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بــرای داشــتن جایــگاه بهتــر در گــوگل، نیازمنــد یــک برنامه ریــزی تخصصــی و اســتمرار 

در انجــام آن هســتید. می توانیــد بــا آمــاده کــردن یــک کمپیــن ســئو، مســیر موفقیت 

یــک ســایت را بــه وضــوح مشــخص کنیــد. در ایــن مقالــه از مدیــروب 9 مرحلــه بــرای 

ایجــاد یــک کمپیــن موفــق را بــه شــما توضیــح مــی دهیم. 

ــت.  ــتمرار اس ــی و اس ــه اصول ــک برنام ــتن ی ــر کاری، داش ــت در ه ــا راه موفقی تنه

ــی  ــزی تخصص ــک برنامه ری ــد ی ــز، نیازمن ــوگل نی ــر در گ ــگاه بهت ــتن جای ــرای داش ب

ــن ســئو،  ــک کمپی ــردن ی ــاده ک ــا آم ــد ب و اســتمرار در انجــام آن هســتید. می توانی

مســیر موفقیــت یــک ســایت را بــه وضــوح مشــخص کنیــد و بدانیــد چــه کاری را در 

چــه زمانــی انجــام دهیــد.

کمپین سئو چیست؟

بــرای اینکــه بتوانیــد یــک کار را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه نتیجــه برســانید، ابتــدا 

بایــد مســیر انجــام آن کار را بــرای خــود روشــن کنیــد. کمپیــن ســئو مجموعــه ای از 

کارهــای از پیــش تعییــن شــده اســت کــه باعــث بهبــود و ارتقــاء جایــگاه وبســایت 

بــرای چنــد کلمــه کلیــدی خــاص در گــوگل می شــود.

اکثــر افــرادی کــه به صــورت حرفه ای در ســئو فعالیــت دارند، قبل از شــروع بهینه ســازی 

ــد کــه ایــن کمپیــن دارای مراحــل  یــک ســایت، ابتــدا یــک کمپیــن تعریــف می کنن
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ــور جســتجو  ــا هــر موت ــوگل و ی ــر در گ ــه برت ــرای کســب رتب انجــام ســئو ســایت ب

دیگــر اســت کــه شــامل مــواردی ماننــد تحقیــق در مــورد کلمــات کلیــدی، بررســی و 

تهیــه جــدول محتــوا، بررســی عوامــل مرتبــط بــه ســئو داخلــی و ... می شــود.

تفــاوت بیــن یــک کمپیــن اختصاصــی ســئو و یــا انجــام ســئو بــدون برنامــه از پیــش 

ــری  ــدازه گی ــل ان ــن ســئو دارای اهــداف قاب ــه کمپی ــن اســت ک تعییــن شــده در ای

ــد پیشــرفت خــود می شــوید. خاصــی اســت و شــما متوجــه رون

 

 

مراحل راه اندازی کمپین سئو

بررسی وضعیت فعلی سایت. 1

مشخص کردن هدف از تشکیل کمپین. 	

بررسی رقبا. 	

انتخاب کلمه کلیدی. 	
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تولید محتوا. 	

بهینه سازی داخلی. 	

لینک سازی خارجی هوشمندانه. 	

استفاده از شبکه های اجتماعی. 	

9 .)SEM( تبلیغات

 

بررسی وضعیت فعلی سایت

در اولیــن قــدم بهتریــن کار بررســی وضعیــت فعلــی ســایت اســت. قبــل از طراحــی 

ــرار دارد و  ــی ق ــه ســایت شــما در چــه وضعیت ــد ک ــد بدانی ــدا بای ــن ســئو، ابت کمپی

مطمئــن شــوید مشــکلی کــه بتوانــد بــر روی کمپیــن ســئو ســایت شــما اثــر منفــی 

بگــذارد، وجــود نداشــته باشــد.
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بــه عنــوان مثــال، اگــر ســایت شــما ســرعت مناســبی نداشــته باشــد احتمــال رســیدن 

ــی از  ــرا ســرعت ســایت یک ــد، زی ــان بســیار کاهــش می یاب ــورد نظرت ــه نتیجــه م ب

ــر ســئوی ســایت اســت. مهم تریــن مــوارد تاثیرگــذار ب

به طور کلی قبل از شروع کمپین خود 	 مورد را بررسی کنید:

1.وب سایت با موبایل سازگار باشد.

	. در دسکتاپ و تلفن همراه سریع و درست بارگذاری شود.

	.  SSL فعال باشد. ) SSL نشانگر امن بودن سایت شما است.(

ــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد SEMRUSH و یــا SEOquake وضعیــت  می توانیــد ب

کلــی  یــک ســایت را بــه راحتــی چــک و بررســی کنیــد. ایــن کار بــه تعییــن الویــت 

ــی  ــرای بررس ــد ب ــن می توانی ــد. همچنی ــک می کن ــن کم ــک کمپی ــرای ی ــرای اج ب

ــا  ــرای بررســی ســازگاری ســایت ب ــزارPage speed insight و ب ســرعت ســایت از اب

موبایــل از Mobile friendly test اســتفاده کنیــد.) بــا جســتجوعبارات بــاال در موتــور 

ــه ابزارهــا دسترســی داشــته باشــید.( ــد ب ــه راحتــی می توانی جســتجو، ب

مقاله مرتبط: افزایش سرعت سایت و 		 راهکاری که باید درباره آن بدانید
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2.هدفتان را از تشکیل کمپین مشخص کنید.

قبــل از شــروع کمپیــن کامــا بایــد مشــخص کنیــد کــه چــه می خواهیــد و هدفتــان 

از شــروع ایــن کمپیــن دســتیابی بــه چــه چیزهایــی اســت. فــروش محصــول، جــذب 

ترافیــک، برندســازی و یــا آمــوزش. بعــد از انتخــاب هــدف اصلــی خــود، بایــد آن را 

ــه قســمت هــای کوچک تــری تقســیم کنیــد. ب

بــرای مثــال مدیریــت یــک ســایت در زمینــه آمــوزش بازاریابــی اینترنتــی  برعهــده 

شــما اســت، و هــدف شــما راه انــدازی یــک کمپیــن بــرای فــروش محصــوالت آموزش 

ــد.( در  ــق باش ــدر دقی ــن ق ــد همی ــما بای ــذاری ش ــدف گ ــت.) ه ــول اس ــرچ کنس س

ــوزش  ــه آم ــوع محصــوالت شــما در زمین ــه ممکــن اســت تن نظــر داشــته باشــید ک

بســیار زیــاد باشــد، امــا آیــا شــما می توانیــد تمــام ایــن محصــوالت را بــه صــورت 
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همزمــان در کمپیــن ســئو خــود قــرار دهیــد؟ خیــر. شــما بایــد در تعــداد محــدودی از 

محصــوالت خــود تمرکــز کنیــد.

ــدازی  ــد؛ » راه ان ــن خــود داری ــدازی کمپی حــال هــدف واضــح و مشــخصی از راه ان

ــا هــدف فــروش محصــوالت آمــوزش ســرچ کنســول » کمپیــن ســئو ب

 

 

3.تجزیه و تحلیل رقبا

ــل از شــروع ســئو یــک ســایت می توانیــد ســایت های برتــری کــه در زمینه هــای  قب

مشــابه شــما فعالیــت می کننــد، بررســی کنیــد.

ــتند و  ــر هس ــا بهت ــایت ه ــدام س ــویم ک ــه ش ــی متوج ــی کل ــک بررس ــا ی ــه ب چگون

ــم؟ ــی کنی ــب بررس ــوان رقی ــه عن ــا را ب ــم آن ه می توانی

در اولیــن قــدم لیســتی از ســایت هایی کــه مشــابه شــما هســتند تهیــه کنیــد. اجــازه 

دهیــد بــرای درک بهتــر نحــوه تهیــه لیســت از رقبــا یــک مثــال بزنــم.
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تصــور کنیــد  یکــی از خدمــات ســایت شــما رپورتــاژ آگهــی رایگان اســت و شــما قصد 

داریــد بــرای ایــن کلمــه کلیــدی جایــگاه و امتیــاز در گــوگل کســب کنیــد و خودتــان را 

بــه افــرادی کــه بــه دنبــال رپورتــاژ آگهــی هســتند معرفــی کنیــد.

کلمه کلیدی مورد نظرتان را در موتور جستجو سرچ کنید.. 1

لیستی از10 نتایج اولی که به شما نمایش داده شده تهیه کنید.. 	

ســایت هــا را از لحــاظ وضعیــت ســئو، امتیــاز دامنــه و ســایت، ظاهــر و بــک . 	

لینــک هــا و... بررســی کنیــد. ســایت هایی کــه فکــر می کنیــد می توانیــد از آنهــا 

ایــده بگیریــد را انتخــاب کنیــد. پیشــنهاد مــن بــه شــما ایــن اســت کــه در آخــر 	 

تــا 	 ســایت را بــه عنــوان رقیــب انتخــاب کنیــد. هنگامــی کــه بــه وضعیــت فعلــی 

آنهــا رســیدید، 	 رقیــب جدیــد و برتــر بــرای خــود انتخــاب کنیــد و ایــن چرخــه را 

همینطــور ادامــه دهیــد.

بعــد از انتخــاب رقبــا، ســعی کنیــد آن هــا را عمیــق تر بررســی کنیــد، چــه کارهایی . 	

انجــام داده انــد کــه در حــال حاضــر در ایــن جایــگاه هســتند. از آنهــا ایــده بگیریــد.

بــرای بررســی رقبــا می توانیــد از ابــزار هایــی ماننــد Ahrefs و SEMRUSH اســتفاده 

نماییــد.

بیشــتر بدانیــد: بررســی ســئوی رقبــا و معرفــی ابزارهایــی کــه بــر ای ایــن کار بــه شــما 

ــد کمــک می کنن
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4.انتخاب کلمه کلیدی

ــوه  ــت، نح ــئو اس ــن س ــک کمپی ــه در ی ــن مرحل ــم تری ــدی مه ــه کلی ــاب کلم انتخ

ــان و  ــب هدفت ــه مخاط ــما ب ــی ش ــث معرف ــت باع ــدی درس ــات کلی ــاب کلم انتخ

انتخــاب نادرســت کلمــه کلیــدی باعــث از دســت دادن مشــتری و کاربرانــی می شــود 

کــه دنبــال خدمــات و محتــوای شــما هســتند. فرامــوش نکنیــد بــا انتخــاب نادرســت 

کلمــه کلیــدی، تمــام کارهایــی کــه بــرای ســئو یــک ســایت انجــام مــی دهیــد بــی 

ــم می شــود. ــر آن بســیار ک ــا اث نتیجــه و ی

ــان  ــا برایش ــه الویت ه ــه ب ــا توج ــد و ب ــدی کنی ــت بن ــود را الوی ــدی خ ــات کلی کلم

محتــوا تولیــد کنیــد. در هنــگام انتخــاب کلمــات کلیــدی از طریــق ابزارهــای معرفــی 

ــران از  ــه کارب ــه، قصــدی ک ــه، ارزش کلم ــتجو کلم ــد حجــم جس ــواردی مانن شــده م

جســتجو ایــن کلمــه دارنــد، میــزان ســختی کلمــه و میــزان رقابتــی بــودن کلمــه را 

بررســی نماییــد. کلمــات کلیــدی اصلــی و ثانویــه ســایت را مشــخص کنیــد، ســپس 
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تعییــن کنیــد کــه می خواهیــد هــر صفحــه از ســایت بــا چــه کلمــه کلیــدی ای نمایش 

داده شــود. کلمــات کلیــدی ای را انتخــاب کنیــد کــه بــا اهــداف کمپیــن شــما مطابقت 

دارنــد و هــدف گــذاری و رســیدن بــه آنهــا در حــال حاضــر بــرای شــما امــکان پذیــر 

اســت.

 

5.تولید محتوای با کیفیت

بعــد از انتخــاب کلمــه کلیــدی، حــال بایــد بــرای هــر کلمــه کلیــدی محتوایــی مفیــد 

و جامــع کــه پاســخگو نیــاز کاربــر هدفتــان اســت، تهیــه کنیــد.

توجــه داشــته باشــید کــه اگــر محتــوای شــما بــا کلمــه کلیــدی مطابقت نداشــه باشــد 

و کاربــر پــس از ورود بــه صفحــه ســایت شــما بــه جــواب ســوالش نرســد و نیــازش 

برطــرف نشــود، شــما باعــث از دســت رفتــن مشــتری و بدبیــن شــدنش نســبت بــه 

ــوید. ــایتتان می ش س
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علــت اصلــی بوجــود آمــدن موتورهــای جســتجو، محتــوا بــوده اســت. بــه همیــن 

خاطــر در هنــگام تهیــه یــک کمپیــن ســئو بایــد بهینــه ســازی مطالــب هــم در برنامــه 

ــد کــه  ــه ایــن فکــر کنی ــد ب ــوا، بای ــگام نوشــتن یــک محت ــد. در هن ــرار دهی خــود ق

کاربــران بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند و قصدشــان از جســتجو چیســت و در جــواب 

سوالشــان انتظــار چــه جوابــی را دارنــد.

بهینــه ســازی محتــوا بــه معنــای اســتفاده از چنــد کلمــه کلیــدی در محتــوا نیســت، 

بلکــه شــما بایــد هوشــمندانه کلمــات کلیــدی خــود را به گونــه ای در متــن قــرار دهیــد 

کــه متــن معنــا و جریــان طبیعــی خــود را از دســت ندهــد.

بــا رعایــت الگوریتــم هــای گــوگل در زمینــه ســاختار یــک محتــوا، شــانس شــما بــرای 

قــرار گرفتــن در صفحــه اول گــوگل بیشــترمی شــود.

موارد تاثیر گذار در جایگاه مطالب شما:

1.توضیحات متا جذاب بنویسید.

اولیــن چیــزی کــه مخاطــب قبــل از ورود بــه صفحــه شــما می بینــد، توضیحــات متــا 

ــه وارد صفحــه  ــرد ک ــم می گی ــا تصمی ــدن مت ــر بعــد از خوان اســت. در حقیقــت کارب

شــما بشــود یــا خیــر.
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	.URL  صفحات

ــران و ربات هــای  ــد کلمــه کارب ــا انتخــاب و نوشــتن یــک URL  هوشــمندانه در چن ب

گــوگل را از موضــوع صفحــه خــود مطلــع کنیــد.

	.تصاویر

ــیار  ــما بس ــایت ش ــری س ــت ظاه ــه جذابی ــری ب ــای بص ــر و عنصره ــتن تصوی داش

کمــک می کنــد. ســعی کنیــد در انتخــاب عکــس هوشــمندانه عمــل کنیــد. عکســی بــا 

کیفیــت و ســایز مناســب، بــا ترکیــب رنگــی درســت کــه هــدف و منظــورش مشــخص 

باشــد و ذهــن و حــس مخاطــب را درگیــر کنــد.

ــد.  ــا »Alt text« اســتفاده کنی ــن ی ــن جایگزی ــن در عکــس هــای خــود از مت همچنی

ــم  ــد و ه ــک می کن ــا کم ــط ربات ه ــا توس ــر عکس ه ــه درک راحت ت ــم ب ــن کار ه ای

باعــث می شــود اگــر کاربــران بــه دنبــال عکــس خاصــی بودنــد بــا ســرچ در قســمت 

ــایت  ــه س ــود و ب ــش داده ش ــا نمای ــه آن ه ــما ب ــایت ش ــای س ــا، عکس ه عکس ه

شــما هدایــت شــوند.
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6.بهینه سازی سئو داخلی

هــدف اصلــی گــوگل، رضایــت کاربرانــش اســت، اگــر کاربــری وارد ســایت شــما شــود، 

بــه جــواب ســوالش نرســد یــا نیــازش برطــرف نشــود و ســریعا ســایت شــما را تــرک 

ــایت تان  ــرای س ــوگل ب ــمت گ ــی از س ــاز منف ــب امتی ــث کس ــل باع ــن عم ــد، ای کن

می شــود.

شــما می توانیــد بــا بهینــه ســازی وضعیــت داخلــی ســایت، ایجــاد جذابیــت بصری و 

آســان ســازی کارکــردن بــا ســایت تان بــرای کاربــر، بــه داشــتن تجربــه بهتــر در هنــگام 

اســتفاده از ســایت خــود کمــک کنیــد، و ســئو داخلــی در ایــن مــوارد بــه شــما کمــک 

می کنــد. در ســئو داخلــی بایــد مــواردی ماننــد ســرعت ســایت، ســازگاری ســایت بــا 

موبایــل، ظاهــر و محتــوای ســایت و ... را بررســی نماییــد.
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بیشــتر بدانیــد: کتــاب الکترونیکــی: On Page SEO یــا ســئو داخلــی چگونــه انجــام 

مــی شــود؟

 

7. لینک سازی خارجی هوشمندانه

ــه  ــر ب ــایت های دیگ ــک از س ــک لین ــادی ب ــداد زی ــتن تع ــه داش ــت ک ــت اس درس

ــد، امــا فرامــوش نکنیــد در ســئو کیفیــت  ــه ســایت شــما کمــک می کن افزایــش رتب

بســیار مهم تــر از کمیــت اســت. ســعی کنیــد قبــل از قــرار دادن لینــک خــود در دیگــر 

ــد و  ــوس نگیری ــه معک ــا نتیج ــد ت ــی کنی ــایت را بررس ــت آن س ــایت ها، وضعی س

ــد. ــاز اســپم دریافــت نکن ســایت شــما از ســمت گــوگل امتی

لینک سازی فرایند قرار دادن لینک سایتتان در دیگر سایت های معتبر است.
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در لینــک ســازی بایــد توجــه داشــته باشــید کــه لینــک هــای خــود را در صفحاتــی 	 

کــه بــه موضــوع صفحــه انتخابــی شــما مرتبــط اســت، قــرار دهیــد.

در انتخــاب انکــر تکســت خــود دقــت کنیــد.) انکــر تکســت ))Anchor text کلمــه 	 

ــک  ــال در ی ــرای مث ــد، ب ــف می کن ــما را توصی ــک ش ــه لین ــت ک ــی اس ــا عبارت ی

مقالــه هنگامــی کــه شــما بــر روی عبــارت راه انــدازی کمپیــن ســئو موفــق کلیــک 

می کنیــد، بــه صفحــه جدیــدی هدایــت می شــوید. ایــن عبــارت توصیــف کننــده 

موضــوع لینــک اســت و انکــر تکســت نــام دارد.(

بــرای پیــدا کــردن ســایت بــرای بــک لینــک می توانیــد بــک لینــک هــای ســایت 	 

رقبــا را بــا اســتفاده از ابزارهــا بررســی کنیــد.

بــرای داشــتن بــک لینــک هــای قــوی از رپورتــاژ آگهــی اســتفاده کنیــد. ســایت ها 	 

بــا دریافــت هزینــه ای از شــما، بــه شــما اجــازه نوشــتن و وانتشــار یــک مقالــه را 

می دهنــد کــه در آن بــه صــورت غیــر مســتقیم خدمــات و محصوالتتــان را معرفــی 

کنیــد و لینــک خــود را در آن متــن قــرار دهیــد.) رپورتــاژ آگهــی یکــی از مهم تریــن 

ارکان ســئو خارجــی در ایــران اســت کــه بایــد بــه صــورت طوالنــی مــدت انجــام 

) . د شو

ــا 	  ــد.  ب ــذف کنی ــا ح ــت و ی ــا را درس ــد و آن ه ــدا کنی ــراب را پی ــای خ ــک ه لین

ــد را  ــر کار نمی کنن ــه دیگ ــی ک ــک های ــد لین ــی توانی ــف م ــزار مختل ــتفاده از اب اس

ــد  ــر می توانی ــدم اول اگ ــا، در ق ــک ه ــن لین ــردن ای ــدا ک ــد از پی ــد. بع ــدا کنی پی
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لینــک را خودتــان و یــا توســط مدیــر ســایت درســت کنیــد در غیــر ایــن صــورت 

ــد. ــا را بدهی ــک ه ــن لین ــذف ای ــت ح ــوگل درخواس ــه گ ــد ب می توانی

ســایت های بــاگ نویســی کــه شــما را بــه عنــوان نویســنده مهمــان می پذیرنــد 	 

ــی از  ــد، یک ــان می دهن ــان را در سایت ش ــت مهم ــتن پس ــازه نوش ــما اج ــه ش و ب

بســترهای خــوب بــرای ســاخت بــک لینــک هســتند.) بــا ســرچ عبــارت ســایت 

هــای بــاگ نویســی و یــا ســایت پســت مهمــان بــه نتایــج خوبــی خواهــد رســید.(

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

ــویم؟ نش

 

 

8. استفاده از شبکه های اجتماعی

اشــتراک گــذاری محتوایتــان در دیگــر شــبکه هــای اجتماعــی می توانــد بــه افزایــش 

ترافیــک و همچنیــن افزایــش رتبــه ســایت شــما کمــک کنــد.
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شــبکه هــای اجتماعــی فرصتــی هســتند کــه بــه شــما در بیشــتر دیــده شــدن کمــک 

ــه در صفحــات  ــن اســت ک ــه شــما ای ــن ب ــن خاطــر پیشــنهاد م ــه همی ــد، ب می کنن

اجتماعــی ماننــد توییتــر، لینکدیــن و اینســتاگرام فعــال باشــید و لینــک ســایت خــود 

را در ایــن شــبکه ها قــرار دهیــد. ایــن کار باعــث افزایــش اعتبــار شــما در نــگاه ربــات 

هــا و همچنیــن باعــث معرفــی شــما بــه مخاطبــان جدیــد می شــود.

 

)SEM( 9.تبلیغات

بعــد از انجــام امــور داخلــی و خارجــی ســایت، در آخــر بــرای کمپیــن خــود یــک دوره 

ــی  ــای بازاریاب ــه معن ــد. SEM ب ــغ کنی ــایتتان را تبلی ــد و س ــه تعییــن کنی ــد ماه چن

ــول و  ــدار مشــخصی پ ــا پرداخــت مق ــع شــما ب موتورهــای جســتجو اســت، در واق

ــات مشــخص شــده  ــوگل در کلم ــدی هــدف، در صفحــه اول گ ــات کلی انتخــاب کلم

ــتند و  ــما هس ــوالت ش ــال محص ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــه اف ــوید و ب ــش داده می ش نمای

ــوید. ــی می ش ــد، معرف ــتجو می کنن ــمارا جس ــدی ش ــات کلی کلم
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شــما بایــد کیــف پــول خــود را شــارژ کنیــد و بــا هــر کلیــک و ورود بــه ســایت شــما، 

ــای  ــه معن ــد، ب ــن کار PPC می گوین ــه ای ــود. )ب ــم می ش ــان ک ــف پولت ــی از کی مبلغ

Pay Per Click: پرداخــت بــه ازای هــر کلیــک.(

بــرای پیــاده ســازی اســتراتژی SEM می توانیــد از تبلیغــات بنــری، تبلیغــات کلیکــی 

و پــاپ آپ اســتفاده نماییــد. انجــام ایــن کار باعــث افزایــش حجــم ورودی ســایت، 

ــران هــدف و افزایــش فــروش می شــود. ــه کارب ــد شــما ب معرفــی برن

مطالعه بیشتر: تبلیغات اینترنتی چیست؛ انواع و مزایای استفاده از آن

 

 

سخن آخر

ســئو متشــکل از چرخــه کلــی و ثابــت انتخــاب کلمــه کلیــدی، تولیــد محتــوا، ســئو 

داخلــی و خارجــی اســت. امــا فرامــوش نکنیــد بــا کمــی خاقیــت، فکــر، تحلیــل و 
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کمپین سئو چیست؟ 9 مرحله برای سئو سایت شما

www.modireweb.com

بررســی می توانیــد کمپیــن ســئو متفاوتــی طراحــی کنیــد و مســیر خــود را آســان و 

ســریع کنیــد.
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