
 

 

 

 

 

 

 

 سایتراهنمای تولید محتوای مناسب برای وب

 

 ”است پادشاه محتوا“

 

 

 

 



 

 ینکل هیچ ، گذارنده اشتراک به هیچ ، خواننده هیچ نگیرد قرار کاربران اختیار در و نگردد ایجاد ارزشمند محتوای که هنگامی تا 

 .شود می پرداخته محتوا لیدتو در مرحله ۶ بررسی به ادامه  داشت در نخواهد وجود غیره  و دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باشد:تولید محتوا شامل شش مرحله زیر می

 (Researchتحقیق) -1

 (Ideasها )ایده -2

 (Placementجایگذاری) -3

 (Creationایجاد) -4

 (Publishانتشار) -5

 (Promoteارتقا) -۶

 مرحله اول: تحقیق

 ودنم توجه مورد این به باید موضوعات یافتن در. شود می پرداخته طالعاتا و داده آوری جمع و موضوع یافتن به تحقیق مرحله در

 وجهت جلب توانایی ، محتوا تولید از پس تا گردد محسوب کار و کسب به مرتبط و محبوب موضوعات باید انتخابی موضوعات که

 .باشند داشته را مخاطب

 

 هامرحله دوم: ایده

 روش. گردد مشخص اطالعات این ارائه نحوه باید گردید فراهم الزم اطالعات و ها دهدا و مشخص محتوا تولید موضوع که هنگامی

 .است نظر مورد های گزینه از … و اینفوگرافیک ، ویدئو ایجاد ، وبالگ در مطلب نوشتن همچون هایی

 

 مرحله سوم: جایگذاری

 تولید مراحل در. رسد می محتوا قراردهی مکان به نوبت ، اطالعات ارائه نوع خصوص در ایده یافتن و اطالعات آوری جمع از پس

 و نگارش نحوه و زبان همچون عواملی ، شدن مشخص صورت در اما نیست محتوا قراردهی های مکان تعیین به نیاز لزوما محتوا

 ایه ایتس وب مانند خاصی های سایت وب برای محتوا که صورتی در مثال عنوان به کند تغییر است ممکن ارائه شمایل و شکل

 .نماید تغییر است ممکن زبان و گرافیک شامل ایجاد نحوه شود تهیه کودکان مخصوص

 

 ایجادمرحله چهارم: 

 ود. گردد می آغاز ایجاد مرحله ، آن از استفاده مورد های مکان تعیین و محتوا نوع انتخاب ، محتوا یافتن و تحقیقات انجام از پس

 .باشند می ها اینفوگرافیک از استفاده یا و وبالگ در مطالب درج مورد این در رایج روش

 

 



 مرحله پنجم: انتشار

 گونه هب را شده ایجاد محتوای کنید سعی. شود منتشر اینترنت در باید شده ایجاد محتوای پیداست مرحله این نام از که همانطور

 جتماعیا های شبکه از استفاده ، ایمیل ارسال ، گوبال در محتوا ارسال. گیرد قرار مخاطبان حداکثر دسترس در تا نمایید منتشر ای

 هب انتشار مرحله در مخاطبان تعداد افزایش های راه از دیگر وبمسترهای با ارتباط و جستجو موتورهای برای محتوا نمودن بهینه ،

 .آید می شمار

 

 مرحله ششم: ارتقاء

 الگوب بعدی مطالب در شده ایجاد محتوای از کنید سعی. دشو سپرده فراموشی دست به نباید انتشار از پس شده ایجاد محتوای

 کتاب مثال عنوان به) محتوا کننده منتشر های سایت ، اجتماعی های شبکه ، دیگران های وبالگ در مهمان های پست ، خود

 استفاده( محتوا از عنو این کننده منتشر های سایت وب در اینفوگرافیک و رایگان آنالین کتابخانه های سایت وب در الکترونیکی

 .نمایید

 

 

 ها از نظر محتواسایتانواع وب

 ،انجمنی سایت وب شخصی، سایت وب به توان می ها آن ترین مهم جمله از. هستند مختلفی انواع دارای محتوا نظر از ها سایت وب

با توجه به اهیمت و مرتبط بودن  در ادامه .کرد اشاره و غیره پرتال اجتماعی، سایت وب فروشگاهی، سایت وب تجاری، سایت وب

 پردازیم:مبحث به معرفی پورتال می

 :کنیم می اکتفا نمونه چند ذکر به که است متفاوتی تعاریف دارای مختلف مقاصد و دیدگاهها از پورتال مفهوم

 ستجو،ج موتور نظیر انیرایگ خدمات دارای معموالً پورتال یک باشد، می سایتها دیگر به ورودی دارای که است سایتی پورتال یک

 .باشد می و غیره چت رایگان، ایمیل

 کنند دیدن آن از وب از استفاده هنگام در مردم که باشد مکانی اولین که است سایتی پورتال یک.(First place to see) 

 .باشد شده تاسیس هدفی چنین با اینکه یا و

 بودن تماس مکان اولین هدف با که است سایتی پورتال (First Port Of Call) کار به شروع آنالین کاربر که هنگامی در 

 می ارائه را دایرکتوری و جستجو سرویس اطالعات، اخبار، از ای آمیزه پورتال یک. گردد سازی پیاده و طراحی کند می

 اممق حفظ برای پورتالها های تالش جمله از نیز دیگر محتوایی های ابزار و رایگان های سرویس ارائه رهگذر، این در. کند

 .باشد می شروع برای مکان بهترین

 این در که... و سازمانی خبری، ورزشی، تجاری، های پورتال نظیر است پورتال مشتقات پورتال، مفهوم تعریف در دیگر نکته 

 :کنیم می بسنده سازمانی پورتال تعریف به میان



 زا آنها مدیریت و اسناد چرخش اسناد، مختلف نسخ کنترل مجزا، های بندی دسته در اسناد ارائه: محتوا و اسناد مدیریت 

 یسازمان پورتالهای محتوا، ایجاد و مدیریت در فراوان امکانات وجود با. شود می محسوب سازمانی پورتال یک امکانات جمله

 .کنند می برطرف سازمان در را محتوا مدیریت سیستم به نیاز معموال

 همکاری(Collaboration)  صورت به توانند می کاربران معموال سازمانی هایتالپور : در Synchronous طریق از Chat 

 ارتباط در سازمان با الکترونیک پست و وبالگ ،(انجمن) Forum طریق از Asynchronous صورت به یا و Messenger و

 .باشند

 نباشد ممکن غیر یا و سخت آن به رسیدن که شرطی به ولی است مفید اطالعات، ارائه:اطالعات در گردش و جستجو .

 .باشد می داده فراوان حجم با سازمانی پورتالهای در مهم امکانات جمله از اطالعات جستجوی

 سازی خصوصی (Personalization):خصوصی همچنین و – خدمات و اطالعات ، ها محتواداده سازی خصوصی امکان 

 اتواطالع خدمات بتواند باید کاربر هر. میکند اعطا کاربران به ار شخصی قالب از برخورداری توانایی پورتال، ظاهر سازی

 .کند گزینش را خود نطر مورد

 دسترسی قواعد و حقوق تعیین (Entitlement):اطالعات به دسترسی در را کاربران بتوانند باید سازمانی پورتالهای مدیران 

 سازمان تجاری شرکای اختیار در فقط باید سازمان تجاری شرکای مالی اطالعات مثال عنوان به. کنند محدود خدمات و

 .سازمان کارمندان نه و مشتریان نه. باشد

 یکپارچگی (Integration): نقطه یک ایجاد و سازمان در موجود افزارهای نرم و ها سیستم میان افزاری نرم ارتباط ایجاد 

 خصوصیت این واقع این در. باشد می سازمانی پورتال یک خصوصیات مهمترین از یکی – Single Point Of View – دید

 .باشد می سازمانی پورتال یک با سایت یک بازر تفاوتهای جمله از

 ای مرحله یک اصالت تصدیق و هویت تعیین (Single Sign On - SSO :)ورود به ملزم نباید پورتال با کار هنگام در کاربران 

 Active و LDAP چون سرویسهایی کمک با واقع در. باشند خدمت یا بخش هر با رابطه در خود مشخصات و کاربری نام

Directory ثالم طور به. باشد داشته وجود مختلف های سیستم با کار برای پروفایل یک از استفاده امکان بایست می 

 Mail اب رتبطم)الکترونیکی های نامه اسناد، مدیریت بخشهای از یکبار برای کاربری نام یک ورود با بتواند باید کاربر

Server)، ندک استفاده( اتوماسیون سیستم با مرتبط) اداری های نامه و( اسناد آرشیو افزار نرم با مرتبط) اسناد آرشیو. 

 

 دانشگاهی سایت وب یک محتوای استراتژی تعیین

 یتواندم شد مشخص راتژیاست اینکه از پس. است آن اندازی راه برای نخست گام سایت وب یک ایجاد برای کلی استراتژی ترسیم

 .پرداخت ابعاد سایر و گرافیکی و ظاهری های جنبه سایت، کلی نقشه به

 این همف محتوا استراتژی هدف کلی، طور به. دارد ساختاربندی و استراتژی نوعی به نیاز دانشگاهی سایت وب یک محتوای تعیین

 الاصو و بگوید بازدیدکنندگان و مخاطبین به خواهد می چیز چه ممکن روش ترینساده در سایت وب یک مدیر که است نکته

. اشدب آسان آن درک و مشخص باید سایت وب اصلی هدف نخست، گام در. کرد پیچیده حد از زیاده نباید را نویسی محتوا فرآیند

 :کنید مشخص را اصلی سؤال چند این پاسخ باید چیز هر از پیش کار، این برای



 چیست؟ شما سایت هدف 

 کند؟ بازدید سایت وب این از کسی چه دارید قصد

 بدانند؟ چیز چه باید سایت ترک از پیش بازدیدکنندگان

 این ات است الزم. کنید ساختاربندی خود دانشگاهی سایت وب محتوای برای توانیدمی یافتید، را هاپرسش این پاسخ که زمانی 

 که زمانی تا بدانید که است ضروری نکته این رعایت. بپرسید نیز یدکن می ایجاد سایت در که جدیدی صفحه هر برای را هاپرسش

 .نکنید آغاز را محتوا تولید نشده، مشخص کامالً سایت کلی ساختار

 

 چیست؟ سایت وب اصلی نقطه و هدف

 یست؛ن پسندیده چندان نکات این تمام از استفاده که بگیرید نظر در اما گرفت کمک زیر موارد از میتوان سوال این به پاسخ برای

 کنید فراهم را شماست مدنظر صفحه مختص که اطالعاتی. 

 کنید استفاده متن کنار در ویدیو و تصاویر از 

 کنید منتشر را اخبار. 

 ره(و غی اطالعات درخواست نامثبت مثال برای. )باشند داشته فعالیتی سایت در تا کنید تشویق را بازدیدکنندگان 

 

 کند؟ بازدید شما سایت وب از کسی چه خواهیدمی 

 دفه جامعه که بدانید باید. گرفت کمک آن راهبردی اطالعات از و کرد مراجعه آنالتیک گوگل به متوان هاپرسش قبیل این برای

 ؟...و آموزشی مؤسسات ها،رسانه التحصیالن،فارغ دانشگاه، کارکنان دانشجویان؟ است؟ کسی چه دانشگاهی سایت وب در شما

 برسید؟ خود هدف جامعه و مخاطبین به توانیدمی چطور خیر اگر هستند؟ فعلی مخاطبین همین شما هدف مخاطبین آیا

 کمک تیکآنال گوگل اطالعات نیز کار این برای کنند؟ پیدا را سایت وب مختلف صفحت توانند می چطور بازدیدکنندگان و کاربران

 .بود خواهد کننده

 کنند؟ باید کار چه سایت ترک از پیش بازدیدکنندگان  

 هایامگ به نیاز یابد ادامه بازدیدکنندگان با تعامل خواهیدمی اگر اما باشد؛ متفاوت صفحه هر برای تواندمی پرسش این به پاسخ

 برای هک بخواهید مخاطبین از کنید، لینک را آنها و بیابید را صفحه مطالب با مرتبط اطالعات که است این اقدام یک. دارید بعدی

 و غیره. بگذارید اشتراک به اجتماعی های شبکه در را سایت محتوای شوند، شما سایت مشترک خبرنامه سالار

 

 



 شود؟ منتشر شما سایتوب در اطالعات این که است نیاز

 تااطالع کپی از. کنید لینک آن به بله اگر دارد؟ وجود دیگری سایت وب در دیگرو جای شده منتشر محتوای و اطالعات این آیا 

 خواهد آن اصلی مالک عهده به اطالعت صحت مسئولیت و داشت خواهید روزیبه اطالعات همیشه ترتیب بدین کنید، خودداری

 ...(و دانشگاه نزدیک اقامتی هایمکان فهرست دانشکده، اطالعات ها،فرم زمانی مهلت مثال برای) بود

 یگذاراشتراک به نیاز اگر. نکنید استفاده اداری هایپرونده مخزن انعنوبه خود سایتوب از باشد؟ عمومی باید اطالعات این آیا

 .کنید استفاده درایو گوگل مثل اطالعات ابری اشتراک هایسرویس از دارید اسناد

 موتورهای صورت این در تا دربیاورید وب عادی صفحات شکل به را هاآن است بهتر دارید؟ زیادی word و PDF هایفایل آیا

 .بیابند راحتی به را آن بتوانند وجوجست

 طرح، املش مسئله این که کنید؛ فکر جزییات به توانیدمی شد، تنظیم هااستراتژی و کرده طراحی را سایت اصلی نقشه که زمانی 

 .شودمی سایت مکتوب محتوای و گرافیک رنگ،

 مورد مخاطبین اطالع به را آن که است آن زمان نوناک و دارید ساده دسترسی با و فهمقابل دقیق، سایتوب یک شما ترتیب بدین

 هاسایتوب سایر از استفاده ایمیل، ارسال اجتماعی، هایشبکه از استفاده. دارد وجود کار این برای مختلفی هایراه. برسانید خود نظر

 .آنهاست جمله از و غیره

 

 سایت وب محتوای بخش ترین مهم عنوان،

 سایت وب وضعیت حال عین در و کند جذب آن خواندن به را مخاطب میتواند که است سایت وب مطالب بخش ترین مهم عنوان،

 .بخشد بهبود جو و جست موتورهای در را

 دلیل به سایتوب کاربران. است متفاوت چاپی هایرسانه در موجود محتوای با متعدد جهات از سایتوب یک در موجود محتوای 

 ارند،د اطالعات به دسترسی چاپی محتوای از ترساده بسیار و دارند نیاز اینترنت در مطالب کردن پیدا برای کمتری زمان اینکه

 همیتا مخاطب توجه جلب نتیجه در. پردازندمی مطلب مروربه بیشتر و کنندمی صرف مطلب خواندن برای نیز کمتری زمان معموالً

 .دارد بیشتری

 بیابند، ار نظر مورد مطالب بتوانند کاربران و باشند داشته بیشتری مخاطب نترنتای در شده منتشر مطالب اینکه برای همچنین

 ستجوج موتورهای در سایتوب وضعیت بهبود به که کند رعایت متون تولید در را نکاتی است الزم سایتوب محتوای کننده تولید

 .شودمی منتهی

 .پردازیممی کنند کمک بهتر محتوای تولید برای هاسایت وب مدیران به تواندمی که عواملی بررسی به ادامه در

 

 



 عناوین

 دارد اهمیت صفحه یک عنوان چرا

 که لدلی این به. است واقف آن اهمیت به ژورنالیستی و نویسنده هر و است آن بخش ترینمهم مطلب یک عنوان که گفت توانمی

. است بد ای خوب چقدر شما مطلب که نیست مهم. خیر یا بخوانند را مطلب که گیرندمی تصمیم عنوان خواندن با تنها افراد بیشتر

 روی رب تواندمی نوشته یک که است جایی تنها شاید و اولین صفحه عنوان. شد نخواهد خوانده مطلب نباشد مناسب آن عنوان اگر

 .بود خواهند یدهفابی ایدنوشته که کلماتی بقیه کند مطلب خواندن به ترغیب را خواننده نتواند عنوان اگر. بگذارد تأثیر خود خواننده

 

 :مثال عنوانبه. دارد کاربرد هم دیگر جاهای بسیاری در مطلب یک برای خوب عنوان نوشتن

 وجهمت که گونههمان. کنید جستجو آن در را ایکلمه و کنید انتخاب را جستجو موتور یک: جستجو نتایج در کاربران توجه جلب

 در کمی اطالعات جستجو موتورهای تمام در. شد خواهد داده نمایش ایدکرده جستجو که ایکلمه برای یجهنت هامیلیون ایدشده

 ینکل یک و کوتاه متن یک و عنوان معموالً. کند انتخاب را خود نظر مورد نتیجه هاآن اساس بر بتواند کاربر که دارد وجود نتایج

 داده نشان تررنگ پر و بوده باالتر عنوان اطالعات این بین در و شوندمی داده نشان جستجو نتایج در که هستند اطالعاتی تنها

 .باشد جستجو موتورهای از بیشتر کاربران دریافت کلید تواندمی جذاب عنوان یک که است دلیل همین به. شد خواهد

 کنندمی مطالعه را سایتوب محتوای هاخبرخوان طریق از که سایتوب خوانندگان :(RSS) سایتوب خوراک خوانندگان توجه جلب

 نباشد جذاب کافی اندازهبه مطلب عنوان کهدرصورتی. دید نخواهند خبرخوان در را متن و کنندمی مرور را مطالب عنوان معموالً

 .کرد خواهند اکتفا عنوان خواندن به و شد نخواهند شما مطلب مشتری کاربران این گاههیچ

 مؤثر دهندمی هاسایتوب صفحات به جستجو موتورهای که هاییرتبه در زیادی عوامل: جستجو یموتورها برای سازیبهینه

 صفحه عنوان در شما که است کلماتی دارد تأثیر هارتبه این در که (in page) صفحه درون عوامل ترینمهم از یکی. باشندمی

.( تاس شده اشاره مستند این بعدی هایبخش در تفصیل هب جستجو موتورهای برای سازی بهینه مبحث به. )کنیدمی استفاده

 وانعن برچسب در را شما مطلب عنوان فرض پیش صورت به شوندمی استفاده سایتوب اندازیراه برای که افزارهایینرم بیشتر

 معموالً  دیگر سوی زا. دارند صفحه رتبه در مستقیمی تأثیر فاکتور دو این. دهندمی قرار (URL) صفحه آدرس و (title) صفحه

 در یسزای به نقش خود این که کنندمی استفاده مطلب عنوان از شما مطلب به دادن لینک برای دیگر هایسایتوب نویسندگان

 .کرد خواهد سرازیر شما مطلب به را بیشتری ترافیک جستجو موتورهای از و داشته بندیرتبه

 :عنوان برای ۵۰ - ۵۰ قانون 

 کنار نآ عنوان انتخاب برای کنیدمی صرف خوب مطلب یک نوشتن برای که را زمانی نصف است بهتر که کندیم بیان قانون این

 که خواهیدمی واقعاً شما اگر و است زیادی اهمیت دارای دانشگاهی واحد سایتوب برای که دارید مطلبی اگر پس. بگذارید

 .باشید داشته آن عنوانبه زیادی توجه باید بخوانند را مطلب آن سایتوب بازدیدکنندگان

 



 :عنوان برای ۲۰ - ۸۰ قانون 

 .است گرفته سرچشمه جالب آمار یک از قانون این

. واندخ خواهند را مطلب بقیه نفر ده از نفر دو تنها ولی کنندمی مطالعه را مطلب عنوان نفر هشت فقط نفر ده هر از متوسط طوربه

 .دارد تأثیر خیلی مطلب کل تأثیرگذاری روی بر چرا کهاین دلیل و است عنوان قدرت راز این

 .تاس بیشتر شود مطالعه زیادی افراد توسط که باشید داشته موفقی مطلب اینکه احتمال باشید داشته بهتری عنوان هرچه

 

 بهتر عنوان نوشتن برای تکنیک چند

 .بپرسید سؤال پنج خود از بنویسید را خود عنوان اینکه از قبل

 کند؟می پیشنهاد پاداشی مطلب خواندن برای خواننده به شما نعنوا آیا 

 کند؟ باورپذیرتر و ترجذاب را شما عنوان که کنید اضافه توانیدمی جزئیاتی چه 

 کند؟می بیدار اوست دسترس در که موضوعی درباره خواننده در را پیگیریقابل و قوی احساس شما عنوان آیا 

 دهد؟ تکان تائید نشانه به را سرش لحظه همان در شما مخاطب شود باعث که دهدمی ائهار را پیشنهادی شما عنوان آیا 

 کند؟ متن خواندن به شروع شما مخاطب شود باعث که کنید اضافه را جذابی المان توانیدمی آیا 

 .کنندمی مهیا را عالی عنوان یک نوشتن برای خوب ساختار یک سؤال پنج ینا

 خواهید را آن خوب نتیجه حتماً و ماند نخواهد پاسخ بدون تالش این ولی. طلبدمی زیادی تمرکز و زمان خوب عنوان یک نوشتن

 .دید

 

 متون 

 در هک المانی هر کلی طور به. است مهم بسیار بخواند کامل صورتبه را متن که کند متقاعد را خواننده اینکه برای متن ساختار

 خواننده قدم به قدم آن از پس و شده خوانده محتوا جمله اولین شود باعث که شده حیطرا هدف این با دارد وجود تولیدی محتوای

 ساده و موجز شفاف، را چیز همه باید که دانیممی همچنین. برسد نهایی گیرینتیجه به تا دارد نگه بعدی جمالت خواندن درگیر را

 .کند برقرار ارتباط مخاطب با سادگی به ما محتوای تا نگهداریم

 .دانیممی را بد یا خوب عنوان یک مخرب یا و سازنده نقش حتماً قبل بخش به توجه با

 کنیم؟ تولید خوب و کننده متقاعد متن یک توانیممی چگونه موارد این دانستن با اکنون

 

 



 :کنندمی کمک شما به راه این در که کرد خواهیم مرور را نکته چند ادامه در

 او به هک بدهید خواننده به( ابتدایی هایپاراگراف و عنوان توسط) مهم قول یک ابتدا. بگذارید وانندهخ روی را خود تمرکز همه ابتدا

 نوشته این به چیزی چه برای اصالً کند فکر خود با ندهید اجازه خواننده به هرگز. دارد او برای منافعی چه نوشته این خواندن بگوید

 .نمک صرف آن خواندن برای را وقتم و کنم توجه

 شپوش را ایدداده که قولی و شما اصلی هدف که باشد داشته اصلی هدف یک و اصلی ایده یک باید شما نوشته از مجزا قسمت هر

 .باشید خود هدف روی بر متمرکز کامالً. نکنید گویی پریشان و نشده منحرف اصلی نکته از. دهد

 عیاتواق توسط که کلی جمالت. دهیدمی ارائه هاآن برای دلیلی که شوید مطمئن همیشه و کنید، بیان واضح کامالً را خود اظهارات

 .بردمی بین از را او اعتماد و انگیزدمی بر را خواننده حساسیت شوندنمی پشتیبانی مشخص

 متخصص اکنونهم راگ بگویید، سخن معتبر باید. دهید ارائه کافی منابع دیگر افراد هایقدردانی و تشکر و منابع آمار، از استفاده با

 .باشید داده انجام را خود تحقیقات قبل از است بهتر نیستید موضوع یک در

 برای سودی چه مطلب این. مطلب خواننده بروید، خود اطراف فرد ترینمهم سراغ به مجدداً کردید آوریجمع را کافی منابع وقتی

 .کنید تأکید خواننده منفعت بر مجدداً دارد؟ او

 ندهخوان به شدن قبول برای اختصاصی صورتبه را آن است الزم دهیدمی ارائه که چیزی هر. دهید ارائه خواننده برای پیشنهاد یک

 را ندهخوان توسط آن نکردن قبول ریسک خود سخن از کردن پشتیبانی با و دهید ارائه را خود پیشنهاد استوار و محکم. دهید ارائه

 .کنید کم

 .ایدکرده عمل آن به چگونه که دهید نشان و برگشته خود اولیه قول به و کرده تکمیل را دایره و کرده بندیجمع را چیز همه

 و یدکن استفاده نوشتن برای راه مسیر یک ایجاد برای هاآن از. هستند کننده متقاعد متن یک کلیدی هایالمان از تعدادی هااین

 .برسید بهتری نتایج به

 

 

 

 

 

 

 

 



 محتوا استراتژی ی درباره طالیی نکته 10

 

 های مهم درباره استراتژی محتوا:تعریف

 رایب خالقانه طراحی یک نوعی، به را محتوا استراتژی بحث ،«اطالعات فلسفه: محتوا استراتژی» کتاب در الوینگر راشل 

. ودش بنا دسترس در و استفاده قابل محتوای از کاربردی، و جذاب و زیبا ساختمانی که شکلی به. داندمی اطالعات معماری

 .دیدند محدود وب فضای به را حوزه این محتوا، استراتژی هایتعریف ترینساده و نخستین

 شامل) دیجیتال اطالعات انواع همه نگهداری و اجرا پردازی، ایده آوری، جمع و کشف را محتوا استراتژی اشتریبلی، روبرت 

 . داندمی( و غیره ویدئو برچسب، لینک،

 استراتژی![« خوردمی درد به که وبسایتی: کنیم ترجمه باشد بهتر شاید یا] کندمی کار که وبسایتی» کتاب در اوبراین، مارک 

 قابل و فرد به منحصر تخصصی محتوای کردن اضافه برای برنامه داشتن: کندمی تعریف فنی و ساده حد این تا را محتوا

 .منظم صورت به جستجو موتورهای در شدن فهرست

 برنامه:تاس کرده تعریف چنین را محتوا استراتژی است، محتوا استراتژی حوزه در افراد ترینمطرح از که هالوورسون کریستنا 

 .کاربردی و مفید محتوای مدیریت و( مخاطب دست به رساندن) تحویل تولید، برای ریزی

 تولید ار «خاص تجربه یک» با متناسب کاربردی و مفید و مناسب محتوای است قرار محتوا استراتژی: نمارگوت بلومشتای 

 .کند مدیریت و داده مخاطب تحویل ار آنها و کرده گردآوری و

 

 



 استراتژی محتوا:

 بار به و کاربران انتضارات کردن براورده هدف به رسیدن برای محتوا استراتژی برای شما که ملزوماتی از مورد 10 زیر لیست در

 . میکنیم بیان را هست شما تجاری اهداف نشستن

 

 دارد گروهی کار به نیاز محتوا استراتژی -1

 بخشد زندگی را سئو پروژه یک نمیتواند تنهایی به محتوا اما .  "Content is King" ایم شنیده ها بار و ها بار را جمله این ما

 .کند همکاری خود همکار های رشته با باید محتوا

 های رشته. است الزامی محتوا استراتژی زمان در گروهی کار انجام ،  Brain Trafic گذار بنیان هالورسون کریستینا ی گفته به

 :از هستند عبارت  گیرند، قرار مشاوره مورد شدت به محتوا استراتژی مرحله طول در باید که همکار،

 کاربری ی تجربه 

 طراحی 

 اطالعات معماری 

 رایت کپی 

 توسعه و گسترش 

 جو جست های موتور سازی بهینه 

 بازاریابی 

 برند ساخت و عمومی روابط 

 تجاری شرکای و سهامداران 

  

 .شود مشکالت از بسیاری حل به منجر تواند می مسووالنه رویکرد این زندگی، در چیزها از بسیاری همانند

 دیجیتال، های پروژه برای":  دهد می را مشکل این پاسخ خود  مجازی آژانس چگونه که  میکند بیان Razorfish از لویینگر راشل

 مسئول را ها ارشد از گروهی و ابتکار خلق برای را افرادی پروژه این در ما".کردیم آوری جمع را CRUX تیم یک بار اولین برای ما

UX  هندن بنا را محتوا استراتژی جمله از دیجیتال،  مفاهیم کلیه اساس و پایه تا کنند می کار استراتژی گروه با آنها.  کردیم .

 یم ارمغان به ما برای را مختلف  های رشته در متخصص همکارانی و کرد پیدا گسترش  ما تمرکز ، شد تعریف این که هنگامی

 . آورد

 .است همکار های رشته همه از تیمی تالش نیازمند خوب محتوای استراتژی خالصه مطلب:

 



 .بگیرید نظر در را کنند می ایجاد را شما محتوای که افرادی و محتوا -2

 .است تجاری اهداف به دستیابی و کاربران انتظارات پذیرش مؤثر، محتوا استراتژی یک اصلی هدف شد، ذکر که همانطور

Halvorson، ادد توسعه را چارچوبی وب، محتوای استراتژیستهای اولین از یکی و وب برای محتوا استراتژی نویسندگان از یکی 

 . میکنند ایجاد محتوا آن در که هستند مردم بلکه است، متمرکز واقعی محتوای روی بر تنها نه که

 اهداف به که حالی در محتوا، استراتژی یک ایجاد هنگام در حاکمیت و کار گردش فاکتور داشتن نگه با که است این او اعتقاد

 . کنیم ایجاد آنالین مخاطبان به را تر استفاده قابل و تر مفید محتوا توانیم می رسیم می کار و کسب

 

 : محتوا اجزای

 داریم نیاز ارتباط برقراری برای ما که پیامی  تمامی و ها استایل ، لحن موضوعات،:  جسم 

 ساختار و ها بالک در محتوا تحلیل و تجزیته ، بندی اولویت چگونگی:  ساختار 

 : افراد اجزاء

 

 محتوا نگهداری و ایجاد برای نیاز مورد منابع و  ابزارها ، ها فرآیند:  کار گردش 

 محتوای کیفیت و یکپارچگی ثبات،:  حکومت 



 تسیاس و اهداف به تا میکنند کمک ما به میکنند ایجاد را مطالب که افرادی و شده تولید محتوای به توجه با خالصه مطلب: 

 . یابیم دست خود تجاری های

 

 دهید مطابقت خود مخاطبان سواد سطح با را خود  های نوشت -3 

 نشان او تحقیقات نتایج. داد انجام سواد مختلف سطوح با افرادی  روی بر را ها آزمایش سری یک Electronic Ink از کالتر آنجال

 را آن محتوای که هستند هایی سایت وب در اساسی وظایف تکمیل برای تالش حال در کم سواد سطح با کاربران که دهد می

 . برخوردارند باالیی سواد سطح از که اند نوشته افرادی

 اب و تر سریع را خود وظایف سواد سطح با کاربران ، هستید ، هستند کمی سواد به نیاز که هایی سایت وب از استفاده هنگام

 است؟ درست است، واضح کامال که رسد می نظر به ، دهند می انجام کمتر سرخوردگی

 توانندب همه و کنند تشکر شما از کم دانش سطح با کاربران تا کنید بیان روشن و  واضح را خود  های نوشته زبان خالصه مطلب:

 .  کنند استفاده شما سایت محتوای از

 

 . کنید استفاده معروف سوال پنج محتوای بازاریابی استراتژی -4

 چرا ؟  چیزی چه ؟ کسی چه.  هست آشنا کامال سوال 5 این با است کرده کار یا تحصیل خبرنگاری ی رشته در که کسی هر

 . هست آشنا ؟ کجا ؟ موقع ؟چه

 این.  شود داده پاسخ سوال ۶ این به اینکه مگر نیست کامل متنی هیچ میکنند بررسی را ها سایت وب محتوای که دقیق افراد

 در بزرگ ی روزنه یک سوال ۶ این از یک هر گرفتن نادیده.  است درست و رایج بسیار خبرنگاری و نگاری روزنامه در قانون

 . دارد شما توسط شده تولید محتوای

 را خود متن ترتیب Think Info از یاگودیچ ریچارد ؟ است مرتبط سایت وب محتوای استراژی به موضوع این چگونه بنابرین

 . داد خواهد نتیجه که باشید مطمعا و کنید پیاده جدید استراژی یک و کنید استفاده معروف سوال ۶ از و بچبنید مجدد

 میکنید؟ شروع را پروژه این چرا - ؟ چرا 

 چیست؟ شما پیام  - ؟ چی یا چیزی چه 

 است؟ کسی چه مخاطب -؟ کسی چه 

 ؟(متن دستگاه، مکان،) شد خواهد خوانده پیام کدام -؟ کجا 

 کنیم؟ ساخت/  ساخت حاضر حال در را محتوای توان می چگونه -چطور؟ 

 محتوا انتشار و ایجاد روند بندی زمان - ؟ موقع چه. 

 . میدهد پوشش را شما محتوای تمام که شوید مطمعا و کنید تهیه معروف سوال ۶ از لیستی خالصه مطلب:



 

   گفتار و بیان لهن -5

 . دارد قرار محتوا های استراتژیست برای مقدم خط در و مهم بسیار های ابزار جز و است قدرتمند بسیار  گفتار و بیان لهن

 سوی از. باشد هماهنگ محتوای تمام در باید این. است آن هویت و شخصیت دهنده نشان شما برند  های نوشت لهن و گفتار

 .باشد محتوا و متن با مطابق و سازگار  باید  نوشتار لهن دیگر،

 متفاوت خوانندگان احساسی وضعیت به بسته باید شما برند لحن ، MailChimp  در محتوا مدیر لی، کیهفر کیت گفته طبق بر

 پیام یک در اما. کند ایجاد را وفاداری و داشتن دوست تواند می آمدید خوش صفحه یک در طنز مثال، عنوان به.  باشد

 . باشد آن مقابل در دقیقا تواند می ، هشداردهنده

MailChimp نام به سایت وب یک آنها  که طوری به است اکتیو بسیار ها نوشته در گفتار لحن مورد در 

www.voiceandtone.com لحن از چگونه که دهد می نشان خود نویسندگان  به سایت وب این.  اند کرده  اندازی راه  

MailChimp استفاده( ها جوک حتی و رعایت هشدار های پیام ها، توییت وبالگ، های پست) تجاری نام با محتوا انواع برای 

 یک ایجاد ی نحوه برای مناسب راهنمای یک بخواهد که کسی هر برای و  است شما خود تیم برای عالی منبع یک این. کنند

 . است مفید بسیار کند ایجاد متن در درست گفتار

 

 شافزای  شما کاربران تجربه میشود  باعث کند می تعریف را شما تجاری نام و  نوشتار لحن که سبک یک ایجاد خالصه مطلب:

 .کند تقویت را  خود شما برند تصویر و  یابد

 

 . است نمرده سئو -۶

 ردهم جستجوگرها که کنند می ادعا دیجیتال مختلف ژانرهای از مردم پنگوئن، و پاندا مانند گوگل های الگوریتم رسانی روز به با

 . شود می سختر روز به روز 1 ی صفحه در بودن باال بازی که است این عمومی توافق. اند

 . است شده میدهند انجام سئو بلک که شده هایی سایت وب جریمه و سئو کاهش به موفق گوگل.  است درست کامال ماجرا این

 مرده  یاهس جستجوگر موتور که بگویم توانم نمی من متاسفانه،" اند؟ مرده جستجوگرها که است معنی این به همه این آیا بنابراین

 فروش خرده یک ، /https://www.rei.com برای داخلی جستجوگرهای " کلمن جاناتان ".است مرگ حال در حتی یا اند

 اهمیت هب توجه با که است سفید سئو از استفاده کاربر جزب برای راه بهترین:  گوید می " باز فضای در تجهیزات و لباس از آنالین

 را نظر مورد خدمات یا محصول خود اهداف به رسیدن برای(  آفالین و آنالین دو هر)  کاربران به کمک طریق از مثبت شناخت و

 . سیاه های گر جستجو تا شود می استقبال بیشتر جستجو موتورهای از امروزه.  داد ارائه ها آن به



 لکهب اندیشند می محتوا به تنها نه محتوا، های استراتژیست.  است محتوا استراتژی  سئو، قسمت مهمترین " که دهد می ادامه او

 که سازد می را شما برند که محتوا سازی پیاده و طراحی برای هستند، جستجو موتورهای از مستر وب رهنمودهای دنبال به

 " .شود می ایجاد کلیدی کلمات آن براساس

 SEO ترفند گونه هر از جلوگیری و جستجو نتایج در موفقیت برای گوگل کیفیت های دستورالعمل از پیروی همیشه، از تر مهم

 .کند می فراهم آن از جلوگیری برای را SEO های تاکتیک از لیستی حتی گوگل. است شده شناخته

 به باید جستجوگر هر. دارد را بودن موثر برای SEO های شیوه بهترین سازی پیاده به نیاز محتوا استراتژی هر خالصه مطلب:

 .بماند باقی گوگل فهرست در تا بپردازد SEO در محتوا بازاریابی

 

 .کنید تکه تکه به را خود محتویات -7

 کوچکتر قطعات به را محتوا  بزرگ قطعات که است ضروری ، میشود محتوا مدیریت سیسم در مهتوا سازی پیاده بحث وقتی

 بسیار ، باشد داشته محتوا به ورود برای  بزرگ ادیتور فیلد یک فقط CMS اگر شده، داده محتوا قطعه هر برای. کنیم تقسیم

 . است نیاز مورد امکانی همچین کند، جدا کوچکتر قطعات به را آن محتوای که بود خواهد مشکل

 برای ( هستند CMS تنظیم مسئول که کسی هر یا) خود وب دهندگان توسعه که است این لوینگر، گفته به مناسب، رویکرد

 . دهند می تشکیل را محتوا قطعه که هایی تکه برای جداگانه های زمینه داشتن

 : مثال برای

 ویدئو، یک تصویر، 4 خالصه، عنوان، مثال عنوان به - دهد نشان را "ها تکه" تمام است ممکن وب صفحه یک دسکتاپ نسخه

 .است "محصول سفارش" دکمه یک و بیشتر های توصیه از لیست یک بررسی، چند قول، نقل 3 کپی، کلمه 800

 طمرتب یا) ترین مهم برای کوچک نمایش صفحه روی بر تنها است ممکن وب صفحه همان  مشابه همراه تلفن نسخه که حالی در

 "محصول سفارش" دکمه یک و کپی کلمه 200 تصویر، 1 خالصه، عنوان، مثال عنوان به - "تکه"( همراه تلفن با



 

 تا دکنی  تقسیم خود محتوا مدیریت سیستم در خود ساختمانی های بلوک کوچکترین به را ساختاری محتویات خالصه مطلب:

 .دگرد استفاده مجددا دوباره مختلف های دستگاه در و مختلف های زمینه در استفاده برای پذیری انعطاف طور به بتواند محتوا

 

 . بدهند قرار  metadata های تگ بین ما رو شما های متن که کنید خواهش سایتتون دهندهای توسعه از -8

 برای توانند می وب دهندگان توسعه که است نویسی برنامه های دستورالعمل از ای مجموعه  ، سایت وب کد در موجود متادیتا

 .کنند استفاده وب صفحه یک در مطالب درک بهتر برای( دیگر های برنامه و) جستجو موتورهای به کمک

 

 ایموتوره درک برای ها  دیتا متا از توانید می نترسید، سیب خرید از شما که بنویسید خود وبالگ در شما اگر مثال، عنوان به

 مورد در شما آیا اینکه ، کنید استفاده جستجو

 

apples 

apples 

 

 . کردم استفاده مثال برای تگ دو این از من که باشید داشته توجه

 :دارد وجود معتبر صورت به ها تگ متا از مثال یک اینجا در



 

 متادیتای استانداردهای چه اگر که کند می خاطرنشان ، اپرا برای و وب های استاندارد هاس کننده تولید از یکی الوسون، بروس

 این هب اول درجه در شوند، انتخاب استاندارد عنوان به ها میکروتاژ که  میکند توصیه استاما داشته وجود ها سال طول در مختلفی

 . است دیتا متا این روی بر( یندکس و بینگ یاهو، گوگل،) بزرگ جستجوی موتورهای تمام پشتکار که دلیل

 در دهندگان توسعه که چیزی رسد می نظر به که زمانی شوند، می نگران metadata  با آنالین محتوا استراتژیستهای چرا پس

 اند؟ زده هیجان آن مورد

 .کند کمک جستجو نتیجه در شما محتویات به تواند می متادیتا

 مثال عنوان به ) باشد داشته شما محتوای برای بیشتری معنای میتواند metadata منتظره غیر های زمینه در مشاهده صورت در

 ( شود می ظاهر وبسایتها سایر در که TripAdvisor نظرات

 نایمع شما مطالب به میتواند متادیتا ،...( و تلویزیون لوحی، رایانه همراه، تلفن مانند) مختلف های دستگاه در مشاهده صورت در

 . دهند بیشتری



 

 

 و جستجو نتایج در بیشتر مرور به تا  کنند سازی پیاده ها تگ متا با را شما ایمحتو تا بگویید دهندگان توسعه به خالصه مطلب:

 .کنید کمک جستجو هنگام در کاربر تجربه

 

 . کنند استفاده  HTML5 های استاندارد از حتما بگوید خود دهندهای توسعه به  -9

 از  سایت وب ساخت هنگام  حتما دهندگان توسعه که است شده استاندارد های شیوه بهترین از ای مجموعه وب استانداردهای

 بزرگ جستجوی موتورهای و  ها مرورگر و وب دهندگان توسعه ی همه از گروه یک توسط استانداردها. کنند استفاده ها آن

 .است شده نوشته

 ثالم.  کنیم بیان آنها برای مشابه مثالی توانیم می ما ، استانداردهای  درک برای دهندگان توسعه از غیر افرادی  به کمک برای

 معمول طور به پشت صفحه است،  شده داده قرار  اخبار  تفکیک برای معمول طور به روزنامه اول صفحه ، روزنامه اول ی صفحه

 یک این بلکه. باشد گونه این باید گوید می که ندارد وجود حاکمیتی یا قانونی هیچ. شود می داده اختصاص ورزشی اخبار برای

 .اند کرده عادت آن به روزنامه خوانندگان که است چیزی و است روزنامه ناشران بین شده پذیرفته معمول کنوانسیون

 :  HTML 5 استانداردهای با سایت وب ساخت برای دهندگان توسعه کردن قانع برای برای اصلی دالیل

 شود می ادهد نمایش( موبایل و دسکتاپ جدید، و قدیمی) مرورگرها همه در همیشه

 . کنند ایندکس و خوانده ها آن راحتی به میتوانند جو جست های موتور

 . کنید بهتر و تر معروف را خود سایت ب تا کنید استفاده آن جدید های ویژگی از توانید می



HTML5 های ویژگی شامل,  بسیار های ویژگی این. است وب استانداردهای از سری یک موثر طور به  video ،  audio  و  

canvas  پذیر مقیاس برداری گرافیکی محتویات ادغام همچنین و (SVG) نظر در بدون را زیبایی توانند می که تصاویری) است 

 . (کنند مرور دستگاه نمایش صفحه اندازه گرفتن

 یک و مرورگرها همه در سازگار جستجو، موتورهای در بهتر درک برای HTML5 و وب استانداردهای از استفاده خالصه مطلب:

 . است مهم بسیار کاربران، برای غنی تجربه

 

 . کنند بیان شما درباره را خود تجربیات بتوانند کاربران تا کنید ایجاد را اجتماعی صفحات -10

 سایتوب محتوای مهمترین کنید می ایجاد شما که محتوایی که است این محتوایی استراتژی هر جنبه مهمترین و مهمترین شاید

 نباشد شما

 .باشد شما کاربران محتوای باید شما سایت وب در محتوا مهمترین

 سیلیکون های غول در را خود محصوالت ارشد های موقعیت وی. است وب طراحی محبوب کتاب سه ی نویسنده وروبلوکی لوک

,  کند می اشاره " وب در نوشتن/  خواندن " عنوان به او که آنچه برای محققان مشهورترین از یکی و. است داشته نگه یاهو و ولی

 . است

 

 

 

 ایتوبس. آنهاست نوشتن و خواندن ماهیت دلیل به صرفا امروزه هستند شده بازدید اغلب که هایی سایت وب که کند می اشاره او

 ایمحتو همچنین و کنند اضافه را خودشان محتوای سازند می قادر را کاربران یوتیوب و گوگل توییتر، بوک، فیس مانند هایی

 از نفر اه میلیون...  و جومال دروپال، وردپرس، مانند محتوا مدیریت های سیستم و وبالگنویسی. کنند مشاهده نیز را کاربران دیگر

 . دارند سهولت با را خود محتوای گذاری اشتراک به و ایجاد توانایی روز هر مردم

 ام حداقل، یا. "کنیم درک را نوشتن/  خواندن مفهوم باید ما معنادار، واقعا محتوایی استراتژی داشتن برای" که کند می ادعا  او

 که  مکنی سایتمان وب برای ابزار  یک ایجاد به شروع باید ما حالت، بهترین در. کنیم شرکت موجود اجتماعی های شبکه در باید

 .کنند گذاری اشتراک و مشارکت منتشر، ایجاد، را خود محتوای بتوانند ما مخاطبان

 به وب در موجود «نوشتن» محتوای پذیرش از که است محتوا به مربوط استراتژیک تصمیمات و مالحظات از وسیعی محدوده

 یزن وب در موثر محتوای عنوان به شاید اما است، مهم که کنند، می تمرکز محتوا و مطالب انتشار روی بر افراد اکثر. آید می وجود

 . نباشد موثر



 دهد می اجازه کاربران به که کنیم ایجاد را  ابزاری باید ما.  است ها قسمت مهمترین ار ما کاربران نظرات خالصه مطلب:

 . کنند بیان را نظراتشان

 

 گیری نتیجه

 در ماش بایان و لحن. گیرد قرار توجه مورد باید تر دقیق جزئیات وب، محتوای استراتژی یک نهایی اهداف به دستیابی منظور به 

. نندک می بیان سرسخت و خشک را تجاریتان نام هویت ما فرآیندهای که حالی در ، شود می برند تصویر تقویت باعث ها نوشته

 شما به جستجو موتورهای و کاربران که کرد خواهید مشاهده زمان آن دارید نگه مختصر و روشن  را خود بیانات و ها نوشته

 را راه و بدهید قرار  ها تگ متا در را آن و کنید درست را محتوا  و بدید انجام را سئو درست و سفید های روش. دهند می پاداش

 . کنید پیدا شما با کاربران نظرات  گذاری اشتراک به برای  راهی. کنید هموار غنی کاربر تجربه برای

 

 شده تولید محتوای از محافظت

 

 

 

 

 

 

 

 هابالگ و محور محتوا هایسایت مدیران هایدغدغه مهمترین از یکی متنی محتوای خصوصا شده تولید محتوای غیرقانونی کپی

 ستفادها سوء مورد متن از کمتر معموال و است گذاریشناسه قابل راحتی به اسالید و ویدئو تصاویر، مانند متنی غیر محتوای. است

 دو با محتوا. محتواست انواع سایر از ترساده مراتب به متن از تجاری استفاده و داده تشکیل متن را وب محتوای اکثر. گیردمی قرار

 هب مبادرت شده تولید هایداده از مالی برداریبهره هدف با مشخصا تجاری بردایکپی در. شودمی کپی تجاری غیر و تجاری هدف

 بدون هایبالگ و هاسایت در شده منتشر مطالب. شود استفاده وب از خارج یا وب محیط در تواندمی که کنندمی بردایکپی

 .هستند دسته این از چاپی نشریات برخی حتی و نویسنده

 



 و فروش از غیر اهدافی با دانشجویان و مبتدی هاینویسوبالگ که است مطالبی مانند تجاری غیر اهداف با مطالب کپی

 وجود محققان و نویسندگان حقوق از صیانت برای قوانینی جهان کشورهای اکثر در. کنندمی استفاده و آوریجمع درآمدکسب

 منفی فرایند این رشد عدم و کار این نکوهش باعث که است جامعه اخالقی و فرهنگی رشد بازدارنده عامل بهترین اما دارد،

 نانهمچ فناوری هایپیشرفت رغمعلی و دارد و داشته وجود مقوله این ایهفزایند شکل به فارسی اینترنت در متاسفانه. شودمی

 .است هاسایت از بسیاری محتوای تأمین منبع پدیده، این

 

 اینترنت در غیرمجاز بردای کپی هایروش انواع

 و موضوعی روش دو با همچنین. شودمی برداریکپی ماشینی و انسانی صورت دو به معموال متنی محتوای خصوصا و محتوا

 یا  فیدخوان از استفاده با ماشینی برداری کپی در. گیردمی قرار استفاده سوء مورد وب از خارج و وب محیط دو در و مستقیم

 زا خارج در محتوا این گاها. شودمی منتشر مربوطه رسانه در و شده استخراج شما سایتوب محتوای جستجوگر، هایربات بوسیله

 ستا عبارت موضوعی بردای کپی. گیردمی قرار مجاز غیر استفاده مورد هم دیگر هایرسانه یا ویدئویی چاپی، نشریات مانند وب

 جالبی کار ای،حرفه اخالق نظر از اما ندارد قانونی منبع هم معموال که شما محتوای تولید ساختار و ایده سبک، کردن کپی

 .نیست

 کنید محافظت آن از شماست، هایدارایی از بخشی شما محتوای

 خودتان محتوای و دارایی از هم وب در کنیدمی محافظت خودتان زحمات نتیجه و دارایی از واقعی دنیای در که همانطوری

 کنیدن تصور عنوانهیچ به. بپردازیم آن به کنیممی تالش مقاله این در ما که هاستروش و ابزارها در تفاوت تنها. کنید محافظت

 و کاربران از بسیاری تجربیات زیر، شده ذکر هایروش. ندارد پیگیری ارزش یا و ندارد وجود سودجو افراد با مقابله برای راهی که

 میان در ما با دارید خصوص این در ارزشمندی تجربه هم شما اگر. است بوده بخش نتیجه آن از استفاده که است هاییروش

 .بگذارید

 کنید مکاتبه یا و بگیرید تماس محتوا دهنده انتشار و کننده کپی با

 به تذکر و پیگری که کنندمی تصور محتوا تولیدکنندهای و نویسندگان از بسیاری. هاستروش کارآمدترین از یکی ساده روش این

 ریقط از کامل طور به را کنندهکپی شخص اطالعات. دهدمی نشان را مطلب این عکس آمارها دقیقا اما است فایدهبی کننده کپی

 به احترام و ادب کمال در قاطعانه کنید، استخراج مقابل سایت دهنده سرویس بستر و اجتماعی هایشبکه وبالگ، یا سایت

 درصد 70 از بیش روش این کارایی. کنید پیگیری مدتی تا را ایشان بعدی شده منتشر مطالب حتی و دهید تذکر مذبور شخص

 .شودمی کاری و اخالقی اصول گرفتن نادیده باعث نظارتی عامل وجود عدم گاهی که چرا است،

 دیگر مجموعه یک کارمند یا عضو رایترکپی یا نویسنده یک عنوان به کندمی کپی را شما محتوای که شخصی مواقع از بسیاری

 شخص خود به ابتدا مواقع این در کافیست کند،می آوریجمع نت از را مطالب خودش، کار شدن راحتر برای دلیل هر به و است

 که است تأسف جای. دهید اطالع مذکور رسانه یا شرکت مدیر به مستندات همراه به را موضوع تکرار صورت در و دهید تذکر

 .کنندمی تأمین ساده عکاس یا نویسوبالگ یک زحمات از را خود مطالب از بعضی کشور هایرسانه بزرگترین از برخی گاهی



 کنید استفاده شدن ایندکس از جلوگیری برای گوگل مستروب ابزار از

 خواهد مقابله شدهکپی و نامناسب محتوای با هاییسایت با که کرد اعالم پانداگوگل مثل ایپیشرفته ابزارهای معرفی با گوگل

 بصورت هافعالیت این همه که جهت این از اما ندارد وجود کاربران برای خاصی دسترسی و کنترل ابزارها این برای اگرچه کرد،

 الگورتیم زدن دور در سعی هاکنندهکپی از بسیاری دیگر طرف از. دارد وجود آن در خطا بروز احتمال گیردمی انجام هوشمند

 خصیش اگر احیانا تا است داده قرار کنسول گوگل یا تولز مستروب در اختصاصی ابزار یک گوگل دلیل همین به داردند گوگل

 .کند جلوگیری متخلف سایت شدن ایندکس از گوگل تا کنید گزارش را آن بتوانید کرد کپی را شما محتوای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاهی سایتهای وب بندی رتبه یا (Webometrics) وبومتریک با آشنایی

 تحقیقات ملی انجمن از واحدی سایبرمتریک، آزمایشگاه توسط 2004 سال در دنیا هایدانشگاه( سنجیوب) وبومتریکس بندیرتبه

 بر دنیا دانشگاه 25000 حدود بندیرتبه این نسخه آخرین در. است شده تهیه پارامتر چهار از مرکب شاخصی اساس بر اسپانیا،

 د،شومی روزبه جوالی و ژانویه هایماه انتهای در ساله همه که بندیرتبه این.است شده تحلیل هاآن وب بر مبتنی اطالعات اساس

 ایدوره صورتبه را آموزشی هایگاهوب علمی فعالیت میزان و آورده فراهم را تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه برای وبی مقیاس یک

 .دهدمی شانن

 وبومتریکس اهداف

 عبارت به.دهد نشان اینترنتی نشر به را هادانشگاه و مؤسسات توجه میزان که اندآمده وجود به دلیل این به وبومتریکس هایشاخص

 هاشگاهاند توسط شده تولید دانش و علم انتقال افزایش منظوربه آزاد دسترسی هایطرح از حمایت بندیرتبه این اصلی هدف دیگر

 یبرا مناسب رتبه واقع در و نیست هاآن بازدید میزان و هاسایتوب طراحی ارزیابی بندیرتبه این از هدف لذا.است جامعه کل به

 اقعیو فضای در دانشگاه از نماتمام ایآیینه مجازی، فضای در دانشگاه آن حضور که است پذیرامکان صورتی در تنها دانشگاه یک

 این در رنتی،اینت انتشار هایسیاست به تمایل عدم دلیل به است ممکن باال آموزشی کیفیت با هایدانشگاه از برخی بنابراین.باشد

 بدین و است هادانشگاه جهانی ارزیابی بندی،رتبه این اهداف از دیگر یکی.نیاورند دست به را انتظار مورد جایگاه بندیرتبه نوع

 .شوند ارزیابی( توسعه حال در و یافتهتوسعه) دنیا کشورهای همه در معتبر هایدانشگاه و مؤسسات تا است شده تالش منظور

 وبومتریکس بندی رتبه معیارهای

 درصد و شاخص هر عنوان ذیل جدول در.دارد وجود وبومتریکس ارزیابی فاکتورهای عنوانبه اصلی شاخص چهار حاضر حال در

 .است شده ارائه( 2017 جوالی) نسخه آخرین اساس بر آن اهمیت

ضریب تاثیر در  شاخص #

 ویرایش

 توضیحات

1 IMPACT 50% های ورودی یا برگشتیتعداد لینک  (backlink)  شناسایی شده توسط موتورهای

شونددامنه اول لینک دهنده محاسبه نمی ahrefs (20 و Majestic SEO جستجوگر .) 

2 PRESENCE 5%  ر دانشگاه بر اساس پروفایلاستاد برت 9مجموع ارجاعات مقاالت  Google Scholar 

3 OPENNESS - 

Transparent Ranking 

سایت، توسط موتور جستجوگرتعداد صفحات ایندکس شده از وب 10%  Google ( شامل همه

 (ساب دامین ها



4 EXCELLENCE 35% بر  2015تا  2011های اند در بین سالتعداد مقاالت دانشگاه که بیشترین ارجاع را داشته

 Scimago اساس

 

 وبومتریکس بندیرتبه ضعف نقاط

 و متغیر شدتبه ابزارها این از آمده دست به اعداد و شوندمی استخراج جستجو موتورهای از هاشاخص همه وبومتریکس در

 .هستند استناد غیرقابل

 آل ایده وب یک شرایط همه وجههیچبه موجود شاخص چهار طورکلیبه. هاست شاخص بودن ناکافی و ناقص نیز دیگر مسئله

 .شوندنمی شامل را دانشگاهی

 دهش ذکر موارد در اساسی و درپیپی تغییرات رود،می شمار به ضعف نقاط جمله از نیز فاکتورها وزن و منابع فرمول، بودن متغیر

 شودمی هادانشگاه بالتکلیفی و نتایج در ثبات عدم باعث

. است بندیرتبه فرآیند انجام برای کافی انسانی منابع وجود عدم احتماالً و امر این متولی موسسه دنبو ناشناخته نیز دیگر مسئله

 .است مشهود بندی رتبه سایت وضعیت و کار نتایج از خوبیبه امر این

 که شاخص دو این شد ذکر که طورهمان. است بندیرتبه این در Openness و Excellence شاخص دو زیاد اهمیت دیگر مسئله

 شاخص دو این دیگر عبارت به است؛ دانشگاه ارجاع پر علمی مقاالت میزان به مربوط شودمی شامل را بندیرتبه وزن درصد 45

 .ندارد دانشگاه اینترنتی نشر به مستقیمی ارتباط و است دانشگاه علمی تولیدات اهمیت و وزن دهندهنشان بیشتر

 وبومتریک 2017 الیجو نسخه در ایران برتر هایدانشگاه
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World Rank

 

University Det. 

Presence 
Rank* 

Impact 
Rank* 

Openness 
Rank* 

Excellence 
Rank* 

1 511 Tehran University of Medical Sciences 

 

108 859 442 509 

2 532 University of Tehran  

 

79 1297 807 363 

3 567 Sharif University of Technology Tehran  

 

697 934 995 468 

4 863 Amirkabir University of Technology 

 

2777 2948 1032 434 

5 866 
Iran University of Science & Technology 
Tehran  

 

662 2457 1243 552 

6 869 Tarbiat Modares University 

 

859 2638 894 558 

7 906 Isfahan University of Technology 

 

1127 2580 1079 601 

8 1025 Ferdowsi University of Mashhad 

 

209 2389 1483 805 

9 1172 
Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences 

 

177 3338 903 878 

10 1213 Shiraz University 

 

2276 3473 1412 767 

11 1283 Shahid Beheshti University 

 

701 3675 1236 885 

12 1357 Shiraz University of Medical Sciences 

 

883 2304 1440 1368 

13 1403 Khaje-Nassir-Toosi University of Technology 

 

3179 4069 1601 890 

14 1410 Islamic Azad University Mashhad 

 

5477 964 3788 1768 

15 1423 University of Tabriz 

 

1406 5186 1684 748 

16 1450 Mashhad University of Medical Sciences 

 

467 3946 1352 1122 

17 1477 Isfahan University of Medical Sciences 

 

670 4214 1220 1099 

18 1536 
Tabriz University of Medical Sciences and 
Health Services 

 

606 4519 1673 1086 

19 1549 
Islamic Azad University Tehran Science & 
Research Branch  

 

1012 6964 1846 706 

20 1682 University of Isfahan  

 

1334 4716 1939 1211 

21 1739 Payam Noor University 

 

601 4624 3342 1213 

22 1807 Bu Ali Sina University Hamedan  

 

2788 6114 1484 1203 

23 1871 University of Kashan  

 

2965 6893 1603 1146 

24 1877 University of Guilan  

 

3658 6258 2005 1200 

25 1919 Shahid Bahonar University of Kerman  

 

2825 6488 2026 1241 

26 2046 Iran University of Medical Sciences 

 

820 5447 1725 1752 

27 2054 Semnan University 

 

2264 6913 2533 1303 

28 2072 Razi University Kermanshah  

 

2020 8239 1772 1204 

29 2116 University of Mazandaran Babolsar 

 

1442 7165 2048 1433 

30 2214 Urmia University 

 

5337 7152 2028 1518 

31 2263 Yazd University 

 

2307 8112 1583 1526 

32 2297 Islamic Azad University South Tehran  

 

3060 7489 3007 1486 

33 2306 Zanjan University 

 

3449 5890 2725 1847 

34 2348 Sahand University of Technology Tabriz 

 

3104 8194 2347 1512 

35 2366 Noshirvani Institute of Technology Babol 

 

5948 10708 2281 1049 

36 2435 Shahid Chamran University of Ahvaz 

 

1296 8683 1973 1686 

37 2448 Alzahra University (Azzahra University) 

 

2175 6638 2248 2081 

38 2454 Kerman University of Medical Sciences 

 

2001 7564 2398 1862 

39 2492 
Kharazmi University (Tarbiat Moallem 

University Tehran) 

 

1012 9177 1929 1686 
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40 2493 
Ahvaz Jundishapur University of Medical 
Sciences 

 

859 7994 2132 1924 

41 2495 
Imam Khomeini International University 
Qazvin  

 

1801 7184 2976 1924 

42 2506 Yasuj University 

 

2956 10045 2498 1402 

43 2522 Shahed University 

 

3449 8010 2259 1886 

44 2577 
Institute for Advanced Studies in Basic 
Sciences 

 

3592 8307 2408 1886 

45 2579 
Mazandaran University of Medical Sciences 
Sari 

 

1725 8361 2392 1915 

46 2588 Kermanshah University of Medical Sciences 

 

1183 6969 2278 2285 

47 2592 Islamic Azad University Najafabad 

 

1530 8181 2784 1924 

48 2592 Hamedan University of Medical Sciences 

 

1165 7162 2377 2243 

49 2621 University of Kurdistan Sanandaj 

 

1793 8458 1925 2030 

50 2623 Arak University 

 

4675 7619 2335 2089 

51 2631 Shahrood University of Technology 

 

3592 9335 2478 1743 

52 2646 University of Sistan and Baluchestan  

 

5167 6821 3068 2209 

53 2675 
Shahid Rajaee Teacher Training University 
Tehran  

 

5719 8380 2488 1998 

54 2712 Shiraz University of Technology 

 

4518 10902 2526 1536 

55 2735 Petroleum University of Technology Abadan  

 

9308 8887 4462 1616 

56 2742 Shahrekord University 

 

5684 8925 2907 1915 

57 2770 Islamic Azad University Karaj 

 

4878 8695 3248 1987 

58 2792 University of Mohaghegh Ardabili 

 

2325 9460 2417 2039 

59 2838 Baqiyatallah Medical Sciences University 

 

7501 8526 3452 2051 

60 2852 Zanjan University of Medical Sciences 

 

1645 6703 2603 2726 

61 2860 
Islamic Azad University Tehran Central 
Branch  

 

3929 8093 2672 2384 

 

 وبومتریک در دانشگاه رتبه بهبود راهکارهای

 دامنه یک در نشگاهدا هایسایت وب تجمیع (Domain) واحد. 

 مربیان و اساتید برای دانشگاهی ایمیل آدرس ایجاد 

 آموزشی مراکز هایسایت وب کردن استاندارد 

 مربیان و اساتید برای یکپارچه سایتوب ایجاد 

 در دانشگاه مربیان و اساتید همه برای صفحات ایجاد Google Scholar دانشگاهی معتبر ایمیل آدرس با. 

 استانداردهای اعمال SEO دانشگاه وب صفحات همه خروجی در 

 استانداردهای اعمال Google Scholar علمی محتوای و مقاالت صفحات تگهای و خروجی در 

 دانشگاه هایسایت وب همه و اصلی سایتوب در وب استانداردهای اعمال و تدوین 
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