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امــروزه بســیاری از مدیــران و صاحبــان کســب و کار بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بــرای 

موفقیــت، چــاره ای جــز اینترنتــی کــردن بیزینــس و تولیــد محتــوای ســئو شــده و حرفــه ای 

ــرای  ــف ب ــه بیزینس هــای مختل ــوا موجــب شــده ک ــی محت ــت بازاریاب ــد. درک اهمی ندارن

کســب رنک هــای برتــر گــولگ، وارد یــک رقابــت ســخت و نفســگیر شــوند و از تکنیک هــای 

مختلــف ســئو نویســی بــرای ســبقت گرفتــن از رقبــا در جــاده موفقیــت و فــروش، اســتفاده 

کننــد.

در ایــن مقالــه تصمیــم داریــم کــه در مــورد مفهــوم ســئو نویســی و مزایای آن برای کســب و 

کارهــای مختلــف صحبــت کنیــم و روش تولیــد محتــوای ســئو شــده را بــه صــورت مختصــر 

و مفیــد توضیــح دهیــم. در صورتــی کــه شــما هــم صاحــب کســب و کار اینترنتــی هســتید 

و می خواهیــد رنک هــای برتــر گــولگ را تصاحــب کنیــد و ســرعت فــروش و برندســازی خــود 

را افزایــش دهیــد، تــا پایــان ایــن مقالــه بــا مــا همــراه شــوید.
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سئو نویسی چیست؟

اگــر بخواهیــم خیلــی اصولــی و آکادمیــک، ســئو نویســی یــا محتــوای ســئو شــده را تعریــف 

ــوا )Content( و ســئو  ــی محت ــارت از دو واژه اصل ــن عب ــم کــه ای ــم بگویی ــم، می توانی کنی

)SEO( تشــکیل شــده اســت. بــا تعریــف ایــن دو واژه می توانیــم خیلــی راحــت بــه مفهــوم 

ســئو نویســی هــم پــی ببریــم:

محتــوا یــا کانتنــت: منظــور از محتــوا، هــر نــوع محصــول، ارتبــاط و  بــه طــور کلــی تعاملــی 

اســت کــه بیــن کســب و کار مــا و مخاطبــان رد و بــدل می شــود. بــه بیــان ســاده تر، 

ــه  ــام خــود را ب ــه کمــک آن، پی ــم و می کوشــیم ب ــد و منتشــر می کنی ــه تولی ــزی ک هــر چی

ــد  ــه تولی ــی ک ــت محســوب می شــود. محتوای ــا کانتن ــوا ی ــم، محت ــل کنی مخاطــب منتق

ــی باشــد. ــری و ویدیوی ــی، تصوی ــی، صوت ــه صــورت متن ــد ب ــم، می توان می کنی

ســئو: ســئو )SEO( در واقــع خالصــه عبــارت »Search Engine Optimization« بــه معنای 

بهینه ســازی بــرای موتورهــای جســتجو اســت. ایــن دانــش، یــک ســری اصــول، قواعــد و 

تکنیک هــا در اختیــار مــا قــرار می دهــد و بــا رعایــت ایــن قواعــد و قوانیــن می توانیــم 

جایــگاه یــا رنــک ســایت خــود را در موتورهــای جســتجو خصوصــًا گــولگ بهبــود ببخشــیم. 

ــد،  ــه محتــوای مــا توجــه می کن اگــر بتوانیــم قوانیــن ســئو را رعایــت کنیــم، گــولگ هــم ب

رنــک آن را بهبــود می بخشــد. هــر چــه محتــوای مــا رنــک بهتــری داشــته باشــد، قاعدتــًا 

مخاطبــان بیشــتری وارد ســایت مــا می شــوند و فروش مــان بیشــتر خواهــد شــد.
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ــا محتــوای ســئو شــده، محتوایــی اســت کــه هــم دنبــال جلــب  در واقــع ســئو نویســی ی

رضایــت کاربــران و مخاطبــان هــدف اســت و هــم می خواهــد توجــه و نظــر مثبــت 

موتورهــای جســتجو خصوصــًا گــولگ را جلــب کنــد.

ــته اید و  ــود نوش ــدف خ ــان ه ــرای مخاطب ــک ب ــه ی ــوای درج ــک محت ــه ی ــد ک ــرض کنی ف

تکنیک هــای کپــی رایتینــگ و تبلیغ نویســی را در آن رعایــت کرده ایــد ولــی قوانیــن ســئو را 

کنــار گذاشــته و در محتــوای خــود اعمــال نکرده ایــد. فکــر می کنیــد چــه اتفاقــی میفتــد؟ 

محتــوای شــما بــه دســت مخاطبــان هــدف نمی رســد. انــگار کــه ایــن محتــوا را بــرای دل 

ــان نوشــته اید. ــان و در دفترچــه خاطراتت خودت

بیشتر بخوانید: کپی رایتینگ چیست و چطور می توانیم یک متن تاثیرگذاربنویسیم؟
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ســئو نویســی یعنــی محتــوای خــود را به گونه ای بنویســید که هم خیلی جــذاب و تأثیرگذار 

باشــد و هــم گــولگ را متقاعــد کنــد کــه رنــک خوبــی را بــه محتــوای شــما اختصــاص دهــد. 

اســتفاده درســت و هوشــمندانه از کلمــات کلیــدی، انتخــاب موضــوع جــذاب و مناســب 

و کمــک گرفتــن از کلمــات و عبــارات مرتبــط بــا موضــوع، از تکنیک هــای مهمــی اســت کــه 

گــولگ را بــه حامــی و طرفــدار شــما تبدیــل می کنــد.

اصلی ترین مزایای سئو نویسی یا تولید محتوای سئو شده 

مطالعــات نشــان می دهــد کــه رنــک اول در نتایــج جســتجوی گــولگ، 27.6 درصــد از 

ــک  ــوا موفــق می شــود رن ــی یــک محت ــه خــودش اختصــاص می دهــد. وقت کلیک هــا را ب

ــر محتوایــی اســت کــه رنــک  ــد، احتمــال کلیــک روی آن 10 براب اول گــولگ را تصاحــب کن

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــج جســتجو را ب دهــم نتای

بســیاری از کســب و کارهــا از نویســندگان و ســئوکارهای خــود انتظــار دارنــد کــه محتوایــی 

تولیــد و منتشــر کننــد کــه دســت کــم در صفحــه اول نتایــج جســتجوی گــولگ جــای بگیــرد. 

ــه 91.5 درصــد ترافیــک  ــه، نشــان می دهــد ک ــه صــورت گرفت ــن زمین ــه در ای ــی ک تحقیقات

گــولگ متعلــق بــه صفحــه اول و 4.8 درصــد ترافیــک متعلــق بــه صفحــه دوم اســت. بقیــه 

صفحــات همگــی زیــر یــک درصــد از ترافیــک گــولگ را بــه خودشــان اختصــاص می دهنــد. 

در ادامــه ایــن بخــش از مقالــه تــالش می کنیــم بــه چنــد مــورد از مهم تریــن مزایــای ســئو 

نویســی و تولیــد محتــوای ســئو شــده بپردازیــم:
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1. افزایش سرعت برندسازی و کسب اعتبار

وقتــی ســئو نویســی انجــام می دهیــم، در واقــع دنبــال کســب رنک هــای برتر گولگ هســتیم. 

بــا کســب ایــن رنک هــا، ســایت و محتــوای مــا بهتــر دیــده می شــود و می توانیــم در مــدت 

زمــان کوتاهــی بــه یــک برنــد شناخته شــده تبدیــل شــویم. حــال اگــر کیفیــت محصــوالت 

و خدمــات مــا هــم بــه انــدازه کافــی بــاال باشــد، قطعــًا مشــتریان بــه مــا اعتمــاد می کننــد 

و اعتبارمــان نــزد آن هــا بیشــتر می شــود. از ایــن رو اســت کــه مدیــران کســب و کارهــای 

حرفــه ای، وســواس خاصــی روی ســئو نویســی دارنــد.
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2. افزایش بازدهی و بهره وری بازاریابی محتوا

خیلــی از کســب و کارهــا دارنــد بازاریابــی محتــوا انجــام می دهنــد ولــی اکثــرًا نمی تواننــد 

بــه هدفــی کــه دارنــد برســند و رنک هــای خــوب گــولگ را تصاحــب کننــد. 

بــرای تصاحــب رنک هــای برتــر گــولگ بایــد ســعی کنیــم بیــن محتــوا و دانــش ســئو، یــک 

ــش  ــوای کســب و کار خــود را افزای ــی محت ــم و بازدهــی بازاریاب ــه وجــود بیاوری ــادل ب تع

دهیــم؛ یعنــی بایــد طــوری ســئو نویســی کنیــم کــه اگــر یــک انســان، محتــوای مــا را خوانــد 

احســاس کنــد بــا یــک اثــر خواندنــی روبــرو اســت و اگــر گــولگ، محتــوای مــا را زیــر ذره بیــن 

قــرار داد، بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بــا تمــام معیارهــا و قوانیــن ســئو ســازگاری دارد. 

در صورتــی کــه چنیــن معیــاری بــرای خودمــان داشــته باشــیم، قطعــًا می توانــد بازدهــی و 

بهــره وری بازاریابــی محتــوای بیزینــس خــود را بــه طــور پیوســته افزایــش دهیــم.

3. افزایش فروش

اگــر ســئو نویســی را بــه صــورت حرفــه ای انجــام دهیــم، مخاطــب متقاعــد می شــود کــه 

مــا تخصــص کافــی را در زمینــه محصــول مــورد نظــر او داریــم و بــه همیــن دلیــل خیلــی 

ســریع بــه مــا اعتمــاد می کنــد. اگــر بتوانیــم اعتمــاد مشــتری را جلــب کنیــم، فروختــن بــه 

ــی کــه از مــا  ــد محصول ــه مــا ایمــان مــی آورد و می دان ــی آســان می شــود؛ چــون ب او خیل

می خــرد، بــه دردش می خــورد.
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4. مقرون به صرفه کردن هزینه بازاریابی

ــوا و  ــی محت ــرای بازاریاب ــی ب ــی هنگفت ــع مال ــد مناب ــا دارن ــب و کاره ــر کس ــال حاض در ح

تبلیغــات خــرج می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از ایــن هزینه هــا 

هــدر مــی رود و بازگشــت ســرمایه چندانــی بــه همــراه نــدارد. بــرای مقــرون بــه صرفــه کــردن 

هزینــه بازاریابــی، بایــد ســعی کنیــد کــه تمــام قوانیــن و اصــول ســئو را روی محتــوای خــود 

پیاده ســازی کنیــد ) ســئو نویســی کنیــد( و در عیــن حــال، محتوایــی تولیــد کنیــد کــه بــاب 

میــل مخاطــب هــدف باشــد.

اکنون بپردازیم به اصول سئو نویسی

ــا مفهــوم ســئو نویســی و مزایــای آن بــرای کســب و کارهــای مختلــف آشــنا  اکنــون کــه ب

شــدیم، زمــان آن اســت کــه اصــول تولیــد محتــوای ســئو شــده را یــاد بگیریــم. در ادامــه 

بــه چنــد مــورد از اصــول و پایه هــای اصلــی ســئو نویســی اشــاره شــده اســت:
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1. باید مخاطب هدف را مثل کف دست خود بشناسید 

یکــی از مهم تریــن اهــداف تولیــد محتــوای ســئو شــده ایــن اســت در قلــب مخاطــب هدف 

نفــوذ کنیــم. مگــر می شــود کــه کســی را اصــاًل نشناســیم و بتوانیــم بــه صــورت تصادفــی، 

وارد قلــب او شــویم و روی او تأثیــر بگذاریــم؟ قطعــًا چنیــن چیــزی امــکان نــدارد. 

بنابرایــن قبــل از هــر کار بایــد مخاطــب هــدف خــود را بشناســیم و خصوصیــات او را 

تحلیــل کنیــم تــا بتوانیــم نیازهــا، عالیــق و ســالیق او را درک کنیــم و ســپس بــر اســاس 

ایــن عالیــق و نیازهــا، ســئو نویســی انجــام دهیــم و محتــوای ســئو شــده تولیــد کنیــم.

 

2. تحقیــق کلمــات کلیــدی را بــه صــورت تخصصــی انجــام دهیــد )یکــی از 

نویســی( ســئو  اصــول  مهم تریــن 

در گام بعــدی بایــد در مــورد کلمــات کلیــدی مناســب و جــذاب تحقیــق کنیــد. اگــر محتــوای 

شــما خیلــی عالــی باشــد و کلمــات کلیــدی کــه روی آن هــا کار کرده ایــد، بــرای مخاطــب و 

گــولگ جذابیتــی نداشــته باشــید، بــاز هــم رســالت تولیــد محتــوای ســئو شــده را بــه خوبــی 

درک نکرده ایــد و در نتیجــه نمی توانیــد از مزایــای آن بهره منــد شــوید.
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ــد. در  ــرای انتخــاب کلمــات کلیــدی مناســب  اســتفاده کنی ــر ب از ابزارهــای خــوب و معتب

صورتــی کــه یــک متخصــص ســئو ایــن کار را انجــام دهــد، خیلــی بهتــر می  توانــد بــا ایــن 

ــار یافتــن کلمــه کلیــدی  ابزارهــا کار کنــد و کلمــات کلیــدی مختلــف را تحلیــل کنــد. در کن

اصلــی، ســعی کنیــد کلمــات کلیــدی مرتبــط و فرعــی را هــم بیابیــد تــا بتوانیــد محتــوای 

ــری از نظــر ســئو داشــته باشــید. جامع ت

مطالعه بیشتر: ابزارهای انتخاب کلمات کلیدی؛ معرفی 11 ابزار رایگان و کاربردی

3. کلمات کلیدی را با تراکم مناسب در محتوای خود به کار ببرید

اکنــون کــه کلمــه کلیــدی مناســب را بــرای محتــوای خــود پیــدا کردیــد و کلمــات مرتبــط بــا 

آن را هــم مــورد بررســی قــرار دادیــد، نوبــت آن اســت کــه نوشــتن محتــوا را آغــاز کنیــد و 

ایــن کلمــات را بــا تراکــم کافــی و منطقــی در بخش هــای مختلــف محتــوا بــه کار ببریــد.

تراکــم کلمــه کلیــدی یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه متخصصــان محتــوا و ســئو 

سال هاســت روی آن بحــث می کننــد و هــر کــس نظــری دارد. در صورتــی کــه می خواهیــد 

ــدی  ــه کلی ــم کلم ــه تراک ــد، مقال ــب کنی ــه کس ــن زمین ــری در ای ــتر و کامل ت ــات بیش اطالع

ــرار دهــد. ــار شــما ق ــی در اختی ــات خوب ــد اطالع می توان

یکــی از مفاهیــم مهمــی کــه در ســال های اخیــر مطــرح شــده و متخصصــان محتــوا 

 Latent Semantic خالصه شــده عبــارت( »LSI« هــم بــه آن اهمیــت می دهنــد، مفهــوم

Indexing( اســت. بــر اســاس ایــن مفهــوم بایــد تــالش کنیــم آن دســته از کلماتــی کــه بــه 
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شــکلی نامحســوس بــا کلمــه کلیــدی اصلــی و موضــوع مقالــه ارتبــاط دارنــد را در محتــوای 

خــود بــه کار ببریــم.

اگــر بخواهیــم خیلــی ســاده بگوییــم »LSI« کلمــات متــرادف بــا کلمــه کلیــدی هســتند. بــه 

ــد.  ــد کنی ــوا تولی ــاب« محت ــه کت ــای مطالع ــورد »مزای ــد در م ــر می خواهی ــال اگ ــوان مث عن

کلماتــی مثــل »کتــاب فروشــی«، »کتابخوانــی«، »کتــاب خوانــدن«، »مطالعه کــردن« و »تمرکز 

هنــگام مطالعــه« بــا کلمــه »مزایــای مطالعــه کتــاب« روابطــی نامحســوس دارنــد. اســتفاده 

از مفهــوم LSI می توانــد تأثیــر چشــمگیری رو موفقیــت ســئو نویســی شــما داشــته باشــد.

ــات  ــی و کلم ــدی اصل ــه کلی ــا از کلم ــا و زیرتیتره ــه، تیتره ــوع مقال ــد در موض ــعی کنی س

متــرادف اســتفاده کنیــد. همچنیــن در بخــش توضیحــات متــا و عنــوان ســئو مقاله )همان 

عنــوان مقالــه کــه در نتایــج جســتجوی گــولگ نمایــش داده می شــود( هــم کلمــه کلیــدی 

را بــه کار ببریــد.

 بســیاری از متخصصــان بــر ایــن بــاور هســتند کــه بایــد کلمــه کلیــدی اصلــی را در پاراگــراف 

اول )100 کلمــه اول( محتــوا بــه کار بــرد. در آلــت تصاویــر )کلمــه جایگزیــن تصویــر( هــم از 

کلمــه کلیــدی اســتفاده کنیــد.

بیشتر بدانید: تراکم کلمه کلیدی چیست و میزان مناسب آن در سئو چقدر است؟
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4. همیشه محتوای باکیفیت، تر و تازه و جدید خلق و تولید کنید

اگــر واقعــًا بــه ســئو نویســی اهمیــت می دهیــد، بایــد همیشــه »خلــق« محتــوای نــاب و 

درجــه یــک را در اولویــت قــرار دهیــد. واژه »خلــق« را بــه کار بــردم؛ چــون به معنــای آفرینش 

چیــزی اســت  کــه قبــاًل وجــود نداشــته و شــما آن را بــه ایــن جهــان آورده ایــد. ایــن مســئله 

را می تــوان کلیــد تمایــز محتــوای یــک کســب و کار بــا کســب و کارهــای دیگــر دانســت.

اگــر محتــوای شــما بــا محتــوای رقبــا مشــابه باشــد، چــه دلیلــی دارد کــه گولگ یــا مخاطبان 

هــدف، رقبــا را کنــار بگذارنــد و از شــما حمایــت کننــد؟ چیــزی کــه باعث می شــود مخاطبان 

هــدف، شــما را انتخــاب کننــد و گــولگ بــه شــما رنــک عالــی بدهــد، محتــوای باکیفیــت، 

نــو و تــر و تــازه اســت.

ــاال  ــوا ب ــت محت ــه کیفی ــان ارزش دارد ک ــودن، زم ــو ب ــازه و ن ــه ت ــه داشــته باشــید ک توج

باشــد. بنابرایــن دقــت کنیــد کــه بایــد از نظــر کیفیــت هــم، از رقبــای خــود ســبقت بگیریــد.

5. در مقاالت از محتوای متنی، صوتی، تصویری و ویدیویی استفاده کنید

ســعی کنیــد در مقــاالت خــود، بــه صــورت همزمــان از محتــوای متنــی، صوتــی، ویدیویــی 

و تصویــری اســتفاده کنیــد. هــر کــدام از ایــن محتواهــا، طرفــداران خــاص خــود را دارنــد. 

ســعی کنیــد محتــوای ویدیویــی را خیلــی جــدی بگیریــد؛ زیــرا ایــن عامــل می توانــد شــما 

را نســبت بــه رقبــا متمایــز کنــد و رنک هــای عالــی گــولگ را بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد.

خیلــی از وب ســایت ها و کســب و کارهــا هنــوز بــه قــدرت محتــوای ویدیویــی و تأثیــر 
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شــگفت انگیز آن روی مخاطــب هــدف پــی نبرده انــد. بنابرایــن وقــت آن اســت کــه شــما 

بــا هــر امکاناتــی کــه در اختیــار داریــد، محتــوای ویدیویــی تولیــد کنیــد و بــه طــور مرتــب، 

محتــوای خــود را بهبــود ببخشــید.

بیشتر بدانید: 5 نکته برای ایجاد محتوای ویدیویی با کیفیت برای تازه کارها

 

6. سعی کنید محتوای خود را در رسانه های مختلف منتشر کنید

انتشــار محتــوا در رســانه های مختلــف باعــث می شــود کــه مخاطبــان هدفــی کــه در 

رســانه های مختلــف داریــد، محتــوای شــما را مشــاهده کننــد و بــا شــما آشــنا شــوند. بــه 

عنــوان مثــال اگــر مقالــه ای در ســایت خــود قــرار داده ایــد، گزیــده و مهم تریــن نــکات آن را 

گــردآوری کنیــد، یــک پســت اینســتاگرامی آمــاده و منتشــر کنیــد.
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7. عنوان و تیترهای مقاله را هوشمندانه انتخاب کنید

ــه  ــد موضــوع مقال ــر بتوانی ــی حســاس هســتند. اگ ــه خیل ــان روی موضــوع مقال مخاطب

ــد روی  ــریع می توانی ــی س ــه خیل ــد ک ــک نکنی ــید، ش ــین بنویس ــذاب و دلنش ــی ج را خیل

مخاطــب تأثیــر بگذاریــد و او را بــه مطالعــه محتــوا تشــویق و ترغیــب کنیــد. بنابرایــن بایــد 

تــالش کنیــد کــه بــا تکنیــک هــای عنــوان نویســی آشــنا شــوید و بــا شــکلی هوشــمندانه و 

ــه، ایــن تکنیک هــا را بــه کار ببریــد. خالقان

مطالعــه بیشــتر: 10 تکنیــک عنــوان نویســی کــه مخاطــب را بــه درون ســایت شــما خواهــد 

ند کشا

8. با لینک سازی، به محتواهای خود قدرت و جانی تازه ببخشید

لینــک ســازی )Link Building( یکــی از مهم تریــن ابزارهــای ســئو نویســی اســت و می تواند 

قــدرت محتــوای ســئو شــده را چنــد برابــر کنــد؛ چــون هــم بــرای گــولگ ارزشــمند اســت و 

هــم می توانــد پــای مخاطــب را بــه ســایر صفحــات و مقــاالت ســایت بــاز کنــد.

ســعی کنیــد در محتــوای خــود بــه آن دســته از صفحاتــی کــه بــه نوعــی بــا موضــوع 

ایــن محتــوا مرتبــط هســتند لینــک بدهیــد و بــرای ایــن هــدف از انکرتکســت مناســب و  

ــد. شــفاف کمــک بگیری

انکرتکســت )Anchor Text( در واقــع همــان کلمــه یــا عبارتــی اســت کــه لینــک مقالــه مورد 
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نظــر را بــه آن وصــل می کنیــد و مخاطــب بــا کلیــک روی آن بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت 

می شــود.

9. محتــوای خــود را جامــع و کاربــردی بنویســید و جــای ســوال بــرای مخاطــب 

باقــی نگذاریــد

ــوا  ــاط اســت، محت ــا کســب و کار شــما در ارتب ــه ب ــد در مــورد موضوعــی ک ــر می خواهی اگ

تولیــد کنیــد و می دانیــد کــه بســیاری از مخاطبــان هــدف شــما می خواهنــد در مــورد آن 

موضــوع اطالعــات کســب کننــد، ســعی کنیــد محتــوای خــود را کامــل و جامــع تولیــد کنیــد 

و بــه تمــام ســواالت احتمالــی مخاطبــان پاســخ دهیــد.

کاری کنیــد کــه وقتــی مقالــه خــود را می خوانیــد، احســاس کنیــد  کــه بــه تمــام ســواالت 

ــود  ــان خ ــد از مخاطب ــی می توانی ــواالت احتمال ــه س ــردن ب ــی ب ــرای پ ــد. ب ــخ داده ای پاس

کمــک بگیریــد و از آن هــا بخواهیــد ابهامــات خــود را در مــورد آن مســئله خــاص مطــرح 

کننــد. همچنیــن تــالش کنیــد کــه محتــوای شــما تــا حــد امــکان بــرای مخاطــب مفیــد و 

کاربــردی باشــد و از پرداختــن بــه مســائل حاشــیه ای و بــی ارزش اجتنــاب کنیــد.
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10. محتوا را به شکلی بنویسید که برای نسخه موبایل مناسب باشد

ریسپانســیو یــا واکنش گــرا کــردن وب ســایت، چندیــن ســال اســت کــه بــه عنــوان یــک اصــل 

ــه کار مــی رود. جــدای از ایــن اصــل، ســعی کنیــد محتــوای  اساســی در طراحــی ســایت ب

ــرای نســخه تلفــن همــراه هــم مناســب  ــه ای تولیــد و منتشــر کنیــد کــه ب ــه گون خــود را ب

باشــد، چشــم مخاطــب را خســته نکنــد و باعــث لــذت و درک درســت او از محتــوا شــود.

یکــی از اصلی تریــن نکاتــی کــه در هنــگام تولیــد محتــوای ســئو شــده بایــد رعایــت کنیــد 

ایــن اســت کــه پاراگراف هــای خــود را کوتــاه بنویســید تــا در نســخه موبایــل، طوالنــی بــه 

نظــر نرســد و مخاطــب بــرای خوانــدن مقالــه، ترغیــب شــود. بــه بیــان ســاده، کاری کنیــد 

کــه خوانایــی مقالــه در نســخه موبایــل هــم خــوب باشــد.

یادگیری مستمر؛ کلید موفقیت در سئو نویسی و تولید محتوای سئو شده
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کالم آخر:

در ایــن مقالــه تــالش کردیــم کــه بــا چنــد مــورد از مهم تریــن اصــول ســئو نویســی آشــنا 

ــوای ســئو شــده،  ــد محت ــه تولی ــد در زمین ــل داری ــه شــما هــم تمای ــی ک شــویم. در صورت

موفــق شــوید و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــید، بایــد آمــوزش و یادگیــری را در لیســت 

کارهــای روزانــه خــود قــرار دهیــد و آن را بــه یــک عــادت بــرای خودتــان تبدیــل کنیــد.

در صورتــی کــه می خواهیــد محتــوا نویســی بــرای ســایت را بــه صــورت حرفــه ای یــاد 

بگیریــد و مقــاالت خــود را در شاه نشــین نتایــج جســتجوی گــولگ جــای دهیــد، دوره 

محتــوا نویســی بــرای ســایت بــا رویکــردی کامــاًل عملــی، تمامــی مهارت هــا و تکنیک هــای 

ــه شــما خواهــد آموخــت. الزم را ب

از نظــر شــما مهم تریــن اصــل در تولیــد محتــوای ســئو شــده چیســت؟ شــما در هنــگام 

ســئو نویســی از چــه اصــول و تکنیک هایــی اســتفاده می کنیــد؟ بهتریــن راه بــرای یادگیــری 

تولیــد محتــوای باکیفیــت و ســئو شــده چیســت؟ لطفــًا نظرهــا و پیشــنهادهای خــود را 

بــا مــا و ســایر همراهــان مجموعــه مدیــر وب در بخــش نظــرات )زیــر همیــن مقالــه( بــه 

اشــتراک بگذاریــد.
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