
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول

 

 قبل از اینکه آموزش سئو رو شروع کنم الزم می دونم که خودم رو معرفی کنم : 

ساعت  8من  سید امین هاشمی از مجموعه فرین آکادمی )مدیران سایت سابق( هستم که بیش از 
 فعالیت در حوزه سئو دارم. 

 (Fadak ,Goldiran ,Eseminar ,Dmacourse) :پروژه موفق و ناموفق داشته ام از جمله 40بیش از 

 Meghdadit ,esam: مشاوره داشتم از جمله جلسه 80بیش از 

 . داشتم ساعت آموزش سئو فقط به صورت ویدیویی 300و بیش از 

 

 دیجیتال مارکتینگتعریف 

 دیجیتال مارکتینگ به دو بخش تقسیم میشه:

فرش فروشی در : فرض کنید ما بخواهیم فرش فروشی داشته باشیم اگر این (inbounded)درونگرا 
 .گرا هستداخل بازار فرش باشد یک نوع بازاریابی درون

  

 : چند نمونه برای روش بازاریابی برونگرا:(outbounded)برونگرا 

  تراکت 
  بیلبورد کنار اتوبان 
  ایمیل مارکتینگ می تواند هم به صورت بروگرا باشد و هم درونگرا ، چرا که ممکن است شما

 در دوره ثبت کرده باشید و یا برای شما ایمیل تبلیغاتی آمده باشه .  ایمیلتان را برای شرکت



 

  .شبکه های اجتماعی هم مشابه ایمیل مارکتینگ می باشد 

به طور خالصه اگر درونگرا و برونگرا رو تعریف کنیم درونگرا خود مشتری سمت ما میاید و در روش 
 برون گرا ما به سمت مشتری می رویم . 

 

 

 

 ؟سئو چیست

سئو عمال یک روش بازاریابی درونگرا و مجموعه کارهایی است که ما برای یک کلمه کلیدی انجام 
 . نیممیدیم تا با آن کلمه کلیدی سایت را به صفحه اول برسو



 

 

 ؟ منابع سئو چیست

  که بعضی از موارد عمال اشتباه است برای مثل گوگل ادعا می کند که گوگلادعاهای رسمی :
 . ر ندارد که کامال غلط استجی تاثیلینک خار

 ی که بروی سایت : منظور از بنچمارک مجموعه آزمایش های گسترده ابنچمارک های خارجی
 نتایجی می گیرد برای مثال سایت مازها انجام می دهد 

 تجربیات شخصی 

  

 ؟ کلمه کلیدی چیست

ود نتیجه دلخواه خ کلمه کلیدی همان کلمه یا عبارتی هست که کاربر در گوگل جستجو میکنه تا به
 برسد.



 

 

 : Gainو Painتعریف 

مایکروسافت که یکی از قدرتمندترین شرکت ها در آمریکا هست که حتی درآمد مایرکروسافت که کل 
درآمد نفتی ایران بیشتر هست موتورجستجویی به نام بینگ راه اندازی کرده ولی کال دو درصد از 

خیلی موفق باشه. این نشان دهنده اینه که گوگل یک بازدیدهای جهانی رو شامل میشه و نتونست 
 مزیت مهم دارد که حتی مایکروسافت هم نتونست با گوگل رقابت کنه. 

اجازه بدید یک مثال بزنم: فرض کنید با مالک شهر باال هستیم و قصد داریم دو تا از ساختمان های 
اختصاص بدیم . فردی جهت عمل  این شهر که در تصویر باال می بینید رو به مرکز جراحی زیبایی

زیبایی بینی وارد ساختمان میشه و ما انتظار داریم که فرد با بینی عمل شده از ساختمان خارج بشه 
 ؟ اده این میتونه به چه دلیلی باشهاما می بینیم که این اتفاق نیفت

مثال ممکن هست که طرف تابلو زده مطب زیبایی دکتر ..... ولی در داخل مطب تراشکاری انجام 
میشه یا اینقدر شلوغ هست که نوبت به طرف نمیرسه یا مطب رو جمع کرده و .... خب وقتی که 



 

چند بار این اتفاق برای مشتری بیفته ممکن هست از آن ساختمان خارج بشه و به ساختمان دیگه 
و حتی هیچ وقت دیگه به ساختمان ما نیاد . دقیقا گوگل هم مانند همین شهر هست .گوگل  برود

میده  404سایتی رو صفحه اول گوگل میاره که از همه نظر خوب باشه مثال اگر یک سایتی که ارور 
صفحه اول باشه اعتبار گوگل رو میاره پایین . هدف گوگل این هست که بهترین نتیجه رو در همان 

 . نگاه اول به نتیجه دلخواهش برسد ل نشان بده و مخاطب بااو

 

 ؟ بانس چیست

به اتفاقی که کاربر وارد سایت شما میشه و بدون هیچ اکشن و کار خاصی  از سایت خارج میشه 
 بانس گفته می شود.

 

 ؟سرچ بعدی چیست

توا ، وارد سایت سرچ بعدی حتی از بانس ریت هم مهم تره برای مثال کاربر سرچ می کنه: سئو مح
میشه و به دلیل اینکه مطلب کامل نبوده برمی گرده و اصول سئو محتوا را سرچ می کنه. این مورد 

 بعدیه که خیلی از مواقع به این مورد توجه نمیشه . 

 

Dwell time به بانس ختم میشه و مدت زمان ماندگاری کاربر یا به عبارت دیگر مدت زمان بین سرچ :
 قبلی و سرچ بعدی 

 مدت ماندگاری کاربر در سایت  

 اگر سرچ بعدی در همان تب انجام بشه گوگل متوجه میشه؟ بله 
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 سئو داخلی : هر کاری که شما داخل سایت خود انجام میدید که باال بیاید . 

 سئو خارجی : هر کاری که شما در خارج از سایت انجام میشه سئو خارجی می گویند. 

 

 داخلی سئو

کد نویسی سایت : در بعضی از مواقع کد نویسی سایت مشکالتی داره که باعث می شود گوگل نتوند 
  سایت را ببیند.

نکته : برای کار سئو نیاز هست که حتما کد نویسی بلد باشیم ؟ بهتره که بلد باشیم اما بدون کد 
 نویسی هم میشه سئو انجام داد. 

سرعت سایت : سایت باید سرعت خوبی داشته باشه اگر مدت باز شدن سایت طوالنی بشه بدون 
 شک کاربر سایت رو می بنده و به سراغ سایت بعدی میره . 

Mobile Friendly درصد از سایت ها فقط در  70: سایت باید به درستی در گوشی باز بشه حدود
 .گوشی باز میشن پس الزم است که این مورد در سایت رعایت بشه

: اینکه سایت برای چه مدتی فعالیت میکنه و به طور کل چند وقت هست که سایت باال عمر سایت
 هست.

آیا تا  ؟: اینکه دامنه سایت چه سابقه و هیستوری داشته ؟ آیا فعالیت سالمی داشته هیستوری دامنه
 ؟بحال مشکل امنیتی داشته

 : مانند نقشه سایت، ساختار منو، ساختار دسته بندی ها، ساختار فوتر ساختار سایت

د اش: سرچ کنسول یکی از ابزارهای گوگل برای کمک به متخصصان سئو می بارورهای سرچ کنسول
 که برخی از ارورهای سایت رو به ما نشان می دهد. 



 

: ما به زبان گوگل صحبت می کنیم یعنی طوری می نویسیم که گوگل بتونهه راحت اسکیما مارک اپ
 تر متن ما رو بخونه از جمله اسکیما پرسش و پاسخ یا اسکیما امتیازدهی با ستاره و .... 

 . حبت خواهیم کردل در مورد امنیت ص: در یک بخش مفصامنیت

: یک شعار معروف در مورد محتوا هست که میگهمحتوا پادشاه است . در چندین جلسه سئو محتوا
 .از مهمترین بخش های سئو می باشد به صورت کامل در مورد سئو محتوا صحبت خواهد شد و یکی

 : اینکه محتوا کپی نباشه.یونیک بودن محتوا

کانسپت کلمه کلیدی اینکه کانسپت آن کلمه کلیدی عکس  : پیدا کردنتارگت صحیح کلمه کلیدی
 هست یا ویدیو یا متن و .... 

 عنوان : نحوه درست نوشتن عنوان 

 متادسکریپشن 

 .: اینکه صفحات مختلف سایت را به همدیگر لینک کنیملینک داخلی

 .یممیش : اینکه به سایت رقبا لینک بدیم باعث افزایش رتبه به صفحه خودمانلینک به بیرون

 ؟ی خودمان کامنت های جالب بنویسیم: چگونه براکامنت های شگفت انگیز

 عکس

 صوت 

 ویدیو 

 بروزرسانی محتوا

 

 

 



 

 : سئو خارجی

  تاریخچه بک لینک 
  . بک لینک : این که از سایت دیگری به سایت خومان لینک دهیم بک لینک می گویند 
  منشن بدون لینک : اینکه چند بار اسم و یا دامنه سایت من بدون اینکه لینک بدهم در سایت

 های دیگر تکرار شده، برای مثال درباره فرین آکادمی چند بار در فروم ها صحبت شده است. 
  سوشیال سیگنال 
 برندینگ 
  سرچ برند 

 

 مسیر سئو 

 ها  URLایجاد اکسل کلمات کلیدی و 

 و شناسایی ارورها  Website Auditorخروجی گزارش 

 رفع ارورها

 اتصال آنالیتیکس

 اتصال سرچ کنسول

 و آپتایم سایت ما رو نشان می دهد.  شدن : داونUpTimeRobotاتصال سایت به 

 تهیه بکاپ کامل و دانلود 

 SSLنصب 

 آپدیت پالگین ها 

 آپدیت وردپرس

 TXTآپدیت فایل ربات 



 

 رفع ایرادات سرعت 

 و .... Rank mathنصب افزونه های موردنیاز شامل 

 ایجاد/ادیت و سابمیت سایت مپ

 بررسی و رفع ارورهای سرچ کنسول 

 شروع سئو محتوای صفحات مهم 

 سفارش محتواهای مورد نیاز 

 قرار دادن و سئو محتواهای جدید 

 شروع بهینه سازی صفحات قدیمی

 اصالح ساختار لینک های داخلی و خارجی

 نت گذاری محتواهای قبلیکام

 قراردادن کلمات داخل سرچ کنسول در محتواها

 در صفحات مورد نیاز FAQاضافه کردن اسکیما 

 اضافه کردن اسکیما ویدیو

 ساخت بک لینک

 بررسی رقبا در کلمات قرارداد

 

  

 

 



 

 فصل دوم

با کلمه کلیدی  در این جلسه قصد داریم تحقیق کلمه کلیدی رو در مورد یکی از پروژه های خودمون
 جت فن انجام بدیم.

  

: به معنی کلمه کلیدی دانه یا کلمه کلیدی پایه هست مثال اسم  (seed keyword)کلمه کلیدی سید 
محصول )جت فن( ، خدمات،دسته بندی و نیاز کاربر و یا می توانیم کلمه کلیدی دانه رو به کمک رقبا 

 بدست بیاریم.

شد با چه کلمه ای باید کار شود؟ با کلماتی که سرچ زیادی داره مثال مدل اگر نیاز کاربر ترافیک باال با
 مانتو، سرماخوردگی و ....

 : کلمه کلیدی از یک کلمه تشکیل شده است. برای مثال : جت فن، تهویه(keyword)کلمه کلیدی 

 ت ؟: از دو یا چند کلمه کلیدی تشکیل شده است. مثال: جت فن چیس(keyphrase)عبارت کلیدی 

: زمانی که بیشتر از دو کلمه کلیدی باشد النگ تیل می (longtail keyword)کلمه کلیدی دم دراز 
 گوییم. مثال : قیمت جت فن تونلی

خیلی از مواقع کلمه کلیدی دانه ما دقیقا اسم محصول ما نیست . خیلی از مواقع هدف ما این است 
یم که بعد از آن از ما خرید می کند. مثال در مورد که بتوانیم با کلمه خاصی مخاطب را به سایت بیار 

فروش مبل که کلمه کلیدی دانه ما مبل هست ولی با کلمه چیدمان منزل سایت رو باال بیاریم چون 
 مطمئنا کسی که دنبال چیدمان منزل هست خریدار مبل هم میتونه باشه. 

ا را بررسی کنیم . کلمه جت فن را سرچ االن می خواهیم کارمون رو با کلمه "جت فن" ادامه بدیم و رقب
می کنیم هر سایتی که باال میاد لزوما رقیب ما نیست مثال یک سایت جت فن میفروشه، برج خنک 

 کننده کار میکنه و ... و ما فقط جت فن قراره کار کنیم پس این سایت نمیتونه رقیب ما باشه. 

کنیم دیجیکاال رقیب ما نیست دیجیکاال همه  یک مثال دیگه مثال ما میخواهیم توی حوزه یخچال کار
 چیز فروشیه ما باید سایتی رو پیدا کنیم که به صورت تخصصی روی یخچال کار می کنه. 



 

 نکته : تمام ابزارها فقط برای کمک به ما هستند و خصوصا در زبان فارسی اشتباه زیاد دارند. 

 رو بدست بیاریم: می خواهیم به کمک الکسا سید کیوردهای موردنظر خودمون

سایت رقیب را در سایتت اکسپلور الکسا می نویسیم و در قسمت تاپ کیورد کلمات کلیدی اصلی 
 رقیب رو بدست میاریم. 

 

 

: کلمات کلیدی که رقیب در آنها ضعف داره و ما میتونیم توی اون  (keyword gap)کلمه کلیدی گپ 
 کلمات قوی کار کنیم. 

: در الکسا قسمتی با این نام وجود داره که رقیب قوی کار نکرده و اگر با Easy to rankکلمه کلیدی 
 این کلمات کار کنید خیلی سریعتر رتبه می گیرید و باال میاید. 

به عنوان سید کیورد استفاده می کنیم و در فایل اکسلی که   easy to rankاز کلمات کلیدی تاپ، گپ،
 در درایو ساخته ایم لیست می کنیم. 

 رو نشان نمیده ؟  easy to rankرا در بعضی از سایت ها الکسا تاپ کیورد، کیورد گپ و چ

 به دلیل اینکه ترافیک آن سایت پایین است.



 

 

 روش دیگر برای بدست آورن سید کیورد: 

سایت رقیب رو باز می کنیم عناوین منو، دسته بندی، محصوالت و مقاالت سایت را نگاه می کنیم و 
 عنوان ها سید کیورد به دست میاریم.از بین این 

 یک سوال : در عبارت انتخاب تابلو برق مناسب برای هواکش صنعتی کلمه کلیدی چیست ؟

بهترین است که در انتخاب کلمه کلیدی از کلمات برای، مناسب و ... استفاده نکنیم. کلمه کلیدی 
 مناسب عبارت باال میتونه تابلو برق هواکش صنعتی باشه . 

 نکته : خیلی از مواقع عبارات النگ تیل درصد تبدیل باالتری به مشتری هدف دارد . 

عبارت "تابلو برق هواکش صنعتی" رو در گوگل سرچ می کنیم و عنوان های رقبا رو بررسی می کنیم و 
کلمه کلیدی مناسب رو به دست میاریم مثال در این عبارت پس از بررسی رقبا به این نتیجه می رسیم 

 که تابلو برق صنعتی میتونه کلمه مناسب تری باشه . 

یا گوگل کیورد پلنر و .... بدست   kwfinderتعداد سرچ کلمات کلیدی رو می تونید با ابزارهایی مثل 
بیاریم ولی من هیچوقت از این ابزارها استفاده نمی کنم چون ما حتی به کلمات کلیدی با سرچ پایین 

م با کلمات با سرچ پایین باال بیایم که بعد از آن با کلمات سخت تر بتونیم هم نیاز داریم ،ما میتونی
 رتبه بگیریم و از آن صفحه النگ تیل به صفحه با کلمه کلیدی دانه لینک داخلی بدیم . 

یک مثال دیگر اینکه صفحه با کلمه کاربرد هواکش صنعتی رو باال بیاریم که بعد از آن بتوانیم کلمه 
 کاربرد هواکش را باال بیاریم. 

 

 روش دیگر برای بدست آوردن کلمه کلیدی : 

از متن رقبا، عنوان, زیرعنوان، انکر تکست لینک داخلی، متن جایگزین )آلت( تصاویر کلمه کلیدی مورد 
 ظر را بدست میاریم.ن



 

روش دیگر برای بدست آوردن کلمات کلیدی پیشنهادات سرچ گوگل و پیشنهادات مرتبط گوگل هست 
. سوالی که مطرح میشه اینه که این پیشنهادات مرتبط گوگل از کجا میاد ؟ این کلمات کلیدی از سرچ 

 اومدن میاد و مثال مخاطب های دوباره مخاطب و یا عنوان ها و زیرعنوان های رقبا که اکثرا باال
دنبال کاتالوگ جت فن میگرده سرچ میکنه جت فن ولی به نتیجه ای که میخواد نمیرسه دوباره سرچ 

میکنه کاتالوگ جت فن . همه این کلمات ممکن است سرچ افراد نباشه ولی چون قابل تشخیص 
 . نیست که مخاطب سرچ کرده یا نه، ما روی همه این کلمات کار می کنیم 

قسمت جالبش اینه که هر کدام از پیشنهادات که سرچ کنید دوباره یک سری پیشنهاد دیگه میده و 
 همینطور میتونید کلمه کلیدی مرتبط پیدا کنید .  

برای اینکه این کار پیداکردن کلمات کلیدی را سریعتر انجام دهیم می توانیم از بعضی ابزارها از جمله  
keywordtool،Lsigraph ، keywordsheeter .استفاده کنیم 

کلمه موردنظر خودتونو مینویسید و کلمات مشابه رو پیشنهاد میده . مثال می   keywordtoolدر 
نویسید جت فن و یکی از پیشنهادات جت فن اصفهان است و شما اصفهان جزو کارتون نیست 

از پیشنهادات حذف بشه . اضافه کنید تا اصفهان  Negative keywordمیتونید اصفهان را در قیمت 
 . نگاتیو میتونید اضافه کنید 5تا  در نسخه رایگان

 

 



 

Keywordsheeter  هم مشابهkeywordtool  هست و کلماتnegative  هم میتونید بهش اضافه
 . کنید

می تونید کلمات سرچ فارسی را حذف کرده و در نسخه رایگان فقط  Lsigraphمتاسفانه اخیرا 
 . کنیدانگلیسی سرچ 

 

 راه دیگر برای پیدا کردن کلمه کلیدی:

یک راه دیگه برای پیدا کردن کلمه کلیدی سایت های فروم و پرسش و پاسخ هست. سایت مثل 
 پرشین تولز، نینی سایت، جواب یاب و ...  

 

 سواالت متداول مردم بدست میارید. کلمه کلیدی خودتونو توی این سایت ها جستجو میکنید و

؟ میریم کلمه انگلیسی سرچ میکنیم و در منابع انگلیسی دنبالش ا جواب نگرفتیم چه کنیماگر اینج
 میگردیم.



 

 : مخاطب کی سوالش رو توی فروم یا پرسش و پاسخ میپرسه؟ سوال

نه یک موضوع خوب برای محتوا زمانی که جواب سوالش رو توی سرچ گوگل پیدا نکنه و این می تو
 . باشه

 

 :آوردن کلمه کلیدی دیگر برای بدستروش 

ته بمی توانید از هشتگ های پیشنهادی اینستاگرام خصوصا هشتگ های تاپ استفاده کنید که ال
 . بیشتر بدرد سید کیورد میخوره

 

 : دیگر برای بدست آوردن کلمه کلیدیروش 

 DWایجاد صفحه پرسش و پاسخ برای سایتتون هست که اگر وردپرسی هستید میتونید از افزونه 
 فاده کنید و از سواالت کاربران برای بدست آوردن کلمه کلیدی استفاده کنید . است

 

 

 

 

 



 

 ؟ترند چیست

 

 چیزی که یدفعه خیلی داغ میشه و خیلی از مردم در مورد آن صحبت می کنند ترند می گوییم . 

ثال . برای م یک کاربرد مهم از ترند این هست که میخواهیم ببینیم چند تا کلمه کدام رشد بهتری داره
شون تعداد سرچ میخواهیم ببینیم ایرانسل بیشتر ترند شده یا همراه اول. آیا این به این معنی هست

 ؟ خیر. ترند میزان رشد آن کلمه و صحبت مردم درباره آن کلمه هست . بیشتر هست

 مثال می خواهیم ببینیم کدام سهم از بورس بیشتر صحبت میشه که میتونیم از ترند استفاده کنیم. 

 برای پیدا کردن ترند کلمات می توانیم از ترند گوگل یا هشتگ های ترند توییر استفاده کنیم. 

کنیم. به  کار مثال میخواهیم ببینیم عید نوروز بیشتر ترند هست یا ولنتاین که روی یکی از این دو تا
ساله سرچ می کنیم و مشاهده می کنیم که  5این صورت که این دو کلمه رو توی ترند گوگل در بازه 

می  کار کنیم نتیجه بهتریهرسال ولنتاین ترند بیشتری داره و نتیجه میگیریم که اگر روی ولنتاین 
 . بینیم

 

 



 

 روش دیگر برای تحقیق کلمه کلیدی از طریق سرچ کنسول : 

ون شک یکی از قوی ترین ابزارهای تحقیق کلمه کلیدی سرچ کنسول هست و برای زمانی هست بد
 . یت از این ابزار استفاده می کنیمکه پروژه را تا جایی پیش بردیم و برای بهبود وضع

میشیم از اینجا می توانیم نوع  performanceوارد سرچ کنسول گوگل دامنه خود میشیم سپس وارد 
فحه وب، عکس، ویدیو و ... انتخاب کنیم که ما بیشتر با وب کار داریم. بازه زمانی رو صفحه شامل ص

 انتخاب می کنیم. 

Total click  مجموع کلیک ها بر روی سایت ما : 

Total impression تعدادی که سایت ما در صفحه سرچ گوگل ننشان داده میشه. لزوما بر روی :
 سایت ما کلیک نمیشه . 

CTR(Click to Rate) درصد نسبت تعداد ایمپرشن به کلیک : 

Avarage position میانگین کل کلمات که در چه صفحه ای دیده شدن. اکثرا مواقعی که پوزیشن :
 میزنه توسط ربات ها دیده شده. 40

Query .منظور عبارت هایی هست که سرچ میشه : 

 ز باشه . رو 7و یا  28برای تحقیق کلمه کلیدی بهتره که بازه زمانی 

از این طریق باید آن عباراتی که سایت ایمپرشن میخوره ولی کلیک نمیخوره باید بیاریم باال . زمانی 
 که با این کلمه رتبه بگیریم خیلی راحت میتونیم با کلمات مرتبط دیگه هم باال بیایم.

 

 : ه لیست کردن کلمات کلیدی در اکسلخب میرسیم ب

کار میکنم )شما میتونید با اکسل کار کنید ( یک ستون رو اختصاص برای اینکار من با گوگل شیت 
 میدیم به کلمه کلیدی اصلی، یک ستون، عنوان و یک ستون هم کلمه کلیدی فرعی

 : هدف کاربر از سرچ کلمه کلیدی اینکه چرا آن کلمه رو سرچ کرده کانسپت کلمه کلیدی



 

؟ در بعضی از کلمات ممکنه کانسپت ویدئو  مثال اگر کاربر سرچ میکنه دیوید بکام دنبال چی هست
 باشه یا عکس ،یا متن، بیوگرافی، دسته بندی، بالگ، صفحه محصول  و ... 

 ؟نسپت جت فن و جت فن چیست یکی هستآیا کا

سایت اول رو نگاه می کنیم اگر لینک تکراری اومده باشه می تونیم  5نتایج صفحه اول و ترجیحا 
 . حساب نکنیدبگیم که هم کانسپته . سایت های دیجیکاال، دیوار، شیپور، ترب و .... رو 

 . مطالعه عنوان ها در سرچ گوگل هست: روش دوم برای تشخیص کانسپت ها

 . با یک کلمه سئو کنیم کلمه رو سئو کنیم اما نباید چند صفحه رو میتونیم برای یک صفحه چند

نتیجه میگیریم "جت فن" و "جت فن چیست" یکی باشه بهتره عالوه بر این میتونیم کاربرد جت فن ، 

کلمات  انواع جت فن، قیمت جت فن رو هم به این صفحه اضافه کنیم و این کلمات رو به عنوان

 .مکلیدی فرعی در نظر بگیری

 

 


