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معرفی

(یموتورجستجوی وب فارس: موضوع پایان نامه)فارغ التحصیل هوش مصنوعی دانشگاه امیرکبیر •

دانشجوی دکترای حرفه ای کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران •

1377فعالیت حرفه ای برنامه نویسی از سال •

24و وب24موسس و مدیر سایت های سئو •

نویسنده کتاب بازاریابی اینترنتی به زبان ساده•

ون وب انجمن انفورماتیک ایرانیعضو کمیس•

عضو کمیسیون وب انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی•

تا کنون90مدرس و طراح دوره های مختلف آموزش سئو از سال •

گزارش کامپیوترنویسنده مقاالت مختلف در مجله خالقیت و •



چگونه با سئو آشنا شدم؟



چگونه با سئو آشنا شدم؟



چگونه با سئو آشنا شدم؟



دیدگاهی که قبل از سئو کار شدن داشتم



سئو در ایران و کشورهای دیگر
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سئو در ایران و کشورهای دیگر



سئو در ایران

هزینه ادوردز به ازا یک کلیک در کلمه •
دالر2: قالیشویی

هزینه قرار گرفتن یک سایت در صفحه اول•
گوگل در زمان سه تا شش ماه به صورت 
اخت تضمینی و بازگشت صد در صد مبلغ پرد

شده توسط مشتری در صورت عدم کسب 
یک میلیون تومان: نتیجه



سئو در کشورهای دیگر

!سئو ارزان نیست•
! سئو ضمانت ندارد•
(حدود هستندکلمات کلیدی نام! )سئو به معنی بهبود رتبه یک کلمات کلیدی در گوگل نیست•
!  سئو به همه اتفاقات رخ داده روی سایت مرتبط است•
!سئو یک مرحله قبل از طراحی سایت است•
!  سئو پایان ندارد•
!  تمرکز بر روی بهبود یک کلمه کلیدی خاص، منجر به اسپم شدن سایت می شود•



هدف گذاری در سئو

 بازدیدافزایش
 خدمات/ فروش محصوالت افزایش
برندسازی و شناخته شدن
 مستقیمبازاریابی
 شهرت و روابط عمومیمدیریت
 ایدئولوژیک نفوذ



گوگل چگونه کار می کند؟

استسیاهجعبهیکمانندجستجوموتورهایعملکردنحوه.
داردصفحاتبندیرتبهبرایپارامتر200ازبیشگوگل
دهدمیتغییرراخودالگوریتمبار500سالدرمتوسططوربهگوگل!



محیط های پیچیده



قانون دوش حمام



برطرف کردن آشفتگی ها در سئو



برطرف کردن آشفتگی ها در سئو
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برطرف کردن آشفتگی ها در سئو



KPIهای سئو



داشته باشیم؟KPIچرا باید 

هدف گذاری صحیح
 اندازه گیری مسیر رسیدن به هدف
از بین بردن ریسک کار



بلوغ سازمانی

 آتش نشان: 1بلوغ

 مستند سازی: 2بلوغ

 فرآیندها مشخص است و برای هر مشکل دستورالعمل وجود دارد: 3بلوغ

 همه چیز اندازه گیری می شود و مشکل به سرعت تشخیص داده می شود: 4بلوغ

 برای هر مشکلی راه حل بهینه وجود دارد: 5بلوغ



KPI

رید باید بگیاندازهبرای اینکه بتوانید چیزی را 
د چیزی کنید و برای اینکه بتوانیتعریفآن را 

دبگیریاندازهکنید باید آن را مدیریترا 



رتبه الکسا

سایت های خبری

 1سازمان هایی با بلوغ سازمانی کمتر از



رتبه اول گوگل برای یک کلمه کلیدی

 1سازمان هایی با بلوغ سازمانی کمتر از

سازمان هایی که اطالعات کمی در سئو دارند

معموال اینگونه شرکت ها تصور می کنند که:
اگر در رتبه اول گوگل قرار بگیرند، میلیونر می شوند
 هیچ ایده ای در مورد نرخ تبدیل ندارند و اهمیتی به کیفیت محتوا و سایت نمی دهند

 شودنهایتا تمرکز روی یک کلمه کلیدی باعث اسپم شدن سایت می

ریسک باالیی دارد و فروش سایت وابسته به رتبه یک کلمه است

سهم بازاری کمی ایجاد می کند



KPIهای اصلی!

هدف مشتری قرار گرفتن در صفحه اول گوگل نیست  !
هدف مشتری فروش است  !

شاخص کلیدی عملکرد :
 افزایش تعداد تماس تلفنی
 بهینه سازی نرخ تبدیل
 نرخ بازگشت سرمایه



KPIهای مرتبط با بک لینک

:  سازمان هایی با بلوغ پایین

 PA / DA 

 UR / DR 

 Backlinks count in alexa! 



KPIهای فنی

 HTML Improvements

Mobile Usability

 Index Stat

 Crawl Errors

 Structure Data 

 GTMetrix

 Light House



KPIهای نتیجه گرا

 Clicks

 Impression

 CTR

 Average Position

Main keywords position



KPIهای کیفی

 Index speed

 Total Index Pages

 Time on site 

 Bounce Rate 

 Return visitors 

 Brand Search 



KPIغیر مستقیم

داستان شرکت میسیز
 2014داستان شرکت هیوندای در جام جهانی



با تشکر و سپاس از همراهی شما
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