت کنندگان در نظ ش

ــذارد. ــی نمی گ ــی باق نگران

پیشنهاد ویژه: دوره آناین جامع جادوی سئو 2021

 

یادگیری سئو )SEO( برای یک مبتدی چقدر سخت است؟

بهینه ســازی موتــور جســتجو یــا بــه اختصــار ســئو )SEO( خــود، آنطــور کــه برخــی 

ــای  ــرز کار موتوره ــتی از ط ــر درک درس ــت. اگ ــخت نیس ــم س ــد ه ــود می کنن وانم

جســتجو داشــته باشــید، یادگیــری SEO برایتــان دشــواری چندانــی نخواهــد داشــت. 
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ــر  ــخت بنظ ــه س ــت ک ــی آن اس ــای تکنیک ــئو و جنبه ه ــم س ــات و مفاهی اصطاح

می رســد. وگرنــه اصــول ســاده ای دارد کــه بــا تکــرار و تمریــن می تــوان فــرا گرفــت. 

ســختی آن ســعی و تــاش و تمرینــی اســت کــه شــخص بایــد متحمــل شــود. تمــام 

چیــزی کــه نیــاز داریــد عاقــه و زمــان اســت.

چه مدت طول می کشد از صفر تا صد سئو را آموزش ببینیم؟

اینکــه چــه مــدت طــول می شــکد تــا شــما ســئو را بطــور حرفــه ای و پیشــرفته یــاد 

ــه مهارت هــا، قــدرت درک، عاقــه  ــه فاکتورهــای متعــددی ازجمل بگیریــد، بســتگی ب

ــرای موتورهــای جســتجو عاقــه  ــه بهینه ســازی ســایت ب و تــاش شــما دارد. اگــر ب

داریــد و تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفته ایــد، پــس می توانیــد بــا ســرعت بیشــتری 

ــری  ــال یادگی ــران در ح ــه دیگ ــر ک ــن خاط ــه ای ــر ب ــا اگ ــد. ام ــوزش ببینی SEO را آم

ســئو هســتند می خواهیــد آن را یــاد بگیریــد، قــرار نیســت بــه ایــن زودی هــا در آن 

متخصــص شــوید.

جــدا از ویژگی هــای فــردی کــه بــر ســرعت آمــوزش اثرگــذار هســتند، یادگیــری ســئو از 

یــک متخصــص مهم تریــن عامــل تعییــن کننــده اســت. شــرکت در دوره های آموزشــی 

ــد مــاه تبدیــل خواهــد  ــه چن ــد ســال مســیر پیــش روی شــما را ب ــر ســئو، چن معتب

. د کر
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ــرای  ــاز ب ــورد نی ــان م ــدت زم ــوزش، م ــوع آم ــت و ن ــه کیفی ــته ب ــی، بس ــور کل بط

یادگیــری ســئو بصــورت حرفــه ای می توانــد بیــن 6 مــاه تــا یــک ســال متغیــر باشــد.

سخن آخر

اگــر می خواهیــد وبســایتتان جایگاهــی در صفحــه اول موتورهــای جســتجو داشــته 

باشــد، نیــاز داریــد تــا آن را بــرای موتورهــای جســتجو بهینه ســازی کنیــد. بهینه ســازی 

ســایت مســتلزم داشــتن دانــش و تخصــص کافــی اســت. اگــر قصــد داریــد وبســایت 

کســب و کار شــخصی خودتــان را ســئو کنیــد و یــا بــه یــک ســئوکار حرفــه ای تبدیــل 

ــوزش  ــری و آم ــه یادگی ــاز ب ــد، نی ــئو می کن ــران را س ــایت های دیگ ــه وبس ــوید ک ش

ید. ر دا

ــای  ــا در دوره ه ــد و ی ــگان بیاموزی ــع رای ــد ســئو را از مناب ــه بخواهی ــه اینک بســته ب

آموزشــی متخصصــان ایــن حــوزه شــرکت کنیــد، بایــد مقــداری از زمــان و پــول خــود 

را هزینــه کنیــد، مطالعــه داشــته باشــید و بــه تمریــن و تکــرار بپردازیــد.
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