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!کسب و کار بزرگ
.کسب و کاری که بیش از یک میلیون صفحه معتبر دارد



نیاز اصلی این کسب و کار

...رشد همیشگی



کارکسب و این چالش های 
تکراری، بودجه خزش و معماری اطالعاتمحتوای 



کمبود نیروی انسانی

ترین چالشاصلی 
ولی



جبران کمبود نیرو
کنترل

ه قدرت انتخاب، تغییر و پیاد

سازی فرایند و استراتژی ها 

تیم
پیاده سازی تیم و ساختار 

درست برای بیشترین 

و کم کردن بهره وری 

ِتکوابستگی به تیم 



کنترل
ه قدرت انتخاب، تغییر و پیاد

سازی فرایند و استراتژی ها 

استراتژی
پیاده سازی استراتژی ای که به ما در 

راستای رشد همیشگی کمک کند

ابزارها
توسعه ابزارهایی که در راستای اهداف 

ما بکار گرفته شوند

برون سپاری
استفاده از منابع نامحدود بیرونی و 

سرعت بخشیدن به کار بهینه سازی

خودکار سازی
پیاده سازی فرایندهای خودکار بهینه 

سازی و کم کردن هزینه ها



کنترل
استراتژی

گسترش صفحات مرتبط
اضافه کردن صفحاتی که در ساختار

ایت بیزنس هستند ولی در ساختار وب س

وجود ندارند 

آنالیز کیورد گپ رقبا
پیدا کردن کلمات کلیدی کسب و 

کارهای خرد ای که در بازارهای مرتبط با 

.بیزنس ما فعالیت می کنند

تاپیک کالسترینگ دقیق
ی ها پیاده سازی ساختار دقیق دسته بند

بر اساس جستجو و نیت کاربران

لینک دهی داخلی
پیاده سازی و جایگذاری مناسب لینک 

های داخلی در جهت تجربه کاربری بهتر 

و ارتباط معنایی قوی تر 



کنترل
ابزارها

داشبورد اختصایص
 در پیاده سازی داشبورد سئو اختصایص

راستای بهبود و سرعت فرآیندها 

گزارش دهی
گزارش دهی دقیق متریک ها برای 

برریس وضعیت و پوشش فعالیت ها

آزمایش
و پیاده سازی ساختاری که امکان آزمون

.خطا در ابعاد متفاوت را داشته باشد



کنترل
برون سپاری

تحقیق کلمات کلیدی
هت برریس و تحقیق کلمات کلیدی در ج

سرعت بخشیدن به فرایند تولید

لینک سازی
پیاده سازی فرایند لینک سازی و پیدا 

کردن فرصت های جدید

برریس بازار و رقبا
فرایند پیدا کردن بازارهای جدید بر 

اساس چشم انداز کسب و کار و پوشش

کلمات کلیدی رقبای احتمالی

تولید محتوا
گسترش تولید محتوا در ابعاد بزرگتر

یبرون سپارازاستفادهبا



کنترل
خودکار سازی

تحقیق کلمات کلیدی

پیاده سازی ساختاری بدون دخالت 

نیروی انسانی در گسترش تحقیق 

کلمات کلیدی

لینک داخلی و کالسترینگ

پیاده سازی ساختار لینک دهی داخلی 

بدون دخالت یا با دخالت کم نیروی 

انسانی

آزمایش

ای پیاده سازی ساختار تولید محتوا بر 

گسترش کلمات کلیدی



کنترل
خودکار سازی

تیم

تیم فین
جهت هم راستایی تیم سئو و تیم فین در

بهبود روند تسک ها

روند ها
پیاده سازی فرایند های منظم در جهت 

تسریع کارها

تسک ها
مشخص شدن دقیق تسک ها و جزئیات

آنها در روند تیم فین

آموزش
آموزش تیم فین در راستای هم افزایی و 

بهبود عملکرد



تیم
تیم فین

مدیر محصول سئو

ایجاد نقش مدیر محصول سئو در 

گ پیشبرد اهداف تیم در ساختارهای بزر 

سازمانی

تیم اختصایص در مارکتینگ

ایجاد تیم توسعه مختص به تسک های 

دپارتمان مارکتینگ در راستای تسریع 

فرایندها

سیستم اشتراک نیرو در فین

رای توافق و اختصاص نیروی اشتراکی ب

ود دپارتمان مارکتینگ در مواقع کمب

نیروی فین متخصص



تیم
روندها

پیاده سازی روندهای داخلی تیم سئو

پیاده سازی همه روندهای بهینه سازی داخلی تیم سئو به 

صورت فلو چارت های منظم

پیاده سازی روندهای خارجی تیم سئو

پیاده سازی همه روندهای بهینه سازی در تعامل با تیم فین 

به صورت فلو چارت



تیم
تسک ها

تسک های بهبود

قرار دادن همه جزئیات تسک ها و موارد مرتبط با آنها در 

ساختار تیم های توسعه

پروژه ها

ارائه اهداف و چشم انداز تیم مارکتینگ و سئو از انجام پروژه 

های تیم سئو 



تیم
آموزش

آموزش مفاهیم سئو

جلسات آموزیش تیم فین و افراد درگیر برای فهم بهتر سئو در

ابعاد بزرگ

آموزش پیاده سازی 

آموزش پیاده سازی و تعریف تسک و پروژه های سئو با تیم 

فین و مدیران محصول
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ایده آل مطلوب

سختزمانبر
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ایده آل مطلوب

سختزمانبر

تیم اختصایص توسعه❖

استراتژی مشخص و منسجم❖

ابزارهای بهینه سازی درون سازمانی❖

استفاده مناسب از اتوماسیون❖

برون سپاری تسک های زمانبر❖

بیزینسهم سویی کامل تیم سئو و ❖
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ایده آل مطلوب

سختزمانبر

تیم اختصایص یا مدیر محصول سئو❖

استراتژی مشخص و منسجم❖

ابزارهای بهینه سازی درون سازمانی❖

استفاده محدود از اتوماسیون❖

انجام تسک ها زمانبر در تیم❖

هم سویی نسیب تیم سئو و بیزنس❖
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ایده آل مطلوب

سختزمانبر

تیم اشتراکی توسعه فین❖

استراتژی نسبتا مشخص❖

ابزارهای بهینه سازی درون سازمانی❖

نبود فرآیندهای اتوماسیون❖

انجام تسک ها زمانبر در تیم❖

بیزنسهم سویی نسیب تیم سئو و ❖
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ایده آل مطلوب

سختزمانبر

تیم اشتراکی توسعه فین❖

نداشتن روند و استراتژی مشخص❖

ابزارهای بهینه سازی بیرونی❖

نبود فرآیندهای اتوماسیون❖

انجام همه فرایند ها در درون تیم❖

هم راستا نبودن تیم سئو و بیزنس❖



داشبورد اختصایص
یپیاده ساز

فاز اول؛ امکانات پایه

(هیتک و گرو)تغییر عنوان صفحات /قابلیت ایجاد❖

(هیتک و گرو)تغییر توضیحات متا /قابلیت ایجاد❖

تغییر تگ کنونیکال/قابلیت ایجاد❖

تغییر تگ روبوتس/قابلیت ایجاد❖

و هدینگ)تغییر محتوای صفحات /قابلیت ایجاد❖

(لینک ها

فاز دوم؛ امکانات پیشرفته

قابلیت پیاده سازی و آپدیت مارک آپ ها❖

قابلیت تغییر فایل متین روبوتس❖

بروز رسانی سایت مپ/قابلیت ایجاد❖

(گوگل بات)قابلیت خواندن و نمایش الگ سرور ❖

(عنوان و توضیحات متا)تست  A/Bقابلیت ❖

فاز سوم؛ امکانات تخصیص

ها APIابزار تحقیق کلمات کلیدی درون سازمانی ❖

ی با پیاده سازی ابزار بهینه سازی محتوا درون سازمان❖

ها APIکمک 

اتصال به سرچ کنسول گوگل و نمایش داده های❖

متناسب با نیاز بیزنس

پیاده سازی ابزار رنک ترکینگ❖



(خودکار سازی)آتومیشن 
پیاده سازی

لینک دهی داخلی بین صفحات مرتبط❖

(خالصه نوییس)پیاده سازی ابزار تولید محتوای متین ❖

بروز رسانی و ایجاد عنوان و توضیحات متا به صورت گروهی❖

عکس ها به صورت گروهی ALTبرچسب زدن رو ❖

دسته بندی و کالسترینگ در ابعاد بزرگ❖

کردن کلمات کلیدی مرتبط و معنایی در ابعاد بزرگپیدا ❖

تحقیق کلمات کلیدی با استفاده از داده های سرپ❖



محتوافرآیندهای تیم سئو؛ فلوچارت آدیت 



اس.در فریم ورک نکست جیssr؛ استفاده از فینفرآیندهای تیم 



26©
 C

A
N

D
O

 2
6

Practical Guide
to develop SEO system
in large companies

Milad Shooli


