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وجود دارد که  یخاص یمهارت ها د،یانجام ده ییآن را به تنها دیقصد دار ای دیخود بکار ببر یغاتیتبل نیکمپ یاجرا یرا برا یکس دیشما قصد دار ایکه آ نیا

 کند. یکمک م یساز نهیبه روند به

 

کند.  یآنها کمک م یتالیجید یها ییاست که به توانا یا هیپا یژگیو کیگسترده است، اما به طور معمول  اریمعموال بس ت ها در حوزه سئوارتوانایی ها و مه

 .دیبه چشم خود نگاه کن هارتم 10 نیا یکند، برا یم تیریخود را مد یساز نهیخود به سئو سایتارائه دهنده خدمات  ایچگونه شما  نکهیدر نظر گرفتن ا

 

 ی. تفکر انتقاد1

 

 یوجود دارد که بر رتبه بند یت است و عوامل متعددمتفاو یتی. هر وبساستندین کسانیکامال  SEOدو برنامه  چیکه ه دیداشته باش ادیاست که به  مهم

 گذارد. یم ریتأث تیسا جستجوموتور 

 

توان با  یرا م نیکند. ا دایکنند پ یکه در آنها کار م ییها تیرا در وب سا یبتواند مسائل بالقوه ا دیبا سئومتخصص  کیاست که  یرو، ضرور نیا از

 کند. یکار نم ایکند  یشما کار م یاصل یاز رقبا یبرخ یو بدست آوردن آنچه که برا رقبا بررسیمشارکت در 

 

که  یباشد؛ کس یمتفکر انتقاد کی دیبا SEOمتخصص  کیکند.  یشما کمک م یاصل یرقبا یساز نهیبه "خارج کردن" ییبه داشتن توانا در سئو تیموفق

 یدر مورد حل هر مشکل دیو چگونه با اد،اتفاق افت نیچرا ا افتاده است، یکند تا مشخص کند چه اتفاق یخود بررس یخود را در مقابل رقبا نیتواند کمپ یم

 .میبرو شیپ

 

 افتنیمختلف و  یایدرک مشکالت منحصر به فرد از زوا یرا برا یانتقاد تیذهن کیمهم است که  لیدل نیوجود ندارد. به هم SEOفرمول استاندارد  چیه

 .میریاصالح آنها به کار گ یخالقانه برا یراه حل ها

 

 یبند تی. اولو2

 

از مراحل الزم داشته باشند. هر  یقیدرک دق دیبا SEOتمام کارشناسان  لیدل نیاست. به هم یاتیح سئو زیتآمیموفق نیکمپ کی یاجرا یبرا یبند تیاولو

 شود. یو مشکل خود مربوط م تیبه اهم رایشود ز یبند تیاولو دیمراحل با نیاز ا کی

 



 

 

 متخصص سئو

 

کننده  نییعوامل تع نیاز مهمتر یکی نیاست. همچن موتور های جست و جوو دشوار روند پردازش  ریزمان گ یاز جنبه ها یکی لینک سازیعنوان مثال،  به

د. یبه آن فکر کن هیتوص کیمعتبر است که مربوط به صنعت شما است. به عنوان  تیوب سا کیشما از  تیبه سا وندیپ کی Backlinkاست.  یرتبه بند

 .دیخود متخصص هست نهیشود که شما در زم یم دیی، تألینکی می دهدبه صفحه شما  تیسا کیکه  یهنگام

 

 انیحاصل شود که در پا نانیتا اطم دیداشته باش یادیروند توجه ز نیمهم است که به ا نک،یل جادیا یقرار داده شده در تالش برا تیمشکل و اهم لیدل به

 شوند. یت بندیاولو دیو نبا رندیگ یرا م یکه هنوز مهم هستند، زمان کمتر یمحتوا، در حال تولیدکند. مسائل ساده مانند  یم نهیشما هز یبرا

 

 در ذهن قی. تحق3

 

و  یاست که راحت ازیمورد ن یقو قیتحق یبرااست  قیباشد که در حال تحق یکس دیبا سئومتخصص  کیمهم است.  اریبس یغاتیتبل نیکمپ کی یبرا قیتحق

 دهند. یرا انجام م یدر زمان مناسب مناسب یدیلک قاتیشود، تحق یانجام نم یاشتباه چیاعتماد به نفس الزم است و در مورد آن ه

 

 نیاصطالحات که هر دو ارزش باال دارند، به ا تیدانند اهم یم SEOرسد. کارشناسان  یو کامل به نظر م قیخود، دق یدیاز کلمات کل یزیهنگام برنامه ر در

را که  ییها دواژهیکل دیکه شما با دیگو یشما به شما م SEO ریبزرگ است. اگر مد Relevancyآنها وجود دارد و مربوطه.  یبرا یادیز یکه تقاضا یمعن

 خواهند رساند. بیشما آس یمدت به رتبه بند یدانند و در طوالن یم موتورهای جست و جورا  اهیکاله س نیا د،یبکار ببند دیشما نداربا محصول  یارتباط چیه

 

 نی. همچناستفاده کندبرای بررسی کلمات کلیدی  kwfinderو  keywords plannerمانند  ییدر ابزارها دیبا یتبهینه سازی وب سامتخصص  کی

کار  گریر دکا کی یممکن است براکسب و کار  کی یبراهر عملی  . دینکن یآنها را کپ دیاما مراقب باش برای رقبا انجام دهید یادیز قاتیمهم است که تحق

 باشند. شابهاگر آنها در صنعت م ینکنند، حت

 

 یزیچ SEOدهند.  رییخود را تغ یجستجو تمیالگور تیکنند و در نها یرا بررس Googleبه طور مداوم  دیبا SEOو مهمتر از همه، کارشناسان  ت،ینها در

 مگوگل انجاکه به آنچه  قیو توجه دقتخصصی بخوانید  مقاالت  دیبا شهی. شما همدیو بعد هرگز دوباره لمس نکن دیریگ یم ادیبار  کیاست که شما فقط 

 د. یباشد،ده یم

 

 لیو تحل هی. تجز4

 

که در  یمنظم از روز باشند. هر اقدامات یبخش دیبا نیند، بنابراکن یم یریکار را اندازه گ تی، موفقSEOاست. کارشناسان  SEOستون فقرات  لیو تحل هیتجز

 شود. یریاندازه گ دیباشود  یانجام مکاربر  ینترنتیا جست و جو کیطول 

 

 

 



 

 

 متخصص سئو

 

SEO و  تی، قادر به نظارت بر موفقدارند بلکه یقو لیو تحل هیتجز یاست که مهارت ها یحرفه ا رسته ایی نیبر گزارش است، بنابرا یمبتن ندیفرا کی

 و رقبا هستند.شکست خود 

 

 یریگ می. تصم5

 

تحوالت در  یبرا دیتوان ینم شهیفضا به طور مداوم در حال تحول است و شما هم نی. اادامه دهیدکه  دیریبگ میتصم دی، شما باجست و جو ندیطول فرا در

 یک فرایند طوالنی مدت و تغییر پذیر است.هر لحظه ممکن است قوانین عوض شوند.سئو .دیمنتظر بمان تهیکم

 

که کسب  ییشرفتهایانجام شود، تا پ عیسر دیبا راتییو تغ تهاستیوبسا وهیدر ش ریی. گوگل دائما در حال تغستیروند سازگار ن کیهرگز  SEO ن،یبر ا عالوه

 .رندیبگ میتصم عایبتوانند سر SEOمهم است که کارشناسان  لیدل نی. به همدیز دست داده باشا دیکرده ا

 

 SEOاست که همه متخصصان  یعال یتیفینظراتشان ک د،ینفر از مردم بپرس 10به  ازیخاص بدون ن تیوضع کیرا در  میتصم نیچگونه بهتر نکهیا دانستن

 کند. یم رییتغ زیکه همه چ یزمان نییتع یبرا نیگوگل و حفظ گوش به زم ندیمهارت فقط از داشتن درک دانش فرآ نینشان دهند. چن دیبا

 

 یری. انعطاف پذ6

 

بدانند که زمان کورس  یشود، مهم است که آنها زمان یم یفالپ کیمطمئن است،  زیچ کیمعتقد باشد،  تیمتخصص وبسا کیخاص که  یاستراتژ کی اگر

 درست است.

 

لحظه خاص داشته  کیها در  یاستراتژ رییتغ یبرا یریانعطاف پذ دیشما با SEOکارشناس است که  یبدان معن نی. اسئو همیشه اندازه مشخصی ندارد!!!

 باشد.

 

 وجه آهسته کند. چیروند حرکت را به ه اینداشته باشد و  یرییتغ یاستراتژ نیاست که ا نیهر حال، مهم ا به

 

 . نوشتن7

 

 کیجستجو  یموتورها یساز نهیبه د،یداشته باش ادیاست. به  یکند، ضرور یم تیریرا مد یغاتیتبل نیکمپ کیکه  یهر کس یبرا ینوشتن قو یمهارت ها

 .ستندیاست که همه در آن خوب ن یشکل هنر کی تولید محتوای سئو شدهمحتوا محور است و  یاستراتژ

 



 

 

 متخصص سئو

 

که  ستین یصفحه اطالعات ایاز خواندن وبالگ  شیب یزی. چدیو آن را مجبور نکن دیخود بکار ببر اتیرا در محتو یدیدشوار است که کلمات کل اریامر بس نیا

ان روز، نوشتن بد یامر هم گوگل است. در پا نیکنند و هم یآن حق را مشاهده م قیانندگان از طربه سمت چپ پر شده است. خو یدیبه وضوح با کلمات کل

 شما شود. SEO شرفتیمانع پ قتیممکن است در حق

 

نظر  دیخود تجد یو مخاطبان اصل Googleبه هر دو  دیشود. شما با یم کیدر صنعت شما کل ییدرک کنند که چه نوع محتوا دیبا زین SEOکارشناسان 

 ست؟یشما چ تیسا یافراد برا یکند، نقص در طراح یم دیرا به خر انی. اگر محتوا بد است و مشتردیکن

 

شما  تیوب سا یبرا نکیل افتیدر یراه ها نیاز بهتر یکیدارد.  نکیل جادیا یوبالگ به طور موثر برا یبه درک چگونگ ازین نیهمچن سئومتخصص  کی

 کیباشد، بلکه  اصدر مورد خدمات شما به طور خ دیوبالگ ها نبا نی. ادیمربوطه منتقل کن یها تیسا ریو آنها را به سا دیسیواست که وبالگ ها را بن نیا

 شود. یشما م تیبه سا وندیپ کیدهد و شامل  یاست که تخصص شما را نشان م یبخش اطالعات عموم

 

 متخصص باشند. رهیو غ تاینوشتن متاد ن،یعناو جادیهر دو صفحه وب و وبالگ ها، ا یدر نوشتن مطالب برا دیبا SEO کارشناسان

 وب ی. کدها8

 

هینه بمتا را درک کنند. متخصصان  یوب و برچسب ها یطراح هیتوانند طراح وب باشند، مهم است که آنها اصول اول ینم SEOکه کارشناسان  یحال در

از طراحان وب  یاریکه بس یا وهیرا به ش SEO یوب و استراتژ یباشند که درک نحوه ادغام طراح یابیبازار ینوع نادر از حرفه ا کی دیبا سازی وب سایت

 کنند. ینم یاز آنها قدردان

 

است  یمعن نیبه ا SEOسازگار با  تیسا ی. طراحدیباش یکل یبه دنبال استراتژ شهیهم دیبا د،یکن یم یطراح سئواهداف  یرا برا تیسا کیکه شما  یهنگام

 پرواز کنند. ندبه دنبال آن هست شتریکننده که کمتر از آنچه طراحان ب رهیخ یسخت افزار یداده ها یبر رو شتریو ب یهنر دید یکه کمتر بر رو

 افراد ی. مهارت ها9

 

جستجوگرها  ندیدانند چگونه فرا ینم رایناراحت شده اند ز انید. مشترکمک خواهد کر یدر حوزه ارتباطات مشتر سئوافراد به متخصص  یمهارت ها داشتن

انتظارات  تیریمدبه درک نحوه ارتباط و  SEOمتخصص  کیاست که  نیو انتظارات ناعادالنه منجر شود. مهم ا یدیتواند به ناام یم نیکند. ا یکار م

 قرار ندهند. ینیب شیقابل پ ریغ طیخود بپردازد تا خودشان را در شرا انیمشتر

 

 یبه درست یبه مشتر نیمشاهده شود. اگر ا یگذار هیگذرد تا هر نوع بازده سرما یها شش ماه کامل م نیکشد. اکثر کمپ یطول م SEOعنوان مثال،  به

 دو ماه اول خسته شود. اینرسد، ممکن است پس از ماه 

 

 جیکه نتا دیمردم را مطمئن کن دیتا بتوان دیانجام ده یقیکار را به طر نیا دیخواه یشما م دیدر مورد خودتان صحبت کن یبه طور موثر دیخواهیفقط نم شما

 افتد. یاتفاق م یجستجو در زمان واقع



 

 

 متخصص سئو

 

 دی. ترد10

 

بگذارند، اگر آنها با  ید پشت سر هم باقتوانن یکارشناسان م یاست. حت رییجستجو دائما در حال تغ یموتورها یساز نهیبه یایهمانطور که قبال ذکر شد، دن

 دهند. یادامه نم Googleثابت  تمیالگور راتییتغ

 

سپس  رند،یبگ ادیتوانند انجام دهند،  یدهند که آنچه را که م یم حیترج یافراد به سادگ یاست. بعض سئو یایمهارت در دن کینه، فروتن بودن  ای دیکن باور

 انجام شود. "آن قیاز طر"باشد که فقط  یزیتواند چ یمتخصص جستجوگرها، کار نم یرا انجام دهند. برا گرانیبه خانه بروند و د

 

خواهد  یبر سرپرست نیکنم چن یوجود دارد. فکر م موتورهای جست و جو یایدر مورد دن زیکه همه چ ستین یهرگز بدان معن SEOکارشناس  کیعنوان  به

که انجام داده  یخاص یها دهیکنند، تصور کنند که ا قیکه اشتباهات را انجام داده اند، تصد یبتوانند زمان دیدر جستجوگرها وجود ندارد. متخصصان بابود و 

 شن و ماسه بکشند. قیبه شدت پاشنه خود را از طر نکهیکنند بدون ا یاند، کار نخواهند کرد و به سرعت و به طور موثر حرکت م

 

 دیبکن دیچه با دیبدان

 

است که دنبال  یزیچه چ نیکه ا دیخود را بهبود ببخشد، مهم است که بدان یجستجو یموتورها یتا رتبه بند دیاستخدام کن SEOمتخصص  دیخواهیم اگر

 کند. میرا ترس یاتیح فهیوظ 10 نیتمام ا یشرکت که به درست ایفرد  کی دیخواه ی. شما مدیآن هست

 

مورد توجه پژوهشگران قرار  اریکه بس دیدار یبه کس ازیکنند. شما ن یم یبند تیکه بدانند چگونه اقدامات خود را اولو دیدار یبحران یبه ذهن ها ازین شما

وب  کیکه چگونه  داند یباشد که م یکس دیبا نیکند. ا لیمرتبط با ارزش را کامپا یدیاز کلمات کل یستیکشد تا ل یگرفته است، چرا که ساعت ها طول م

 یها یلحظه متوجه استراتژ کیباشد تا بتواند در  ریانعطاف پذ یدر مورد پرواز را انجام دهد و به اندازه کاف یریگ میکند، تصم لیو تحل هیرا تجز تیسا

 را اتخاذ کند. یدیشکست خورده شود و چشم انداز کامال جد

 

 زیانجام شود. چه چ تیموفق یبرا SEO یدر انتها دیبا یزیداند چه چ یوب است، که م یسیدر برنامه نو نهیبا پس زم قدرتمند سندهینو کیبه دنبال  شما

بگذارد و  یباق اضعانهحال متو نیکند و در ع تیریدهد و انتظارات خود را مد حیشما توض یروند را برا یبتواند به راحت دیجستجوگر شما با یحرفه ا شتر،یب

 متصل کند. Google نیگوش خود را به زم

 

 کیاستفاده از خدمات  یبرا یعال دهیاست که اغلب ا لیدل نیخاص را در بر دارد. به هم یها یژگیو نیکند که ا دایرا پ یاوقات دشوار است که فرد یگاه

ک شرکت یخود است.  یکامل مبارزات انتخابات تیریمد یه براکارمند در خان کیآوردن  یخدمات جستجوگرها برا نهیکامل در زم یابیشرکت بازار

خود به صفحه اول گوگل و نگه داشتن  تیهدف مشترک، با فشار دادن وب سا کیدهد، با هم به  یشما قرار م اریرا در اخت یکل حرفه ا میت کیجستجوگر، 

 .دیآن در آنجا قرار ده

 



 

 

 متخصص سئو

 

SEO نیخود را به باال تر دگاهید یدر جستجوگرها و تماشا یگذار هی. سرمادیدلسرد نشو عیسر شرفتیعدم پ ایتواند و کار کند از تجربه بد گذشته  یم 

 جستجو در قاچاق جهان. یموتورها

 

 

 

 


