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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " جناب آقاي سعيد حكيمي نيا"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



 SEO  (                                                          7فصل اول / مقدمه اي بر سئو   ( 

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

د د آن  و با مان  ت،     م  ح ود  قان را      عا

هش   ت از  ر ا کا،  ای م  ح ن  د ا ن  و    از 

د شان  ت ا ش د یان   د ماع،   رد آغاز  ون   یار ما 

  
  
 

   



�                  9

�

ر	 � ���ار� 

، و>�د و :�9رِ 


ر دان D E

                     

ر 
ا���وغ ���

،	
ن @ ?دی

E از F روز G

 

                      

� ����ر ���� ��

$H  ون
A .دارم

�
ام و �M Gد دی

  

)���ر سئو   (

� ���$ #"!�ر �


�X . �Iد�JK 
Lا

�M N �67ب را O

 / مقدمه اي بر

 -,+�ان ()'&%$

.Y�Z[\ا 
	  و ر[

7 OPا QRST ان�

.� 

فصل اول�

 �123 0/. و

	
�U ،`aا_2^

� اVWوز �Uا �Xد�

��"g ن�hiا $jا�

 

  

  

3 �67ب را از

`abc� de�f

X ن�hiا ِm�n

o\��p ا�k� و l

7



 SEO  (                                                          9فصل اول / مقدمه اي بر سئو   ( 
 

  
  

  
  مولف مقدمه

 
  
 
  

 محتوایش روي تالیف ها با این هدف ماه گذرد، کتابی که می 1» دکتراي سئو «کتاب  تولداز یکسال از  تربیش

 پروردگار عنایت اب اکنون را متحول سازد و 2سئو به مندان عالقهکسب و کار اینترنتی بتواند که کار کردیم 
 همراهان استقبالمورد تالشمان  با مشاهده نظرات خوانندگان کتاب دکتراي سئو بسیار خوشحالیم که و مهربان

در ادامه این  .گیرد مندان قرار می ترین کتاب در زمینه سئو مورد خطاب عالقه ان جامعو بعنوعزیز قرار گرفته 
اکنون در عصر هاي آموزشی زود بازده متمرکز شویم، چرا که  ها و دوره مسیر در نظر داریم روي کتاب

 رشد کنند و رقرار داریم و یکی از نیازهاي اصلی کسب و کارهاي نوپا این است که هرچه زودت  3ها استارتاپ

معموال ها  پر کاربرد است که استارتاپ 4هاي مدیریت محتواي یکی از سیستم نیز وردپرس . از طرفیدیده شوند
دکتراي سئو، تصمیم به تالیف این  ، به همین دلیل عالوه بر کتاب6نمایند از آن استفاده می MVP5در مرحله 

ایند بتوانند در نم ستم مدیریت محتواي ورپرس استفاده میکتاب گرفتیم تا کسب و کارهایی که بطور ویژه از سی
، هر نمایندهاي خود را استوار بردارند و سریعتر پیشرفت  گام و همچنین سئوي مخصوص وردپرس مبانی سئو

تر به مطالعه کتاب  تر و تخصصی توانید جهت مطالعه سرفصل پیشرفته چند که پس از مطالعه این کتاب می
  .زیددکتراي سئو بپردا

 

                                                        
  1397کتاب دکتراي سئو، تالیف فروغ شریعتمداري و سعید حکیمی نیا / انتشارات دیباگران تهران،  1

2 SEO = Search Engine Optimization 
3 Startup 
4 Content Management System 

کند تا مشخص شود این ایده در عمل موفق خواهد بود یا خیر؛ در صورتی که  انات راه اندازي میاي است که تیم ایده خود را با حداقل امک مرحله MVPمنظور از  ٥
 .نمایند این مرحله رضایت بخش باشد و ایده با استقبال مردم مواجه شود روي توسعه آن تمرکز می

  اي باشد که بتواند با وردپرس طراحی شود. البته درصورتی که ماهیت استارتاپ به گونه 6
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در این کتاب قصد داریم تمامِ آنچه که براي کسب موفقیت در زمینه سئوي وردپرس الزم است را به شما 

به همین  .باشد و بگوییم که چرا استفاده از سیستم مدیریت محتواي وردپرس یک مزیت در سئو می بیاموزیم

  .دیمنمورا براي این کتاب انتخاب  »وردپرسدر صفر تا صد سئو «دلیل نام 

اي تالیف نماییم که  را به گونه مجموعه آثارمان اعتقاد داریم شد،در ابتداي متن اشاره  ههمانگونه کهمچنین 
توانیم با امید بیشتري مطمئن  چراکه اینگونه میدانش آکادمیک، صرفا تا  بیشتر برگرفته از تجربیاتمان باشد

توان  گذارد. با اطمینان کامل می میواقعی خود را  روي کسب و کارهاي نوپا تاثیر مان هاي آموزشباشیم که 

 ،در پایان مطالعه این کتابباشد و امیدواریم  ترین کتاب در زمینه سئو وردپرس می گفت کتاب حاضر، کامل
شما خوانندگان عزیز باشیم. سويرضایت بر لبانتان پدیدار شود و شاهد بازخورد مناسبی از  لبخند  

  
  ها با آرزوي بهترین                                                                  

  سعید حکیمی نیا                                                                  
 
  

www.MihanLearn.net 
 

saeed.hakimi1995@gmail.com    

Instagram.com/saeedhakimi.official 
   




