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 ۰۲۰۵نکته سئوی وب سایت در  ۵۱

 

 ۰۲۰۵نکته مهم و اساسی سئو در سال  ۵۱

 پرسونا .1

پرسونا به این معنی است که ممکن است یکی از مواردی مانند چهره و شخصیت فرد، موقعیت اجتماعی و یا کاراکتر خیالی شخص 

ما بر ند که شباشد. در واقع پرسونا در التین به معنای ماسک های استفاده شده در تئاتر است و کاراکترهای خیالی محسوب می شو

اساس تحقیقات خود ایجاد می کنید. این کاراکترها نمادی خیالی از کاربرانی هستند که سایت و یا محصوالت شما را مورد استفاده 

 .قرار می دهند و ساخت پرسونا به درک بهتر نیازها، اهداف و رفتار کاربران کمک بسیار زیادی می کند

دگان به سایت شما با شناختن شخصیت خریدار ایده آل شما و درک آنچه باعث ایجاد انگیزه به عبارت دیگر جذب بیشتر بازدیدکنن

در آن ها می شود شروع می شود. زیرا وب سایت ها در نهایت برای انسان ساخته می شوند نه ربات. بنابراین به چالش های آن ها 

خود  ایتسئو س نید. این به شما کمک می کند تا استراتژی وبپردازید، دلیل خرید آن ها را بفهمید و یک شخصیت مشتری ایجاد ک

 .را به بهترین نحو تنظیم کنید تا بتوانید توسط مشتری ایده آل خود به صورت آنالین جستجو و پیدا شوید

 تحقیقات کلمات کلیدی .2

و آپلود در وب سایت خود، مطمئن شوید که استراتژی کلمات کلیدی خود را برنامه ریزی کرده اید. کلمات یا  تولید محتوا قبل از

عباراتی که مخاطبان مورد نظر شما هنگام جستجوی محصوالت، خدمات و یا هنگام تالش برای حل مشکلی در موتورهای جستجو 

موتورهای جستجو مانند گوگل، مرتبط ترین مطالب را با جستجوی کاربر خود مطابقت داده و دقیق ترین آن ها را جستجو می کنند. 

https://rushweb.ir/seo/
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 Google’s و Wordstream ،Ubersuggest نتایج را از وب سایت ها، وبالگ ها و تصاویر ارائه می دهند. همچنین ابزاری مانند

Keyword Planner یار شما قرار می دهد که باید بر چه کلید واژه هایی تمرکز کنیدوجود دارند که بینش ارزشمندی را در اخت. 

 

 کلمات کلیدی دم بلند .3

تالش برای رتبه بندی برای شرایط بسیار رقابتی می تواند یک تالش طوالنی و پرهزینه باشد. به جای تمرکز تنها بر محبوب ترین 

لمات کلیدی دم بلند کنید. کلمات کلیدی دم بلند عبارت های کلمات کلیدی، مدتی را صرف ایجاد یک استراتژی هدفمند در مورد ک

طوالنی تر و خاص تری هستند که کاربران موتورهای جستجو هنگام نزدیک شدن به خرید یا یافتن آنچه که به دنبال آن هستند، 

آنالین هستند. در حقیقت  یا دم بلند کلیدی برای یک استراتژی رشد سالم و Longtail آن ها را جستجو می کنند. کلمات کلیدی

اکثر ترافیک موتورهای جستجو را تشکیل می دهند. به عنوان مثال، اگر صاحب یک شرکت نرم افزاری حسابداری هستید، به جای 

میلیون جستجو و مارک های ملی که  22با حدود ” نرم افزار حسابداری“تالش برای رتبه بندی برای یک کلمه کلیدی رقابتی مانند 

 .یدرا امتحان کن” نرم افزاری برای مشاوران امالک“. سب رتبه برتر رقابت می کنند، یک رویکرد هدفمند و مرتبط تر مانند برای ک

 

 بررسی رقبا .4

هنگامی که استراتژی کلمات کلیدی خود را تعیین کردید، رقبای برتر را برای هر کلمه کلیدی و آنچه آن ها به درستی انجام می 

یک ابزار ساده و مقرون به صرفه برای به  SpyFu .تا در رتبه های خوب موتورهای جستجو رتبه بندی شویددهند شناسایی کنید 

دست آوردن بینش بهتر در مورد ابتکارات رقابتی و پولی رقبای شما است. بهتر است بدانید در حالی که اطالعات رقابتی می تواند به 

را در نظر بگیرید که تنها به رقبای خود اعتماد نکنید. به هر حال، بهترین تبدیل  شکل گیری ابتکارات سئوی شما کمک کند اما این

 .وب سایت شما از آن دسته از بازدیدکنندگانی خواهد بود که با خریدار ایده آل شما مطابقت دارند

 

 وبالگ وب سایت به صورت مداوم .2

صفحات وب سایت شما هر روز تغییر نمی کند. بنابراین با توجه به اینکه گوگل همیشه به دنبال محتوای جدید است، وبالگ نویسی 

راهی عالی برای افزایش محتوای جدید و مرتبط برای فهرست بندی موتورهای جستجو است. هنگام وبالگ نویسی، محتوای خود را 

هایی که هر روز با آن روبرو هستند بنویسید. فقط پست های وبالگ خود را با کلمات کلیدی  برای خریدار ایده آل خود و چالش

بارگذاری نکنید. باز هم شما در نهایت سعی می کنید با مردم ارتباط برقرار کنید نه با ربات های موتورهای جستجو. از پر کردن 

همراه  Google Trends خود انتخاب کنید که با تحقیقات کلمات کلیدی اجتناب کنید، اما یک کلمه کلیدی اصلی برای پست

و توضیحات متا برای بهترین بهینه سازی پست شما  URL باشد. مطمئن شوید که کلمه کلیدی در عنوان، آدرس اینترنتی و یا

 .ظاهر می شود

ا در ه کنید. تأثیرگذاران و رهبرانی ریکی دیگر از نکات وبالگ نویسی این است که از وبالگ نویسی مهمان در استراتژی خود استفاد

فضای خود شناسایی کنید که محتوای با کیفیت می نویسند و با آن ها همکاری کنید تا محتوایی ایجاد کنند که به سایت شما پیوند 

 .می یابد. این یک راه عالی برای افزایش ترافیک و ارزش ویژه نام تجاری آنالین است

 حذف محتوای تکراری .6

ساده ترین راه های کاهش رتبه و مجازات شدن توسط موتورهای جستجو، کپی محتوا و استفاده از آن در وب سایت شما یکی از 

است. هنگامی که گوگل محتوای یکسانی را در چندین مکان ارائه می دهد، تنها یک صفحه را نشان می دهد و سایرین را از رتبه 

های جستجو این است که وقتی کاربران بر اساس اصطالحات مورد نظر خود بندی جستجو خارج می کند. هدف گوگل و موتور

جستجو می کنند، محتوای اصلی و مرتبط را به باال برسانند و محتوای تکراری و صفحات غیر ارزشمند را سرکوب کنند. بنابراین اگر 
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آن پیوند دهید و منبع اصلی را ارجاع دهید یا  می خواهید محتوا را از سایت دیگری اضافه کنید، بهترین روش ساده این است که به

 .از تغییر مسیر از هر صفحه تکراری به صفحات اصلی استفاده کنید

 

 استفاده از از پیوندهای داخلی .7

با تمرکز بیشتر بر محتوا، پیوند داخلی یک استراتژی عالی برای تقویت سئو است. پیوند داخلی یا همان لینک سازی داخلی، یک 

ب سایت را به صفحه دیگری در همان وب سایت متصل می کند. با استفاده از پیوندهای داخلی در صفحات سایت خود و صفحه از و

پست های وبالگ، رتبه بندی کلمات کلیدی و توانایی گوگل در خزیدن سایت شما را بهبود می بخشد. توجه داشته باشید که نه تنها 

 .ای محتوای غنی و مرتبط با موضوع مورد نظر هستند، نیز پیوند دهیدبه صفحه اصلی خود بلکه به صفحاتی که دار

 

 افزایش پیوندهای ورودی خود .8

پیوند خارجی عالوه بر استراتژی پیوند داخلی شما، یکی از ارکان اصلی سئو و بهترین روش برای بهبود رتبه شما در سرزمین جستجو 

سایت ها، فهرست ها و انجمن هایی است که دارای قدرت دامنه ای قوی است. هدف پیوندهای ورودی دریافت پیوندهای خارجی از 

هستند و آن ها را مجددا به سایت شما پیوند می دهند. به عنوان مثال، اگر در پست هافینگتون که رتبه صفحه باالتری نسبت به 

گوگل و دیگر موتورهای جستجو با افزایش  وب سایت شما دارد، از کسب و کار شما نام برده شود، رتبه صفحه شما افزایش می یابد و

 .موقعیت خود در نتایج جستجو به شما پاداش می دهند

 

 سئو های دوستانه URL استفاده از .9

صفحات نتایج موتورهای جستجو رتبه  SERP است. اگر می خواهید در DIYهای خود،  URL یک نکته مهم در بهینه سازی

ها که آدرس صفحات وب سایت شما هستند توجه ویژه ای داشته باشید. هنگام ایجاد آدرس های  URL باالیی داشته باشید به

ید آنها دوستانه هستند، برای بازدیدکنندگان آنالین آسان خوانده شوند و اینترنتی برای وب سایت خود، مهم است که مطمئن شو

 .شامل کلمات مرتبط )کلمات کلیدی( باشند به این صورت که محتوای کلی صفحه را توصیف کند

انه، تفرض کنید کسی به دنبال جوراب مردانه قرمز است و در گوگل جستجو می کند. با ایجاد یک آدرس اینترنتی توصیفی و دوس

قابل هضم  URL می توانید شانس نشان داده شدن در نتایج جستجوی برتر در گوگل را افزایش دهید و شانس تبدیل خود را با یک

 .آسان و مرتبط افزایش دهید

 سرعت وب سایت .11

وه رتبه بندی سایت شما در زمینه سئو اهمیت بسیاری دارد. این امر نه تنها بر رتبه و صفحات شما برای نح سرعت بارگذاری سایت

بندی جستجوی شما تأثیر می گذارد، بلکه بر تجربه کاربران شما در هنگام تعامل با وب سایت نیز تأثیر گذار است. بهتر است بدانید 

 .و نرخ تبدیل پایین تری دارند نرخ پرش باالتر که صفحات با زمان بارگذاری بیشتر تمایل به

 

 موبایل بهینه سازی برای .11

بیشتر افراد از دستگاه تلفن همراه خود برای جستجوی آنالین استفاده می کنند، به این معنی که می تواند منبع اصلی ترافیک و 

درصد جستجوهای تلفن همراه تنها در یک ساعت  ۰۲تبدیل برای کسب و کار شما باشد. در حقیقت مطالعات نشان می دهد که 

خیراً گوگل به روزرسانی دوستانه تلفن همراه خود را طراحی کرده است که به صفحاتی که برای منجر به یک اقدام آنالین می شود. ا

موبایل بهینه شده اند اشاره می کند. این تالش، مادر همه موتورهای جستجو است تا بهترین تجربه ممکن را برای کاربران خود 

 .هنگام جستجوی محصوالت و خدمات ارائه دهد

https://rushweb.ir/blog/increase-site-speed/
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 فرود یا صفحات لندینگاستفاده از صفحات  .12

، بازاریابی PPCصفحه فرود یک صفحه مستقل در وب سایت شما است که بازدیدکنندگان از منابع مانند موتورهای جستجو، 

اجتماعی و ایمیل به آن جا می رسند. این یک ابزار عالی برای هدایت ترافیک متمرکز به سایت شما و بهینه سازی تبدیل از جستجو 

حات فرود معموالً از یک فرم برای جذب و تبدیل بازدیدکنندگان استفاده می کنند. هنگام ایجاد صفحات فرود در است. اکثر صف

، فراموش نکنید که با کلمات کلیدی خود سئو را بهینه کنید و از محتویات Instapage وردپرس یا یکی از ابزارهای صفحه فرود مانند

 .قدام به عمل( استفاده کنید)ا CTA مرتبط با یک فراخوان ویژه برای

 

 کاربر را فراموش نکنید .13

اکثر وب سایت ها هنوز به روشی که گوگل برای رتبه بندی استفاده می کرد، ساخته می شوند. آن ها غالباً با کلمات کلیدی گوگل 

ب برای سنجش تجربه کاربری وبهینه سازی شده اند و برای انسان بهینه نشده اند. اما موتورهای جستجوی کنونی الگوریتم هایی را 

یا تجربه کاربر را در عمل به کار می گیرند، قرار داده اند. عناصری مانند ناوبری تمیز  UX سایت و پاداش دادن به سایت هایی که

سایت و نقشه های سایت به کاربران کمک می کند تا مطالب را به راحتی کشف کنند و به وب سایت شما کمک می کند تا به طور 

 .موثر فهرست بندی شود، و اطمینان حاصل کنید که ربات های موتور جستجو می توانند به راحتی در سایت شما بخزند

این به کیفیت ترافیک بر می گردد و در نظر داشته باشید که همیشه مقدار ترافیک باعث افزایش مشتریان شما نمی شود. وقتی وب 

ید و بر افزودن ارزش برای کاربر تمرکز می کنید، بازدیدکنندگان مدت بیشتری در سایت سایت خود را در اطراف کاربر ایجاد می کن

شما می مانند، مطالب بیشتری را مطالعه می کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با شما ارتباط برقرار می کنند. در نتیجه نرخ پرش 

 .کاهش و نرخ تبدیل افزایش می یابد

 همراه باشید SEO Trends  با .14

هینه سازی موتورهای جستجو یک چشم انداز در حال تغییر است. ماندن در باالی رتبه بندی جستجو به طور مداوم مستلزم به روز ب

 Moz  ،Search بودن با روندها، اخبار و مفاهیم جدید است. در خبرنامه های وبالگ سئو ثبت نام کنید و سایت هایی مانند

Engine Watch  ،Search Engine Land و سایت های سئو پیشرو در صنعت را بررسی کنید. منابع مفید دیگر نیز در 

Moz’s Whiteboard Friday و کانال Google Webmasters Google وجود دارند. 

 

 Analytics استفاده از .12

Google Analytics تر ید که بیشیک ابزار رایگان است که به شما کمک می کند ترافیک خود را زیر نظر داشته باشید، بفهم

ترافیک شما از چه منابعی تامین می شود، بیاموزید که کدام صفحات فرود بیشترین ترافیک را به چشم اندازهای کسب و کار شما 

 .تبدیل می کند و نرخ تبدیل کلی وب سایت شما را اندازه گیری می کند

رانندگی می کنید در نهایت به مشتریان جدید برای  عالوه بر تجزیه و تحلیل وب سایت، می خواهید مطمئن شوید که ترافیکی که

می تواند به شما بگوید که مشتریان شما از چه  CRM کسب و کار شما تبدیل می شود یا خیر. ردیابی منبع اصلی هر مشتری در

 .نیداندازه گیری کمنابعی استفاده می کنند و با پیدا کردن وب سایت شما به صورت آنالین تعداد افرادی که مشتری می شوند را 


