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 به نام خدا

 ای در وردپرسچند نکته برای پست گذاری حرفه

 ای در وردپرسپست گذاری حرفه  یبرا یینکات مهم اجرا
 عنوان شماره

 های داخلی و خارجیارجاع پست خود به سایت □ 1

 مناسب تیتر با تعداد کلماتانتخاب  □ 2

 های مناسباستفاده از فونت □ 3

 اصلی با متن بدنه متفاوت بودن رنگ عناوین □ 4

 مشکی بودن متن اصلی □ 5

 )جاستیفای کردن( هوشمند سازییکسان □ 6

 ایمحتوای چندرسانهافزودن  □ 7

 )مدادرنگی بودن متن ممنوع( توجه به کنتراست رنگی □ 8

 هاو جواب سؤاالتمتفاوت بودن رنگ  □ 9

 فرعی با عناوین اصلی متفاوت بودن رنگ عناوین □ 11

 هارنگو تناسب  ریزیبرنامه □ 11

 های بسیار زیادرنگکار بردن هعدم ب □ 12

 )بولد کردن( برجسته کردن مطالب خاص □ 13

 برای تصویر شاخص عکس انتخاب صحیح □ 14

 تصاویر شاخصدر   511در  511استفاده از اندازه  □ 15

 تعریف اندازه واحد برای همه تصاویر شاخص □ 16

 در تصویر شاخصبندی با دستهرنگ حاشیه مناسب  استفاده از □ 17

 درج لوگو روی تصاویر □ 18

 و کپی از گوگل اسکن شده هایعکسعدم استفاده از  19

 عدم افراط در تنوع فونت □ 21

 انتخاب یک رنگ واحد برای کلمات کلیدی و دارای لینک □ 21

 در متن استفاده از کلمات کلیدی مناسب □ 22

 برجسته کردن کلمات کلیدی و دارای لینک □ 23

 هااستفاده از هدینگ □ 24

 بندی مطالبدسته □ 25

 رعایت عالیم نگارشی □ 26

 های امالیی و نگارشیسازی غلطبرطرف □ 27

 لینک کردن برخی کلمات و جمالت  □ 28

      های مختلفانتخاب سرتیتر برای بخش □ 29

 لینک بین صفحه و تصویر ایجاد □ 31

 png ،gpeg ،gifهای رایج وب: استفاده ار فرمت □ 31

 بندی تصاویرایجاد فولدر در سایت برای دسته □ 32

 311kbتصاویر با حجم مناسب کمتر از  □  33

 باشید (Copyright) راقب قانون تکثیرم□   34

 افزاربهبود بخشیدن به تصاویر با نرم  □ 35

 تناسب ابعاد تصویر با مکان قرارگیری آن  □ 36

 (72dpiاستفاده از تصاویری با رزولوشن مناسب ) □ 37

 بندی جداولتناسب رنگ □ 38

 انتخاب فونت □  39

 اندازه فونت مناسب برای متناستفاده از  □ 41

 تر از متن برای تیتراندازه فونت بزرگ □ 41

 شماره کوچکتر از فونت فارسی( 2) انتخاب سایز کوچکتر برای فونت انگلیسی □ 42
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 برای  تولید محتوی در وردپرس یو ساختار یینکات مهم محتوا
 عنوان شماره

 محتوا طراحی چیدمان مناسب □ 1

 یعنوان اصل یهارعنوانیمتفاوت بودن رنگ و فونت ز □ 2

 ذکر رئوس مطالب □ 3

 عکس استفاده از □ 4

 عکس استفاده از عدم افراط در □ 5

 ادیت فاصله کلمات □ 6

 هارعایت شئونات و فرهنگ در انتخاب عکس □ 7

 رعایت سادگی )عدم وجود کلمات بسیار پیچیده و بسیار( □ 8

 رعایت اصل انسجام □ 9

 ""جداسازی کلمات و محتوای فارسی از انگلیسی با  □ 11

 هاپاراگرافمناسب بودن تعداد  □ 11

 استفاده از عالئم نگارشی مناسب □ 12

 هوشمندانه بودن ترتیب چینش محتوا □ 13

 بندی در انتهاوجود جمع □ 14

 استفاده از چکیده  □ 15

 مقدمه جذاب □ 16

 گیریاصلی و نتیجه رعایت اصول مقدمه، بدنه □ 17

 هاحفظ انسجام در پاراگراف □ 18

 سازآور و مفهومکلمات اطمیناناستفاده از  □ 19

 «خیلی»و « و»جای به« براینعالوه»و « همچنین»استفاده از کلمات جایگزین یا کلمات گذار:  □ 21

 مطالب کوتاه و صریح  □ 21

 حاشیه رفتن ممنوع  □ 22

 جامعیت موضوع و متن  □ 23

 برداری ممنوع! کپی □ 24

 هادر صورت کپی کردن متن های کپی شدههای موجود در متنحذف لینک  □ 25

 دقت در صحت مطالب گفته شده در سایت □ 26

 رابطه منطقی بین محتوای پست و هدف سایت □ 27

 جمالت طوالنی ممنوع □ 28

 بندی مطالبپاراگراف □ 29

 های کوتاهاستفاده از پاراگراف □ 31

 افزودن برچسب □ 31

 ذکر منبع برای افزایش اعتبار سایت  □ 32

 استفاده از اعداد در عنوان سایت □ 33

 کار بردن تعداد مناسبی از کلیدواژه کانونی بسته به تعداد کلمات متنبه □ 34

 های مرتبط در متن صفحه )لینک داخلی(ها و پستاستفاده از لینک دیگر برگه □ 35

 های مرتبط در سایت خودمان )لینک خارجی(استفاده از لینک دیگر سایت □ 36

 های اصلیگذاشتن تیک محتوای شاخص برای متن □ 37

 و ... برای تیترهای درونی متن H3و   H2های استفاده از تگ □ 38

 های یکساناستفاده از رنگ یکسان برای تگ  □ 39

 911تا  311استفاده از تعداد کلمات بین  □ 41

 هاها و برگهبندی برای پستاستفاده از دسته □ 41

 استفاده کمتر از جمالت مجهول □ 42

 توجه به خوانایی متن □ 43
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    ”ℎ1 ”انتخاب نام مناسب برای تگ .1

 .دهنده محتوی متن و مخصوص نام نوشته استزیرا این تگ نشان

 .شودبه بعد استفاده شود. این تگ برای تیترهای اصلی استفاده می ”ℎ2“ها از در بقیه تگ .2

 (shift+Alt+jها یکسان یا اصطالحاً جاستیفای باشد )اندازه متن در همه خط .3

 های ویرایشی(گذاریها درست ویراستاری شده باشد )از نظر امالیی و نشانهمتن .4

 .یکی باشد ی اصلیاندازه همه تیترها .5

 ظاهری، فونت همه متن یکسان باشد )تنوع فونت ممنوع(از نظر  .6

)افزودن لینک داخلی و  های دیگر سایت خودمانهای دیگر و پستنوشته )پست( خودمان با سایت برقراری ارتباط بین .7

 خارجی(

 هایمان است. یعنی کاربر بتواند از یک پستکردن بین پستکردن سواالت ذهنی کاربر و ارتباط برقرارکار برای برطرفاین

انجام  ꚙگویند که از طریق دریافت پیوندک و عالمت  دهی به پست دیگر میبه پست دیگر جابجا شود. به این کار، لینک

 شود.می

 لینک داده شده است.ای که به آن تغییر رنگ متن یا کلمه .8

 های مرتبط با پستمان است.این کار برای هدایت کاربر به سمت پست 

 لد کردن کلمات مهم و کلیدی متنوب .9

 رنگی بودن کلمات مهم متن   .11

کمان درست نکنید و از یک یا دو رنگ همچون سبز، آبی یا قرمز استفاده کنید و لزوما همه کلمات را رنگی اما رنگین

 بلدکردن کافیست. نکنید. گاهی

 .ممنوع هاطوالنی نبودن طول پاراگراف  .11

ها را خواننده از خواندن متن خسته نشود و بتوانید ارتباط درونی جمالت و پاراگراف تاها کوتاه باشد د پاراگرافیسعی کن 

ر موضوعات مختلف را د اید و یا اینکهها طوالنیست، یا نوشته خود را بسیار شرح و بسط دادهحفظ کنید. وقتی پاراگراف

شود که پست شما از حوصله خواننده خارج شود و صفحه سایت شما را ترک کند. باعث می ،ایدیک پاراگراف گنجانده

خط نباشد و اگر نیاز به توضیح  3ها کوتاه و خالصه باشد و بیشتر از بنابراین حتماً ضرورت دارد تا جمالت و پاراگراف

 های بیشتری استفاده کنید. بیشتری بود، از پاراگراف

 استفاده از تصاویر. .12

 شود و در نمره سئو سایت اهمیت بیشتری دارد.استفاده از تصاویر باعث افزایش خوانایی متن می

 های دیگر و استفاده آن در سایت خود؛عدم استفاده از کپی تصاویر از سایت .13
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دهد. در مورد متن نیز به سایت شما امتیاز منفی می شود وچراکه گوگل بسیار باهوش است و متوجه این موضوع می 

ه آید )نشان دادها سایت شما باال نمیشود و عالوه بر امتیاز منفی، در سرچها میاینچنین است و گوگل متوجه کپی متن

ها آن خودتان کنید کههایی استفاده میکه از پستماند و حتی زمانیشود( و این نمره منفی در حافظه گوگل باقی مینمی

 دهد.راحتی به شما امتیاز مثبت نمیاید، متاستفانه باز هم گوگل بههنوشت را

 دهی خارجی به پستلینک .14

 ها یا به نوشته یعنی از سایت دیگری بجز سایت خود که با آن در ارتباط هستیدهای خود لینک خارجی بدهید؛ نوشتهبه 

های داخلی دارد و دقیقاً مانند ئو سایت اهمیت باالتری نسبت به لینکهای خود لینک بدهید. این کار برای سبرگه

قاله کار منویسی است تا اعتبار مقاله شما افزایش یابد. درواقع شما با اینتر در مقالهاستناددهی به مقاالت علمی معروف

ما نیز از نظر علمی معتبر مقاله شاید که از نظر علمی معتبر است و بنابراین ارزش رفرنس دادهقاله پرخود را به یک م

 طور است وهای سایت نیز همینآن بر اساس یک مقاله معتبر علمی دیگر بوده است. در مورد نوشته پایهچراکه شود؛ می

 یابد.شود، اعتبار سایت ما افزایش میهای یک سایت معتبر دیگر لینک داده میوقتی به برگه

  "Yoasat SEO"مت اضافه کردن کلیدواژه کانونی در قس .15

است و باید    ”ℎ1 ”ای است که محتوی اصلی متن ما بر اساس آن است و بر اساس تگ کلیدواژه کانونی، کلیدواژه

 ترین حرف شما در متن باشد.اصلی

 اضافه کردن توضیحات متا.   .16

افیست اید. کقسمت اضافه کردهشود که شما در این آید، توضیحاتی نمایش داده میوقتی نتایج یک سرچ در گوگل باال می

 ت کپی کرده و در این قسمت قرار داده شود. سیک قسمت از متن که کاربر در جستجوی آن ا

خواند متوجه خواهد شد چیزی که به دنبال آن توضیحات متا بسیار اهمیت دارد زیرا کاربر وقتی این توضیحات را می

در قسمت درج تیتر در این قسمت، همیشه عنوان را ایجاد کنید و است در سایت شما وجود دارد یا خیر. بهتر است 

 حتماً دقت کنید که این قسمت به رنگ سبز باشد؛ یعنی تعداد کاراکترهای شما بیش از حد طوالنی نباشد.

 

 ی کلیدواژه )انتخاب صحیح کلیدواژه(عدم استفاده بیش از اندازه .17

تایج، شد که در قسمت نمنفی دارد. زیرا در گذشته، تکرار کلیدواژه باعث میاستفاده بیش از حد از کلیدواژه در سئو تاثیر 

سایت شما در قسمت باالتری قرار بگیرد و نویسندگان بارها و بارها و بدون هیچ دلیل خاصی بدون آنکه نیاز باشد از 

یعنی از یک مقدار خاصی )مثالً کردند و گوگل بعد از مدتی این قسمت را محدود کرد. های متن خود استفاده میکلیدواژه

توانید کلیدواژه استفاده کنید و این مقدار محدودیت متغیر است و همیشه ثابت نیست و بنابر اینکه واژه( بیشتر نمی 12

یابد. پس در صورت مشاهده اخطار تعداد مجاز تعیین شده تعداد کلمات پست شما چقدر باشد، کاهش یا افزایش می

 را اصالح کنید و یا کلیدواژه را عوض کنید.کلیدواژه، یا متن 

 استفاده از تصویر شاخص .18

 .های یک عنوان اصلی با رنگ مشخص دیگر و تگ مشخص دیگر نمایش داده شودزیرشاخه .19
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تن شما های اصلی متر سایت به کاربر و با اینتر ذخیره کنید و بهتر است شامل عنواناستفاده از برچسب برای نمایش آسان .21

 شود.روی در آن خودداری کنید زیرا امتیاز منفی محسوب میهای زیاد و زیادهاستفاده برچسب باشد. از

 .ایجاد پست باید حتماً در قسمت ویژوال کامپوزر باشد .21

های گذاری مناسب برای پست و ایجاد فضای خالی در قسمت سمت راست یا چپ پست، برای نمایش همه دستهدسته .22

 شما نام مرتبط با پست جدیدهم

 انتخاب و ایجاد هدر مناسب برای پست از طریق قسمت المان طراحی ویژوال کامپوزر .23

 


