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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "محسن كريمي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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کرد  نیسرزم نیبه پدرم که عمرش را صرف آموزش فرزندان ا میتقد
 نیـ ا نشر درسهم خود را  اتمیکتاب و انتقال تجرب نیبتوانم با ا دوارمیام

  انجام دهم. یخوب بهکشورم  زیدانش به مردم عز

 یعلمـ  ةحـوز  نیـ و همکـاران در ا  رانیا يسپاس از تمام بزرگان سئو و
  .دندیکش يادیز زحمت رانیا در سئو علم نشر در که

تهـران   یو مجتمع فن باگرانیاز انتشارات د کنم یم یقدردان نیهمچن و
 کـه  را کتـاب  نیـ اتا بتـوانم   دادندمن قرار  اریفرصت را در اخت نیکه ا

  .کنم میتقد شما به گذاشتم وقت آن يبرا سال سه
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 مقدمه
 نکـه یا از پـس  همـه  مثـل  کـردم  شروع را نیآنال وکار کسب يانداز راه ندیفرا یوقت شیپ سال 15 حدود

 يبـاال  جینتا در دیبا بهتر فروش يبرا خب که بود نیا دیرس ذهنم به که يزیچ نیاول شد مادهآ تیساوب
  .رمیبگ قرار گوگل

 بـا  را علـم  نیـ ا راتییتغ ها سال نیا در و هستم سئو نهیزم در تیفعال مشغول اکنون تا زمان همان از و
  .کردم احساس وجود تمام

 برعالوه دیشو يا حرفه سئوکار کی دیخواه یم شما اگر و ستا و بوده رییتغ حال در يادیز شدت با سئو
  .دیدار بودنروز هب به ازین تجربه و دانش

 بتواننـد  همگـان  تـا  کنم ثبت کتاب نیا در ام کرده یسع را تجربه سال 15 نیا از حاصل دانش تمام من
  .کنند استفاده یراحت به

 از کـردم  یسـع  نیبنـابرا  ؛شـوند  یمـ  افـت ی وفـور  به نترنتیا در سئو یعموم میمفاه و یکل يها آموزش
 شـما  يبـرا  را قیـ دق يهـا  شیآزمـا  و اتیتجرب بریمبتن یعمل يراهکارها شتریب و کنم زیپره ییگو یکل
 هـا  سـال  حاصـل  و باشند نداشته وجود یفارس وب سطح در است ممکن ها آموزش نیا از یلیخ .سمیبنو

  .دیکن یم درك را آن ارزش حتماً شما دانم یم که است بنده قیتحق
 آمـوزش  وارد سـپس  و بـدهم  آن يایـ مزا و سئو مورد در یکوتاه حیتوض فقط شروع يبرا کنم یم یسع

  .شوم یعمل يراهکارها

ـ   search engine optimization عبـارت  مخفف SEO یسیانگل به ای سئو  يسـاز  نـه یبه یمعنـ  هب
  .است جستجو يموتورها يبرا
 يموتورهـا  در صـفحه  کیـ  ای تیسا کی رتبه شیافزا به منجر که ییها تیفعال مجموعه به قتیحقدر و

  .ندیگو یم سئو را گردد یم جستجو
 و جهـان  در جسـتجو  موتـور  نیپرکـاربردتر  و نیمهمتـر  سمینو یم را کتاب نیا من که یزمان نیهم در
 هـا  آمـوزش  و است جستجو موتور نیا يرو ما تمرکز هم کتاب نیا در و است گوگل ران،یا در نطوریهم
  .گردد یم ارائه جستجو موتور نیا در شما ۀرتب يارتقا يبرا
 ؟دارد مـا  يبـرا  ییکـارا  چـه  سئو که باشد آمده شیپ شما يبرا سؤال نیا دیشا دینباش آشنا سئو با اگر

 را خـود  توان تمام وکارها کسب ۀهم عصر نیا در و شدن دهید يبرا است يابزار سئو گفت توان یم خب
 یونیـ لیم غـات یتبل ایـ  يشـهر  گران اریبس يلبوردهایب گرفتن لیقب از. رندیگ یم کار به شدن دهید يبرا
  ...و بزرگ يها رسانه در نهیپرهز یغاتیتبل يبنرها ،یونیزیتلو
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  ؟است شدن دهید يبرا يتر مناسب انتخاب ،ابزارها ریسا به نسبت سئو چرا حاال
 بخـش  دیکن یم غاتیتبل ریسا و یونیزیتلو يها یآگه و بنرها ،لبوردهایب يبرا نهیهز ها ونیلیم شما یوقت

  .رود یم نیب از شود ینم داده شینما یمناسب افراد به غاتیتبل نکهیا لیدل به ها نهیهز نیا از يادیز
. دیـ ده یمـ  سفارش شهر سطح در یسینو برنامه آموزش خدمات از بزرگ یغاتیتبل لبوردیب کی شما مثالً

 نیا درصد کی از کمتر اما ،شود دهید نفر ونیلیم چند دیشا و هزاران توسط است ممکن شما غیتبل نیا
  .دارند شما خدمت نیا به عالقه افراد
ـ  ،شـود  یم داده شینما نفر هزار 100 به شما غیتبل نیا یفرض طور به که است نیا بهتر يعدد مثال  یول

  .باشند داشته خدمت نیا به يا عالقه نفر 1000 از کمتر است ممکن
 بـه  آنهـا  نفر 1000 از کمتر عمل در اما ،دیکن یم پرداخت را نفر هزار 100 يبرا شدن دنید ۀنیهز شما
  .خورند یم شما درد
 بـا  مـرتبط  تیسـا  کیـ  در مـثالً  دیـ کن نـه یهز غاتیتبل يبرا هم هدفمندتر اریبس طور به شما اگر یحت

 چـون  ،دیکن ینم افتیدر هدفمند يورود ،سئو اندازه به هم باز دیبده یغاتیتبل بنر سفارش یسینو برنامه
 یآموزشـ  ةدور بـه  ازیـ ن اما دارند عالقه یسینو برنامه به نکهیا به توجه با افراد نیا از ياریبس است ممکن

  .باشند گانیرا یآموزش يها لمیف دنبال صرفاً ای باشند نداشته شما
 گفـت  تـوان  یم دیریبگ قرار گوگل کی رتبه در یسینو برنامه يحضور آموزش دوره عبارت با شما اگر اما

 قـت یحقدر میریـ بگ نظـر در غیتبل کی را نیا اگر و دارند یآموزش دوره به ازین رتبه نیا يها يورود همه
  .هستند هدفمند غیتبل نیا نندگانیب درصد 100

 ارزشـمند  يدیـ کل کلمه کی در شما نکهیا نیب است یتفاوت چه کنم سهیمقا خواهم یم مثال کی کرذ با
  ؟دیباش داشته قرار گوگل سوم صفحه در ای دیباش کی رتبه در

 کیـ  بـا  مانـد  یمـ  وآمـد  رفـت  پر و شهر مرکز نقطه نیبهتر در مغازه کی مثل تجارت در آن یسنت مثال
  .شهر نییپا در سکنه کم و دورافتاده محله کی يها کوچه پس يانتها در مغازه

 در نبودن و بودنبرتر تفاوت قاًیدق. دیکن تصور را مغازه دو نیا درآمد در تفاوت زانیم دیتوان یم خودتان
  .است شکل نیهم به هم سئو

 اسـت  بهتر پس. باشد دیمف تواند یم انقدر سئو چرا که دیا شده قانع یکاف اندازه به نجایا تا کنم یم گمان
  .میشو یعمل آموزش وارد و مینکن تلف را وقت

 ۀنمونـ  کیـ  کـه  است نیا دیباش داشته را يور بهره حداکثر کتاب نیا از دیبتوان نکهیا يبرا من شنهادیپ
 اگـر . دیـ کن اعمال خودتان پروژه يرو را شده گفته مراحل و دیباش داشته آموزش هنگام در یواقع پروژه

 يحـدود  تـا  دیـ توان یم هم یمعمول وبالگ کی با اگرنه است یخوب ۀنیگز یلیخ که دیدار تیسا وب کی
  .دیشو یعمل کار نیا وارد




