سئو وردپرس
اگر شما هم یک وبسایت بر پایه وردپرس دارید و برای سئو سایت وردپرسی
خود نمی دانید از کجا شروع کنید ،با ما همراه باشید تا اصول و مراحل اولیه
سئو وردپرس ،افزونههای سئو قدرتمند و قالبهای سبک و موفق در سئو را به
شما معرفی کنیم .قطعا بحث سئو سایت وردپرسی شما در یک صفحه مطلب
نمیگنجد و تالش ما در این است تا اصول اولیه را با شما در میان بگذاریم.
اگر وقت و نیروی الزم برای سئو سایت وردپرسی ندارید ،خبر خوب این است
که اصلی ترین تخصص ما سئو سایت است و در کنار آن در سئو سایت
وردپرسی تجربه الزم و نمونه کارهای موفق فراوان داریم .برای برونسپاری
سئو سایت وردپرسی خود با بهترین قیمت و به صورت تضمینی با ما تماس
بگیرید و یا با کلیک بر روی دکمه زیر به فرم ثبت پروژه هدایت شوید و
اطالعات پروژه خود را با ما در میان بگذارید .در اسرع وقت کارشناسان راشوب
برای هماهنگی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

سئو سایت وردپرسی خود را از کجا شروع کنم؟
اگر وبسایت خود را بر پایه سیستم مدیریت محتوای وردپرس راهاندازی
کردهاید ،خبر خوب این است که  WordPressمیتواند تمام نیازهای شما
در پیادهسازی اصولی مباحث سئو در وبسایت را رفع کند .قابلیت وبالگنویسی
حرفهای ،امکان ساخت برگهها یا صفحات فرود "، "Landing Pages
افزونههای قدرتمند در پیادهسازی تگهای سئو مانند  YoastSEOیا
 ،Rocketقالبهای سبک و بهینه برای سئو ،امکان پیادهسازی اصولی کدهای
اسکیما" ، "schemaصفحهسازهای پیشرفته برای ساخت رابط کاربری جذاب
و متنوع مانند المنتور یا ویژوال کامپوزر و دهها ویژگی دیگر همگی بخشی از
امکانات وردپرس برای ارتقاء سئو سایت شما محسوب میشوند .قبل از هرچیز
باید به سراغ هدف گذاری صفحات خود بروید ،عبارات کلیدی خود را تعیین
کنید و برای هر کدام با توجه به  search intentیا مقصود کاربر از جستجو
صفحهای که پاسخگوی نیاز وی باشد را ایجاد کنید .در نظر داشته باشید ،برای
عباراتی با ماهیت یکسان نباید صفحات مختلفی ایجاد کنید
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سئو سایت وردپرسی چهار مرحله اصلی دارد:
 هدف گذاری صفحات
مهم ترین قدم شما هدف گذاری و تعیین ساختار صفحات با توجه به عبارات کلیدی است .عبارات معامالتی معموال کوتاه هستند و
اگر خدمات متنوعی دارید باید راجع به دسته بندی آنها در نوار منو و نحوه ساخت صفحات اصلی و زیرمجموعه هرکدام برنامهریزی
کنید .در عین حال از ساخت صفحات مشابه اجتناب کنید و تا زمانیکه وبسایت خود را کامال آماده سئو نکردهاید ،به موتورها اجازه
دسترسی به محتوای سایت را ندهید.
 سئو تکنیکال
اصول سئو تکنیکال را در وبالگ سایت در مطلبی کامل توضیح دادیم .برای بهینهسازی سرعت سایت وردپرس خود اقدامات الزم را
طبق اصول تستهای  google page speed insightsانجام دهید .اگر از قالبهای خریداری شده وردپرس استفاده میکنید،
خرید ،نصب و فعالسازی افزونه راکت در بهینهسازی کدهایcss ، htmlو  jsبه شما کمک میکند ،همچنین برای پیش بارگزاری
فونتها ،هاستهای خارجی موثر است .افزونه یواست سئو نیز میتواند برای پیادهسازی یک سایت مپ داینامیک ،تگهای سئو داخلی،
نوار مسیر و بهینه سازی فایل  robots.txtبه شما کمک کند .سئو تکنیکال در حالیکه بسیار با اهمیت است ،به دانش و تجربه
نسب ی نیاز دارد و اگر اول راه هستید ،حتما با یک کارشناس مشورت کنید و یا بهینه سازی در این بخش را برونسپاری کنید .ما در
راشوب در کوتاهترین زمان و بهترین کیفیت سئو تنیکال وبسایت وردپرسی شما را انجام خواهیم داد.
 سئو داخلی وبسایت
اصول سئو داخلی نیز موارد بسیاری را شامل میشوند مانند استفاده درست از تگ های سئو برای مثال هدینگ ها ،تگ تایتل،
توضیحات متا دسکریپشن و متن جایگزین تصاویر یا همان  .Image altتولید محتوای ارزشمند و اجرای یک رابط کاربری خوب با
صفحهسازهای وردپرس امری مهم در جلب رضایت کاربر و به تبع آن بهبود سئو سایت است .شما میتوانید برای تگهای سئو از
 YoastSEOکمک بگیرید .فعالیت در بخش بالگ سایت ،لینک سازی داخلی هدفمند و مرتبط ،پیادهسازی اصولی کدهای اسکیما،
استفاده صحیح از منو  ،navigationاستفاده از المانهای جذاب و دقت کافی به محتوای ارائه شده با توجه به عبارت جستجو از
مهمترین اصول سئو داخلی هستند.

 سئو خارجی وبسایت وردپرسی
طبیعتا سئو خارجی سایت شما ارتباطی با سیستم مدیریت محتوای شما ندارد ولی نباید فراموش کنیم لینکسازی خارجی از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است و زمانیکه شما اصول تکنیکال و داخلی را به خوبی پیادهسازی کرده باشید ،هر لینک ارزشمندی که به
دست میآورید میتواند یک پله شما را به باالی نتایج نزدیک کند .در سیستم های بالگدهی فعالیت کنید و برای رپورتاژ آگهی هدفمند
برنامهریزی انجام دهید.

بهترین قالبهای وردپرس برای موفقیت در سئو
اگر قصد راه اندازی سایت با قالبهای در حال فروش در وبسایتهایی مانند راستچین یا ژاکت دارید ،به چند نکته دقت کنید .حتما
تاریخ آخرین بروزرسانی قالب را چک کنید و از خرید قالبهایی که زمان زیادی از آخرین بروزرسانی آنها میگذرد اجتناب کنید .تیم
پشتیبانی را بررسی کنید و اجازه ندهید که زرق و برق قالب بر تصمیم شما تاثیر بگذارد ،بررسی کنید که از افزونههایی مهم مانند
صفحهسازها یا فرمسازهای پیشرفته پشتیبانی می کند یا خیر .یک تست سرعت از قالب بگیرید و همواره سعی کنید از بهترین و
پرفروشترین قالبها استفاده کنید ،میتوانید با یک جستجوی انگلیسی برای مثال best corporate wordpress themes
2021لیستی از بهترین قالبهای شرکتی امسال را مشاهده کنید.
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چند نمونه از بهترین قالبهای شرکتی وردپرس که با آنها کار میکنیم ،میتوان به اکسترا (پروژه دکتر صالح) ،آوادا (پروژه تتراگلس)
و انفولد (پروژه وستینال) اشاره کرد همچنین برای قالب سایت فروشگاهی وودمارت و زنبیل را پیشنهاد میدهیم .اگر قصد دارید یک
وبسایت کامال مطابق با سلیقه خود داشته باشید و در عین حال نمره  011را از تست سرعت گوگل بگیرید باید به سراغ طراحی رابط
کاربری  UIو برنامه نویسی یک قالب وردپرس اختصاصی برویم ،طبیعتا هزینه و زمان بیشتری برای این تغییر مورد نیاز خواهد بود.

بهترین افزونههای سئو برای وردپرس
پیش از هرچیز به این نکته توجه کنید :هرچه افزونه کمتر سرعت سایت بیشتر .افزونهها منابع سرور را مشغول میکنند و سرعت
سایت را کاهش میدهند .بهرحال برخی افزونه ها هم الزم هستند و هم به سرعت سایت شما لطمه نمیزنند ،مانند، wp rocket
که پیشتر توضیحاتی درباره امکانات این افزونه افزایش دهنده سرعت بارگزاری سایت دادیم ،به عالوه  Yoast seoکه میتوانید به
کمک آن ،تگ تایتل ،توضیحات متا ،ریدایرکتهای الزم ،پیادهسازی نقشه سایت و ویرایش فایل  robotsرا در کنار ویژگی های
دیگر آن داشته باشید.
افزونه  wp-schemaنیز می تواند به شما در پیاده سازی کدهای اسکیما کمک کند ،برای مثال در بخش پیکربندی این افزونه
می توانید برای محصوالت یا مقاالت کد اسکیما تعریف کنید و یا همچنین کدهای مرتبط با  breadcrumbو  SiteLinksرا قرار
دهید.
اگر برای راهاندازی پروتکل امن  sslاقدام نکرده اید ،به سادگی از هاست درخواست نصب گواهی رایگان اس اس ال دهید و با افزونه
really simple sslپیاده سازی کنید .از افزونههای بهینه سازی تصاویر استفاده نکنید و این کار را کامال خودتان انجام دهید .از
افزونههایی که کارهای رباتی مانند لینکسازی داخلی انجام می دهند به شدت اجتناب کنید و برای رفع هر ایرادی قبل از اینکه به
سراغ افزونهها بروید سعی کنید آن را خودتان و با اصالح کدها حل کنید .
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نکات مهم در سئو وردپرس
شاید یکی از اصلیترین دالیلی که وردپرس را به عنوان سیستم مدیریت محتوای خود انتخاب کردهایدSEO Friendly ،بودن آن
است .ولی در حالیکه ویژگی های قدرتمندی در وردپرس برای پیاده سازی اصول سئو وجود دارد ،تا زمانیکه اصول سئو را آشنایی
نداشته باشید تفاوتی ندارد که  CMSوبسایت شما چیست ،نتیجه نخواهید گرفت .در ادامه مطلب تالش ما این است تا مهمترین
نکات که باید برای سئو سایت وردپرسی خود در نظر داشته باشید را بررسی کنیم.

 از یک شرکت قابل اعتماد خدمات هاستینگ بگیرید.
شرکتهای بسیاری خدمات هاستینگ ارائه می دهند ولی تنها تعداد کمی از آنها سرورهایی با آپ تایم باال ،سرعت و پردازش قوی
سرور ،امنیت باال و پشتیبانی قوی به شما ارائه می دهند ،پیش از انتخاب هرکدام حتما تحقیق کافی بعمل بیاورید.

 یک قالب مناسب برای سئو انتخاب کنید.
قالب های بسیاری به صورت رایگان و یا برای فروش وجود دارند که ممکن است سرعت خوبی نداشته باشند و با افزونههای زیادی
همراه باشند که نیازی به آنها ندارید ،حداقل کاری که می توانید انجام دهید تست سرعت گوگل را از دموی قالب بگیرید و بررسی
کنید.
 افزونه سئو مناسب نصب کنید.
قبل از شروع به بهینه سازی وبسایت خود یکی از افزونه های قدرتمند سئو مانند  Yoast SEOیا  All In One SEO Packرا
نصب کنید ،هیچ افزونهای قرار نیست وبسایت شما را بهینهسازی کند بلکه میتوان به کمک آنها اصول سئو را سادهتر پیادهسازی
کرد.

 دامنه خود را تنظیم کنید.
فرقی نمیکند وبسایت شما با  wwwیا بدون آن فراخوانی شود ،مهم این است که با هر دو بارگزاری نشود و فقط روی یکی از این
آدرسها نمایش داده شود .در بخش تنظیمات کلی وردپرس میتوانید  site urlخود را انتخاب کنید .همچنین  sslرا جدی بگیرید
و فعال نمایید ،آدرسهای خود را روی  httpsست کنید و مطمئن شوید بدون  htppsو با  httpنیز ریدایرکت انجام میشود و نهایتا
وبسایت به هر شکلی فراخوانی شود روی یک آدرس نمایش داده شود.
4

 ساختار  urlخود را بررسی کنید.
برای هر برگه خودتان می توانید نامک را بنویسید و با قرار دادن هر برگه در زیرمجموعه برگه دیگر آدرس  urlرا بسط دهید ،برای
نوشته های وبسایت نیز باید از بخش تنظیمات پیوندهای یکتا اقدام کنید.

 بسایت خود را در کنسول گوگل ثبت کنید و نقشه سایت را فراموش نکنید.
سئو داخلی و  on-pageرا مطالعه کنید بیاموزید و با تحقیق عبارات کلیدی و در نظر گرفتن ماهیت هرکدام شروع به سئو کنید.
همچنین می توانید پروژه خود را به ما بسپارید ،سالها تجربه کار با وردپرس و سئو سایتهای وردپرسی ،نمونهکارهای فراوان،
مشتری های راضی و دانش به روز بخشی از توانمندیهای ما در اجرای پروژه سئو سایت وردپرس است .با ما تماس بگیرید و مشاوره
سئو رایگان دریافت کنید.
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