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 اصول سئو

صی تولید محتوا یکی از روش ست که باید به آن توجه خا سئو ا صول  سئو و رعایت ا ستفاده از  های ا
احتی از بقیه رقبای خود پیشی گرفت. اصول سئو رتوان بهانجام بگیرد. چراکه با رعایت اصول سئو می
امطالعه توانید بتوان سئو خوبی داشته باشیم. و شما میراحت است با در نظر گرفتن چندین نکته می

 .و دیدن این مقاله در این زمینه در مورد اصول سئو آشنا شوید

 بندی گوگل چه تأثیری دارد؟محتوا در رتبه

بندی گوگل استتتت. زیرا تولید محتوا یکی از های مهم در رتبهیکی از عاملتوان گفت تولید محتوا می
های که موجود است مشکل تولید محتوا سایتبندی در گوگل است. اکثر وبهای رتبهترین نشانهقوی

دارند. برای کسب رتبه خوب و در صفحه اول گوگل و درنتیجه های گوگل باشید باید تولید محتوا قوی 
دهید باید کاربران خود را قرار دهید هرچقدر شتتتته باشتتتید. تولید محتوایی که انجام میو مفیدی دا

دهد. فکر نکنید که هرچقدر تولید وجو قرار میبازدید محتوا باال باشد گوگل شما را در موتورهای جست
شید رتبه بیشتری خواهید داشت. تولید محتوا باید متن بسیار خوبی  شته با شته دمحتوا زیادتری دا ا

 .باشد

 هدف از تولید محتوا چیست؟

صفحه نتایج موتور جستجو است. یکی دیگر از اهداف تولید  SERP اهداف تولید محتوا کسب رتبه در
سایت و سایت است. محتوا باید هدفی که  تبلیغات محتوا برای کسب مشتری و جذب کاربران برای 

 .دارید متناسب به آن هدف نوشته شود

 

 

 

http://nasv.ir/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/


 

 

  چند عنصر ضروری اصول سئو

 استفاده از کلمه کلیدی 

برید بسیار مهم است و یکی از کلماتی که باید استفاده شود ، کلماتی در آن به کار میتولید محتوا برای
شتن محتوا قبل آن باید کلمات کلیدی آن مشخص  ست. برای نو ست کلمه کلیدی آن ا سیار مهم ا و ب

 .شود

شد عالوه اینکه نمره مثبت نمیمحتوا به ست از گوگل نمره منفگصورت کورکورانه نباید با ی رید ممکن ا
 .رودهای برای سئو سایت کشیدید از بین میدریافت کنید و تمام زحمت

 .خواهید به کار ببرید و استفاده کنیدریزی کنید و چه کلماتی در مقاله میبرای تولید محتوا خود برنامه

یاتوانید از ابزارهایی مثل برنامهمی  برای تعیین کلمه کلیدی  google trends ریز کلیدواژه گوگل و 
ود خ خود ابتدا کلمه کلیدی موردنظر را در این ابزارها وارد کنید تا متوجه میزان ستتتختی کلمه کلیدی

 عنوانبه  توانید از این ابزارهاشتتتوید و پز از بررستتتی، کلمه موردنظر خود را تعیین کنید.درواق  می
 .اساس کار خود استفاده کنید

 URL ها 

ستفاده از به گفته ست.  URL کلمه در آدرس 5تا  3ی مت کات مدیر گروه مبارزه با هرزنامه ا مطلوب ا
کنند. بر اساس الگوریتم گوگل، اکثر کلماتی که طوالنی هستند، معمواًل اعتبار زیادی به محتوا اضافه نمی

باشد، برای کاربران ید میها مفسازگار با موتورهای جستجو است و برای آن URL طور که ساختارهمان
 .نیز سودمند است

 سازی برچسب عنوانبهینه 

ای است. زمانی که سازی آن کار سادهیکی از عناصر مهم در اصول سئو برچسب عنوان است که بهینه
 .نویسید استفاده از کلمه کلیدی هدف، بهترین گزینه استشده را میبرچسب عنوان بهینه

 .کندکه یکی دیگر از عوامل سئو است که کمک به محتوا شما میتوان گفت برچسب عنوان می

http://nasv.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
http://nasv.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/


 

 

 سازی متابهینه 

عنوان یکی از عناصر اساسی اصول سئو در آید و بهحساب میتوضیحات متا قسمتی از محتوای شما به
ل توان گفت که گوگشود. میی نتایج گوگل شما دیده میشود، زیرا این بخش در صفحهنظر گرفته می

کند؛ اما شتتما به آن اهمیت بندی نگاه نمیعنوان عامل رتبهشتتود که به توضتتیا متا بهلی میچند ستتا
های آن شتتود محتوای مطلب شتتما مشتتخص شتتود و همانین تعداد کلیکبدهید چراکه باعث می

سید، زیرا این کار باعث می سب و خوبی بنوی سعی کنید توضیا متای منا  ا تعدادشود تافزایش یابد. 
کارکتر در نظر  160ی شتتما افزایش پیدا کند. دقت نما د که توضتتیحات متای خود را کمتر از هاکلیک
 .بگیرید

 
 سئو اصول

 استفاده از کلیدواژه در پاراگراف اول 

توای شود که محی کلید باعث میی زیاد از کلمهموق  استفاده نما د، زیرا استفادهاز کلمات کلیدی به
صورت آید. پز این کار را بهشما جالب به نظر نیاید و همانین در گوگل نیز اعتبار سایت شما پا ن می

ید و از کلمات کلیدی اصلی به نحو احسنت استفاده نما د. کلمه کلیدی اصلی در طبیعی انجام ده
توان گفت که استفاده ی اول قرار بگیرد؛ بنابراین میکلمه 100پاراگراف اول محتوای صفحه بهتر است در 

 .آیدحساب میاز کلیدواژه در پاراگراف اول از عناصر اساسی اصول سئو به

 لیسازی عنوان اصبهینه 

 H1 ترین آن عنوانمراتب هستند که مهمهای عنوان دارای یک سری سلسلهتوان گفت که برچسبمی
توانید از هدینگ ها به ترتیب اهمیت استفاده نما د. هدینگ یک را باید است که تا آخر صفحه می

های ی خود در نظر بگیرید. هدینگ یک معمواًل همان بخش عنوان در سیستمعنوان اصلی صفحه



 

 

خواهید از وردپرس استفاده نما د، عنوان اصلی در باالی صفحه قرار دارد مدیریت محتوا است. اگر می
های مهم در تولید آید، زیرا عنوان صفحه از بخشحساب میو شاید بتوان گفت که جزو اصول سئو به

 .عنوان داردمحتوا است و هر مطلبی نیاز به

 سازیبهینه Heading 2 

پردازیم. اگر برخی از تیترها اهمیت شان یکسان بود، از می 2سازی هدینگ به بهینه H1 ر تیتربعد از س
استفاده نما د.  H3 استفاده کنید و اگر در بعضی از این تیترها زیرشاخه وجود داشت از H2 برچسب

 .نیز استفاده کنید H2 ی کلمات کلیدی در درون عناوینتوانید از شکل تغییریافتهمی

 
 سئو کاله سیاه چیست؟

 سیاه کدام اند؟های سئو کالهروش

 خرید بک لینک 
  پرتکراراستفاده از کلمات کلیدی 
 های زیاد و آزاردهندهتبلیغ 
 محتوای تکراری 
 هاها و متنمخفی کردن لینک 


