

نکات سئو طالیی و کاربردی سایت های وردپرسی  %۰۰۱جدید
تاریخ انتشار ۲۷/۰۰/%۹۳۱ :

نکات سئو ایی که قراره تو این جلسه برای کاربران محترم سایت سایتمند دات کام منتشر کنیم بسیار باارزش و ناب
میباشد کاربران با بکار گرفتن نکات سئو گفتهشده در سایت خودشان میتوانند ورودی خوبی از گوگل دریافت نمایند.
عنوان سئو در وردپرس



هر صفحه از سایت باید تایتل یا عنوان صفحه منحصربهفرد داشته باشد.

بهترین کلمات کلیدی



بهتر است که تعداد کلمات کلیدی صفحه اول حداکثر بین  %۰تا  ۲۰عدد باشد.



یک سایت بسیار عالی برای مشاهده جستجویهای مرتبط با موضوع سرچ در گوگل  ،یوتیوب،بینگ و آمازون



جهت دسترسی به گوگل پالنر میتوان از آدرس زیر استفاده نمایید.



keyword>–tools>–/http://adwords.google.com

کلمات کلیدی فارسی



بهتر است کلمات کلیدی سایت را با عالمت | از هم جدا نمود.



بهتر است که کلمات کلیدی خیلی مهم در داخل تگ <  ، >%Hکلمات کلیدی مهم در داخل تگ <  >۲Hو کلمات کلیدی عادی در
داخل تگ < >bقرار گیرد.



برای کلمات کلیدی باید توضیحات کافی نوشته شود در غیراینصورت ممکن است موتورهای جستجو آن را بهعنوان  Spamتلقی کند.

ایجاد بک لینک



قرار دادن کلمه  FREEبا حروف بزرگ برای جذاب کردن لینکها بسیار عالی هست.



برای لینکهای مورداستفاده در مطالب سایت حتماً از عنوان یا تایتل مناسب استفاده کنید مثال ً از عباراتی مانند ازاینجا و شبیه آن
استفاده نکنید.



لینک داخلی سایت را عالوه بر باالی سایت در بخش فوتر سایت نیز قرار دهید.



برای باال رفتن رنک سایت حتماً به سایتهای هم موضوع و رنک باال لینک دهید.

آموزش تولید محتوای سایت



پاراگراف اول مطالب خود را درون تگ  ۲Hقرار دهید.



از تگ  %Hدر مطالب خود حداکثر دو بار استفاده نمایید.

نکات مهم سئو



برای ایجاد  Geo Tagو نمایش موقعیت مکانی شرکت یا محل کسب از سایت  Geo-Tag.Deاستفاده کنید و کد ایجادشده توسط
این سایت را در بخش متاتگ های سایت قرار دهید.

تغییر عنوان ( )titleصفحه وردپرسی
جهت تغییر عنوان صفحه وردپرسی می توان بخش تنظیمات از منوی سمت راست در حالت ادمین تنظیمات همگانی را
انتخاب نموده و عنوان صفحه اصلی سایت وردپرسی را بهدلخواه تغییر داده و کلید ثبت تغییرات را کلیک نمود.
تغییر عنوان سایت در وردپرس
عنوان یا تایتل هر صفحه سایت در وردپرس بهتر است بین  ۵۵تا  ۱۰کاراکتر باشد.
آموزش بهینهسازی سایت در رابطه با نکات سئو
برای دریافت ورودی بیشتر  ،هر سایت باید در گوگل و بینگ ثبت گردد چون بقیه جستجوگر اطالعات خود را از این دو
سایت میگیرند.



تا جایی که ممکن هست از  Frameیا  Iframeدر سایت خود استفاده نکنید.



به نظر بنده سایتهایی که با شروع میشوند نسبت به سایتهای دیگر بهتر رتبه یا رنک میگیرند.



بهتر است که کدهای  cssدر فایلهای جداگانه قرار گیرد.



کسب رتبه بهتر در الکسا  ،ارتباط مستقیمی با افزایش آمار وبسایت دارد.



بهتر است از پارک دامین در سایت خود استفاده نکنید چون ازنظر سئو عدم استفاده از آن بهتر است.



بجای استفاده از پارک دامین بهتر است که آدرس جدید را به آدرس اصلی ریدایرکت نماییم.

بهینهسازی عکس برای سایت



بهتر است که حرف اول نام فایل تصاویر با حرف بزرگ تایپ شود و در صورت چند سیالبی بودن بین کلمات از خط تیره یا  dashاستفاده
گردد.

افزونه بهینهسازی تصاویر



EWWW Image Optimizer



WP Smush



Kraken Image Optimizer

 seoعکس



پر کردن بخش  altتصاویر



کم کردن حجم تصاویر توسط فتوشاپ و یا بهصورت آنالین

معرفی سرویسهای گوگل



برای ثبت سایت در سرویس و یا ابزار کسبوکار گوگل میتوان از لینک زیر استفاده نمودgoogle.com/create .

لیست سرویسهای گوگل



جهت ثبت سایت در گوگل میتوان از لینک زیر استفاده نمود

یافتن کلمات کلیدی



کلمات کلیدی را در توتر سایت هم قرار دهید.



بجای استفاده مکرر از کلمات کلیدی در محتوا ،بهتر است که از کلمات مترادف و  Lsiتا در استفاده گردد.

ربات جستجوگر گوگل



برای اینکه رباتهای گوگل زودبهزود به سایت شما سربزند بهتر است سایت شما هفتهای سه بار بروز شود.

سرورهای اشتراکی



درهاست تا و سرورهای اشتراکی درصورتیکه یک وبسایت بهعنوان اسپمر شناخته شود بر روی سایتهای دیگر موجود در آن
سرور اثر خواهد گذاشت.

ساخت بک لینک رایگان



برای ایجاد بک لینکهای طبیعی  ،رایگان و دائمی میتوان مطالب و ویدئوهای خود را در سایتهای آپارات  ،کلوپ ،فیس نما ثبت
کرد.

تأثیر نام دامنه در سئو



بهتر است بهجای ثبت دامنه برای یک سال حداقل آن را برای  ۵سال ثبت نمود تا گوگل به سایت ما بهعنوان یک کسبوکار دائمی
بیشتر اعتماد نماید.

تولید محتوا سئو



برای تکمیل نکات سئو گفته شده هرچند وقت یکبار باید پست یا محتوای سایت بروز رسانی گردد و عبارتی شبیه عبارت زیر در
پایین محتوا یا مطلب درج گردد “مطلب فوق در تاریخ  ۳۹/۳/%۲بروز رسانی گردید”



عنوان مطلب بهتر است که با کلمه کلیدی شروع گردد.



اولین پاراگراف محتوا باید با تگ < >۲hشروع گردد و کلمه کلیدی حداقل یکبار باید در آن پاراگراف تکرار گردد.

بررسی آنالین سئو سایت



برای بررسی سرعت لودینگ سایت میتوان از سایت زیر استفاده نمود https://gtmetrix.com/analyze.html

آموزش سئوی وردپرس از طریق محتوای بهینه



معماری صحیح سایت وردپرسی  :استفاده از سیام اس مناسب و یا کد نویسی بهینه



سرعت لودینگ باال سایت وردپرسی



انتخاب سرور مناسب ویژه سایت وردپرسی  :سرعتباال ،عدم قطعی ،پهنای باند باال



کاربر هدف :پیدا کردن کلمه کلیدی مناسب جهت جذب کاربر موردنظر از طریق ابزار google planner



محتوای جذاب



استفاده از فیلم و ویدئو در داخل محتوای وبسایت وردپرسی



ارتباط سایت با شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک  ،گوگل پالس ،یوتیوب ،تویتر



جذب لینک باکیفیت از طریق بک لینک سازی در سایتهای معتبر



مشارکت کاربران در سایت از طریق ارسال نظر و الیک مطالب

سئو دامنه



عمر دامنه  :زمان اولین ایندکس سایت توسط گوگل



استفاده از کلمه کلیدی در نام دامنه

تأثیر دامنه در گوگل



بررسی تاریخچه دامنه  :یعنی دامنه قبال ً آیا توسط افرادی دیگری ثبتشده است یا خیر؟ DomainTools.com



در مشخصات ثبتکننده دامنه نباید هویت مالک بهصورت مخفی یا  privateباشد بلکه بهتر است شماره تلفن و آدرس درجشده در هنگام
ثبت دامنه با اطالعات داخل سایت بهویژه بخش تماس با مایکی باشد.

بهترین دامنه برای سئو



بهتر است که نام دامنه بیشتر از  %۲کاراکتر نشود.



بهتر است که کلمه کلیدی در اولین بخش نام دامنه ظاهر گردد.

تأثیر نام دامنه در سئو



زمان انقضاء دامنه بهتر است که حداقل  ۵باشد.



استفاده از کلمه کلیدی در ساب دامین



هنگام ثبت دامنه  ،بهتر است هر دو پسوند  Com, Irدامنه ثبت گردد.

روشهای تولید محتوا



استفاده از کلمه کلیدی در تیتر محتوا



تیتر با کلمه کلیدی شروع گردد.



استفاده از کلمه کلیدی در تگ توضیحات نوشته

آموزش تولید محتوای سایت



استفاده از کلمه کلیدی در تگ %H



استفاده هوشمندانه از کلمه کلیدی در محتوای صفحه



بهتر است که تعداد کلمات یک نوشته یا پست در سایت بین  ۰۰۰تا  ۲۰۰۰کلمه باشد.

تولید محتوا سئو در رابطه با نکات سئو



توجه به این نکته که کلمه کلیدی تعیینکننده موضوع سایت هست.



عدم استفاده از محتوای کپی شده که برای سایت کشنده هست مگر اینکه لینک منبع ذکر گردد.

افزایش سرعت سایت وردپرس
برای باال بردن سرعت بارگذاری سایت وردپرسی میتوان از افزونههای  SuperCachو  TotalCachاستفاده نمود.
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نکات سئو و یا ثبت سفارش طراحی وب سایت در اراک و کشور  ،مشاوره
بازاریابی سایت های شرکتی از بخش تماس با ما اقدام نمایید

