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 مقدمه

صفحه اول گوگل بودن هدف هرکسی است که سایتی دارد تا لینک خود را در آن بگذارد. بنابراین 
اند که بهترین متخصصان سئو را برای رسیدن به این هدف استخدام صاحبان سایت همواره در تالش

حه اول صفدهد و برای اینکه سایت ما در کنند.هر صفحه از نتایج گوگل تنها ده لینک را به ما نشان می
گونه چطور کامل طی کنیم.در این مقاله به شما گفته می شود که گوگل قرار بگیرد باید مراحل سئو را به

 صفحه اول گوگل باشیم؟

 چگونه صفحه اول گوگل باشیم

چگونه صحفه اول گوگل باشیم: برای رسیدن به این هدف بزرگ یعنی قرارگیری در صفحه اول گوگل،  
 .موتورهای جستجو بهینه شودباید سایت بر اساس 

 .ویمشتر میقدم به هدفمان نزدیکمثال با انتخاب کردن کلمات کلیدی پربازدید و کوتاه یکعنوانبه

ها، رتبه سایت شما را در های متفاوتی دارد که مطابق بودن سایت با این الگوریتمگوگل الگوریتم
 کاررفته شده از اهمیت باالیینوع کلمات کلیدی بهدهد.البته بازهم ترین حالت ممکن افزایش میکوتاه

 .برخوردار است

 شدهاسم دامنه خریداری

 .اسم دامنه باید تا حد امکان مختصر و مفید باشد

تر است.بکار بردن کلمات کلیدی به مرورگر اما مطابق بودن محتوای هاست ما با این نام بسیار مهم
تر آن را به خاطر محتوای سایت آشنا شوند و سپس راحتکند تا ابتدا با جستجو و کاربر کمک می

 .بسپارند

 .دهندطور کامل موردبررسی قرار میموتورهای جستجو عالوه بر نام دامنه،محتوای سایت را به

 .کندهمچنین استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی نیز به بهینه ساختن سایت شما کمک می

 



 

 

 متا تگ عنوان

که تأثیر مهمی برای قرارگیری سایت در صفحه اول گوگل دارد، متاتگ  سئوگ در ترین متاتیکی از مهم
 .است title عنوان یا همان

  .شودهایی است که توسط گوگل بررسی میین مکانعنوان صفحه یکی از اول

 .کاراکتر باشد و کلمات کلیدی اصلی نیز در آن استفاده شود 60تا  30عنوان صفحه باید بین 

  .یا | فاصله بیفتد –خوب است که کلمات کلیدی با کاراکترهایی مثل 

 
 تاثیر سئو در قرار گیری صفحه اول

 متا تگ توضیحات

حه صفشود، اما یک عامل مهم در قرارگیری سایت در در صفحه سایت متاتگ توضیحات نشان داده نمی
  .اول گوگل است

 .شوداین متاتگ فقط در صفحه نتایج جستجوی گوگل نمایش داده می

چین نشان داده خواهد شد صورت نقطهکارکتر باشد و بیشتر از آن به 150تا  70تواند بین متاتگ می
 .تواند تأثیر منفی نیز داشته باشدی میو حت
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 H1 تگ عنوان

 .گیرد که کلمه کلیدی باید در آن نوشته شودقرار می محتوای سایتاین عنوان مقاله است که در باالی 

 .استفاده کرد h3و h2ها باید ازاستفاده شود و برای زیر عنوان H1 بار باید از تگدر هر صفحه فقط یک

ن طور خودکار آمحتوای سایت شماست و اگر نامی برای آن انتخاب نکنید،گوگل بهدهنده نشانH1 تگ
 .را در نتایج جستجو نشان خواهد داد

 انتخاب کلمه کلیدی مناسب

ترین عامل افزایش رتبه سایت،بکار بردن کلمات کلیدی در متن است که طور که گفته بودیم مهمهمان
 .کندبه تولید محتوای خوب سایت کمک می

شود و استفاده خیلی کم هم کاًل تأثیری نخواهد ازحد مجاز، باعث جریمه میمتأسفانه استفاده بیش
 .داشت

 .حرف باشد 600تا  500حداقل کاراکترهای یک محتوا باید بین 

 .حرف باشد 1600تا  1200ولی برای گرفتن نتیجه بهتر الزم است که بین 

 .قاله متمرکزتر باشد،بهتر استهای اول مهرچه کلمات کلیدی در پاراگراف

که از یطور اید، بهتر است از کلمات با طول بیشتر استفاده کنید؛ بهاندازی کردهسایت را تازه راهاگر وب
 .سه کلمه بیشتر باشد

 هابرای عکس ALT تگ

 .شودکننده موضوعی است که از یک عکس برداشت میتگ توصیف

به هنگام عدم بارگزاری آن باشد.همچنین مرورگر قابلیت  تواند متن جایگزین یک عکساین تگ می
 .ها را برای افراد نابینا جهت انتقال مفهوم داردخواندن این تگ
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ا کند که وقتی کاربر عکسی رمانند متاتگ عنوان و توضیحات است. این تگ به گوگل کمک می alt تگ
 .ته باشدکند، احتمال نمایش عکس شما وجود داشسرچ می image در قسمت

 .ها ارزش باالیی قائل استگوگل برای این تگ

ها به هم مربوط شوند و همچنین استفاده موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است که تگ و عکس
 .از کلمات کلیدی فراموش نشود

 .کندقرار گرفتن سایت شما در صفحه اول گوگل کمک میها بهمجموعه این

 :ید به نکات زیر دقت کنیمبرای نوشتن یک تگ مناسب با

 .عکس رو به بهترین شکل ممکن توصیف کنیم .1
 .تگ را با طول مناسب بنویسیم .2
 .کلمه کلیدی به کار ببریم .3
 .از کلمات کلیدی بیهوده استفاده نکنیم .4
 .جای متن استفاده نکنیماز تصویر به .5
 .های فرم را نادیده نگیریمدکمه .6
 .نزدیک باشدبه جستجوی کاربران  Altسعی کنید تگ .7

 های داخلیلینک

شود و نوعی بک لینک نیز ها سبب اتصال داخلی صفحات مرتبط سایت به یکدیگر میاین لینک
 .آیندحساب میبه

ای که باید توجه داشته باشیم این است که ارتباط محتوایی بین صفحات وجود داشته باشد که نکته
 .شود و این تأثیر به سزایی در سئو داردایت میتر شدن پیمایش کاربران در ساین امر سبب آسان

 های خارجیلینک

های داخلی اهمیت بندی بودند که به نسبت لینکپیوندهای خارجی از ابتدا یک عامل مهم در رتبه
 .شودهای بک لینک میها انواع مختلفی دارند که سبب افزایش فرصتبیشتری دارند.این لینک



 

 

شود. در این صورت در آینده نیز کاربر به سراغ سایت شما تجربه کاربر میهمچنین باعث باال رفتن 
 .آیدمی

 سرعت سایت

 .به عاملی چون سرعت سایت نیز بستگی دارد گوگل قرار گرفتن سایت شما در صفحه اول

 .شوددر شرایطی که تمام موارد باال رعایت شود اما سرعت سایت پایین باشد،باعث کاهش رتبه شما می

ها،ترکیب ندهای خاص و مختلفی برای باال بردن سرعت سایت وجود دارد که کاهش اندازه عکسترف
 .های آن استهای فشرده در سایت ازجمله راهها و قرار دادن فایلفایل

 نقشه سایت

های موجود در سایت است.داشتن یک نقشه نقشه سایت یک فایل متنی شامل تمام آدرس
کند.این نقشه باید خوانا و جدید باشد و با هر رهای جستجو بهینه میخوب،سایت شمارا برای موتو

 .روز شودتغییری در سایت سریعًا به
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