
 
 

 

 ) SEO 2020 دوره جامع بازاریابی موتور جستجو (

تواند ب یغاتیتبل ياست که با استفاده از انواع روش ها نیا ازمندین اینترنتی هر گونه کسب و کاراهداف دوره : 
 يمجاز يدر فضا ایدر سراسر دن یغاتیتبل ياز روش ها یکی. دینما غیو تبل یهر چه بهتر کسب و کار خود را معرف

است که  Search Engine Optimizationمخفف عبارت  SEO موتور جستجو است. يساز نهیبه ایسئو 
 هايتا در نهایت بتواند مخاطبانی که در اینترنت و موتور ردیگیمختلف را در بر م يهاتیاز فعال یبزرگ يگستره

 يندیفرآ تیوب سا يساز نهی. بههدایت کندمان جستجو به دنبال خدمات یا محصوالت ما هستند را به وب سایت
این روش  هنکیا لیبه دل یخواهد شد. از طرف تیوب سا نندگانیقابل توجه ب شیارزشمند است که باعث افزا اریبس

 غیتبل لیها از قبروش ریرا نسبت به سا یزدهبا نیشتریبمیتواند  بسیار از روش هاي دیگر هدفمند تر بوده است
 .داشته باشد کیپست الکترون قیاز طر غیتبل ای یغاتیتبل يهاتیسا در

 :  بودخواهند  قادردر انتهاي این دوره دانشجویان 

  شناسایی کنند.به کمک ابزار و روش هاي مختلف نیاز مخاطبان اینترنتی خود را 

 را تحلیل کنند. وابسته به نیاز مخاطب رقباي خود 

  د.محتوایی تدوین کنن برنامهمتناسب با آن یک و را مشخص کنند  و ساختار وب سایتشانصفحات اهداف 

  آشنایی کامل با اصول و استاندارد هاي محتوایی براي تولید محتوا 

  مسلط به سئو داخلی یاOn-page  و تکنیک هاي آن براي به دست آوردن رتبه و جایگاه بهتر 

  تکنیک هاي سئو خارجی یا مسلط بهOff-page لینک ها، شبکه  از قبیل اصول لینک بیلدنیگ، بک
 رشد وب سایت را چندین برابر کنند.که میتوانند هاي اجتماعی، ریپرتاژ ها و . . . 

  ها ابزاري که فراگرفته اند  10با کمک و در نهایت قادر خواهند بود وب سایت خود را در تمامی مراحل
 تحلیل و کنترل نمایند.

 مخاطبین دوره : 

  هستند.کسب کار آنالین از شروع تا بازاریابی آن  راه اندازيتمام افرادي که عالقمند به 

 و بازاریابی موتور هاي جستجو تمامی عالقمندان به مبحث سئو 

 .صاحبان کسب کارهاي اینترنتی که به فکر عملکرد قدرتمند در موتور هاي جستجو هستند 

  از طریق بازاریابی اینترنتی وب سایت خود را ارتقا دهند.تمامی وبمسترانی که قصد دارند  
 متخصصین و طراحان وب سایت 
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  متخصصین و فعاالن حوزه سئو، با توجه به آپدیت هاي جدید و رقابتی بودن بازارکار و انتظار کارفرمایان

 موضوع شده است.تسلط بر مهارت هاي مرتبط باعث حساس شدن این جهت 

 ساعت 40مدت دوره : 

 ندارد.پیشنیاز : 

   :سرفصل دوره

 قدم اول

  با وردپرسسایت فروشگاهی  پیاده سازيآموزش 

  بررسی پنل و تنظیمات و آماده سازي سایت براي دوره سئو 

  مقدماتی

  مفاهیم بهینه سازي در موتور جستجو 

  آشنایی با موتور هاي جستجوBing, Yahoo, Google 

  بررسی بخش هاي تشکیل دهنده موتور جستجو 

  بررسی انواع روش هاي جستجو 

  آشنایی باOrganic Search  وGoogle Adwords 

  مفاهیم اولیهLocal Search  وLocal Business 

  بررسی مفهومIndexing  زمان و عوامل تاثیر گذار بر ،Index شدن صفحات 

  بررسی عملکردGoogle Spider  ها 

  بررسی قابلیت هایی که باعث افزایش سرعتIndex می شود 

  بررسی مفهومCrawling  و بررسی رفتار یکCrawler 

  بررسی مفهومFetch شدن 

  بررسی واژهAnchor Text  و نقش آن در سئو 

  بررسی چندینAnchor text  
  بررسی مفهوم بک لینک و نحوه عملکرد آن 

  آشنایی مقدماتی با بک لینک ها 

 ینک هاي بک لBlog-Company Site-Directory-Comment-Social Media-PBN , … 
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  بررسی مفهومLSI  
  اهمیت کلمه کلیدي و تاثیر آن روي وب سایت 

 آشنایی با انواع کلمه کلیدي 

 . . . آشنایی با بررسی کلمات کلیدي، سختی کلمات و 

  آشنایی با روشBlack Hat & White Hat 

  آشنایی باOn-page SEO & Off-page SEO 

  بررسی ابزارGoogle my business 

  تفاوتOrganic Search , Local Search 

 معرفی مقدماتی با متا تگ ها و تگ هاي پر کاربرد 

  آشنایی با عنوان و توضیحات هر صفحه و تاثیر آن بر روي سئو 

  بررسیURL Slug  
  آشنایی با الگوریتم هاي پرکاربرد گوگل 

  آشنایی با گوگل پنالتی 

  اطالعات و شورت کد هاي کاربرديsite: cache: intext: intitle: inurl:  . . . و 
  آشنایی با اصطالحاتCF - TF 

  آشنایی با اصطالحاتDR - UR 

  آشنایی با اصطالحاتPA - DA 

  آشنایی با ابزار هايMOZ – Ahrefs – Majestic 

  بررسیUI – UX  در سئو 

  مفهوم نرخ کلیک یا آشنایی باCTR 

  آشنایی کامل با.htaccess 

  آشنایی کامل باRobot.txt 

  آشنایی کامل باXML-Sitemap 

  آشناي کامل باFeature Snippet , Structured Data , Schema Markup 

  بررسی کاملPBN 

  بررسی هاست و سرور هاي مناسب 

  بررسیCMS هاي معروف و نقش آن ها در طراحی سایت 

  آشنایی باWebspam 
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 کامل بررسی Server Response Code 

 کامل بررسی Redirect  ها 

  بررسی انواع لندینگ پیج ها 

 بررسی مفهوم و کاربر کنونیکالیزیشن 

 

 جستجوي کلمات کلیدي و تهیه لیست کلمات 

  بررسی کلمات کلیديShort Tail and Long Tail Keyworda 

  تعیین سختی کلمات کلیديKeyword Difficulty 

  ارتباط کلمات کلیدي باFeature Snippet 

  بررسی ابزار هاي پرکاربرد براي بررسی کلمه کلیديGoogle Keyword Planner ,  Google 

Trends  . . . و 

 آنالیز و بررسی رقبا 

  استخراج کلمات کلیدي از رقبا 

  نهایی کردن لیست کلمات کلیدي و معرفی ابزار بیشتر 

  آموزش سایتAlexa  و کاربرد آن براي جستجو کلمات کلیدي 

 on-pageسئو داخلی 

 بررسی و شناخت کامل دامنه 

  عوامل تاثیر گذار براي انتخاب دامنه 

  بررسی ساختارURL  
 ی جهت بهتر شدن بررسی تکنیک هایurl  صفحات 

  بررسی انتخابTitle  مناسب 

  بررسی انتخابMeta Description  و تاثیر آن روي سئو 

  بررسی کاملAnchor Text 

  بررسی کامل لینک هاي داخلیInternal links 

  بررسی کامل لینک هاي خارجیExternal links 

  لینک هايFollow , NoFollow 

  باید ها و نباید هاي لینک هاي داخلی 
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  لینکهابررسی لینک هاي خارجی و نکات موجود در آن و آشنایی بیشتر با بک 

  بررسی خصوصیتAlt 

  بررسی کاملMeta Robots 

 بررسی محتواي تکراري Duplicate Content  

  بررسی آدرس دهی هايAbsolute & Relative URLs 

  آموزش نوشتن محتوا مطابق با استاندارد هاي سئو 

 بررسی سناریو هاي محتوایی 

  بررسیDA  وPA  و نقش آن در سئو 

  بررسی کامل وب سایتMOZ 

 

 بهینه سازي سرعت سایت 

  بررسی اهمیت سرعت لود وب سایت و تاثیر آن بر سئو 

  بررسی موضوعBrowser Caching  بر روي سرور 

  بررسی فعال کردن قابلیتKeep Alive  بر روي سرور 

  فعال کردن قابلیتGZip  بر روي سرور 

  بررسیCDN  
  بهینه سازي کد هايjs , css 

  بررسی زبانPHP  و تاثیر آن روي سرعت سایت 

  بررسی ابزار هاي بررسی سرعت سایت و بهینه سازي آن 

 کامل ابزار  بررسیPage Speed Insights 

  بررسی ابزارGoogle Lighthouse 

 بهینه سازي سرعت وب سایت هاي وردپرسی 

  بررسی کد هايhtaccess  بر روي سرعت سایت 

  بررسی کاملCloudflare 
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 ابزار هاي گوگل 

  نحوه ایجاد فایلXML Sitemap 

 مراحل معرفی سایت به گوگل 

  آموزشGoogle Webmaster Tools 

  آموزش کاملGoogle Search Console 

  آموزش کامل بخشPerformance  در کنسول 

  آموزش کامل بخشInspect Url 

  آموزش کامل بخشCoverage 

  بررسی کامل بخش ریسپانسیو 

  بررسی کامل بخش لینک هاي داخلی و خارجی 

 جلوگیري از حمالت رقبا 

  نحوه تنظیم شکایت از گوگل جهت کپی دیگران از محتواي شما 

 

 کمپین ساخت بک لینک 

  تعریف لینک سازي و بررسی مفهوم بک لینک و تاثیر آن بر سئو 

  بررسی دستورالعمل گوگل براي بک لینک ها 

  انواع بک لینکها و تقسیم آن ها 

  روش هاي ایجاد بک لینک ها 

 بررسی و شروع کمپین بک لینک 

  بررسی تاکتیک هاي ساخت بک لینک ها 

  معیار هاي سنجش لینک ها 

  بررسیAnchor Text  ها در بک لینک ها 

  ارتباط بک لینکها و سئو کاله سیاه 

  ارتباط بک لینکها با پنالتی شدن سایت 

 پین بک لینک ها با تصاویر ساخت کم 

  بررسیlink equity 
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 local SEOبهینه سازي سایت به صورت محلی 

 local seo چیست و چرا اهمیت دارد 

 مهم در  هاي عاملLocal SEO 

  لینک هاي محلی و روش هاي پیدا کردن آنها 

  روش هاي ایجاد نمودن محتویات درLocal SEO 

  اهمیتNAP  وUX  درLocal SEO 

 تاثیرات نظرات آنالین مشتریان 

 از چه روش هایی نظرات مشتریان را جمع آوري کنیم 

  راه اندازي و مدیریتGoogle My Business 

  قابلیت هاي بیشتر و ردگیري کاربران باgoogle my business 

 google lighthouseابزار 

 Google Lighthouse(Progressive Web App) 
 Google Lighthouse(Best Practices) 
 Google Lighthouse(Accessibility) 
 Google Lighthouse(SEO) 

 ابزار سئو سایت 

  آموزش کامل ابزارAhrefs  ها موضوع )   10( شامل 

  آموزش کامل ابزارAlexa  ها موضوع )   10( شامل 

  آموزش کامل ابزارMonitor backlinks  ها موضوع )   10( شامل 

  featured snippets فیچر اسنیپت ها

 Featured Snippets  چیست 

  بررسی چندFeatured Snippets 
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