ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ دﯾﺮ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺳﻮاﻟ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﻓﺰودن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ:
 .1ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺴﻮل وﺑﻤﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ
 .2ﺛﺒﺖ آدرس ﺳﺎﯾﺖ در ﻓﺮم اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮔﻮﮔﻞ
روش اول :آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰودن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ

 ‐۱در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول وارد ﻧﺸﺎﻧ https://www.google.com/webmasters ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

 ‐۲روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  sign inﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮد وارد ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺴﻮل ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

 ‐۳روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Add propertyﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آدرس ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن رو وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -۴در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن رو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :روش ﻫﺎی آﻣﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ در ۲۰۱۹
ﯾ ﻓﺎﯾﻞ  htmlرو ﺑﺎﯾﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و در روت ﻫﺎﺳﺖ ﺧﻮد )داﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ  Public_htmlدر ﻫﺎﺳﺖ(
آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  verifyﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۵ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﺴﻮل ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت

ارزﺷﻤﻨﺪی را در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل از ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

روش دوم  :ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮔﻮﮔﻞ

https://sarirnovin.com/wp-content/uploads/2018/10/submit-site-to-google.mp4

ﺑﺮرﺳ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه

ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن در ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾ ﺳﺮی ﻣﺮاﺣﻠ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻃ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ  dotechدر ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃ
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺮ زدن ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ
ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠ ،اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺣﺬف ﺑﻌﻀ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  dotechﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ

ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول در ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد زﯾﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را
ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﯿﺮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ dotech
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ آدرس  www.google.com/addurl.htmlﺑﺮوﯾﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾ ﺣﺴﺎب
 Gmailﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت  add a siteﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل www.dotech.ir :
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮔﻮﮔﻞ را داﻧﻠﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻣﺴﯿﺮ  Rootﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد آﭘﻠﻮد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻋﺒﺎرت  Verifyﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﻨ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺗﻤﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.

و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  sitemapو ﻣﻌﺮﻓ آن ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﺿﺮوری ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﯾ ﻧﺘﻪ اﺳﺎﺳ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺠﺸﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟ از ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻟﺰوﻣ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﯾ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺰش در ﺳﺮاﺳﺮ وب را دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺮده ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺎه زﻣﺎن
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺖ.
ﺧﻮب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﭼﻮﻧ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺖ
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
https://www.google.com/intl/fa/add_url.html
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ آدرس ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ
آدرس ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و ﺣﺘﻤﺎ آدرس ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺘ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺰﯾﺪن در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣ آدرس ﻫﺎ

وﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎﺗ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ را در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ…
ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﯿﻨ ،ﯾﺎﻫﻮ و  msnﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾ آﻣﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۱ﺗﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺣﺪود  ٪۹۰ﮐﻞ وب را
ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را

در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ راﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﯿﻨ ،ﯾﺎﻫﻮ و  msnﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺛﺒﺖ آن در ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﯿﻠ ﺑﻪ روﻧﺪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن
ﮐﻤ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺧ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ازای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﺑﻼگ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﺮای ﻣﻮاردی درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﯾﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﮐـﺎﻣﻼ راﯾـﺎن ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرﺗ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ ﺷﻤـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﻮ ﻧﯿـﺎز ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷـﺪ آن

ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.

و اﮔﺮ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای درج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

ﮐﻠﯿ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﺌﻮ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
ﭼﻄﻮر ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن در ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﯾ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در آن
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﺒﺎرت “”site:www.yourdomain.com
)ﺑﻪ ﺟﺎی  www.yourdomain.comآدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ( رو وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﺑﺰار ﺣﺮﻓﻪ ای وﺑﻤﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﯿﻨ راﻫ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرده اﻧﺪ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﯾ دﯾﺮ از راﻫﺎر ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﯿ ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﯾ از ﺻﻔﺤﺎﺗﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺻﻔﺤﺎﺗﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﻣﻮزش ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ راﯾﺎن ﺑﻮدن اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ و ﮐﻤ آن ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﯾﺪ و در ﻓﺮ ﺟﺬب ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن
را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ آﻣﻮزش در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳ و در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺴﻮل ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﺑﯿﺮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ:
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻮﮔﻞ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮاﻓﯿ ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧ Crawler ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎص در ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮرﺳ ﻧﺤﻮه دﯾﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﺳﻤﺖ ﮔﻮﮔﻞ
ﭼﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨ داده اﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎراﯾ ﻻزم در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ را دارد؟
و ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﮔﻞ وب ﻣﺴﺘﺮ را ﺑﻪ ﯾ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎم دﯾﺮ ﮔﻮﮔﻞ وب ﻣﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰ  Google Search console ،اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺿﺮوری ﻧﺒﻮدن ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و راﻫﺎری ﺑﺮای اﻧﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن در ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻨ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را در ﺑﺎﮐﺲ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ﻃﺮاﺣ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم

رﺳﯿﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺛﺒـــــــــــــــــــــــﺖ وب ﺳـــــــــــــــــــــــﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔـــــــــــــــــــــــﻞ ﺑـــــــــــــــــــــــﻪ
 https://www.google.com/webmasters/tools/submit-urlﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آدرس

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮد ،اﯾﻦ آدرس را در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ

روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

آدرس ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ  URLوارد ﻧﻤﻮده و ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘ را درج ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺪ submit request
ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ را دوﺑﺎره ﺗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ
ﺷﺪن ﺷﻤﺎ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ

ﺳــﺎﯾﺖ ﺷﻤــﺎ در ﮔﻮﮔــﻞ ﺣﺘــ ﺑــﺎ ﻧــﺎم داﻣﻨــﻪ ﮐﺎﻣــﻞ وب ﺳــﺎﯾﺖ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻧﺸــﺪ ﺣﺘﻤــﺎ ﺑــﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳــﺌﻮ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻠ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺳﺮور ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻨﺪﮐﺲ
ﺷﺪن ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی

ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﻣ ﺷﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺛﺒﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮار ﻣﺮر اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮی در
رﻧﯿﻨ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای آﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و اول ﺑﻮدن در ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر
ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﻧ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻐﻠ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻐﻠ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ
را در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ از وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را زﻣﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ درﺳﺘ آدرس دﻫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از
ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ آن را در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار دادن ﺑ ﻟﯿﻨ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﺮﻓ زودﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی

ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آﮔﻬ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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