
  

  ح سایت و سئوطرا

  

سئو  و  سایت  استاندارد طراح  ر  مشاغل   غ رای  را  متعددی  های  چالش  تواند  م 
ایجاد   به  منجر  سایت  طراح  ن  پا کیفیت  مواقع  از  بسیاری  در  کند.  ایجاد  مختلف 

 مشکالت خواهد شد.

رای کسب و کارها چه اهمیت دارد؟    طراح سایت 
رای سایت    طراح سایت و سئو ردی  عبارت است از طراح و کدنویس یک طرح کار

ر   سا و  همراه  تلفن  های  مرورگرها، دستگاه  تمام  با  آن  سازگاری  از  اطمینان  و  شما 
ی که ممکن است به سایت شما دسترس داشت  ن کار به منظور  دستگاه ها ه باشند. ا

رد. ز صورت م گ   افزایش نرخ بازدید و جذب مشتریان ن

ودن   یبالفعل شدن  م تواند مانع از    و سئو  طراح سایتضعیف    های بالقوه   توانا
ز به نوبه خود   کسب و کار  ن مورد ن زان   شما شود. ا   جذب مخاطبان، مراجعان و   ر م
ر گذار استمشتریان   ن دلیل است که کسب و کارها باید بیشتر در . به  تاث توسعه    هم

  کار خود باشند.  در   سرمایه گذاری کنند تا شاهد پیشرفت و رونق  سایت و سئوطراح    و
یک از مشکالت ناش از طراح ضعیف وب سایت استفاده دشوار از آن است. در واقع  

ر سخت تر باشد، تج رای کار ربه ای منف در ذهن هرچقدر که استفاده از سایت شما 
 او از سایت شما به جا خواهد ماند. 

 
و   سئو  طراحتوسعه  و  اصل،  سایت  نماد  کلید  و  شما  زینس  وب    موفقیت  یک 

  که به نحو درست طراح شده باشد، منجر به  سایت خوب است. یک وب سایت خوب
ود م بخشد.    شما  و فروش  شدهکسب و کار شما    در   فروش  نرخ  رشد ه ر را  در مس

ی    دو انتخاب بیشتر ندارید. اول اینکه  و سئو   طراح سایت  خود را  سایت    وببه تنها
آنکه ن زمینه  یک متخصص  ساخته و طراح کنید. دوم  با او استخدام    در ا و  کرده 

ن عامل را    مشورت کنید. ن  ا در طراح و توسعه سایت خود   مسئلهبه عنوان مهمتر
رید، مسلما دچار    نظر داشته باشید.در   ن وظیفه را خودتان به عهده بگ در صورت که ا

تا   فراوان خواهید شد  زینس  زمان که  آزمون و خطای  رای  را  ی  مناس وب سایت 
  خود راه اندازی کنید. 

  



  

هت ن طراح سایت انتخاب    ر
زمینه  انتخاب   در  متبحر  سئو  سایت  طراحفردی  شما که    و  کار  و  کسب  ز   رای  ن

طراحان  امروزه شاهد افزایش تعداد  باشد.    چالشر از  امری  م تواند    مناسب باشد،
تا    در   سایت یم.  سر جهان  سر    1.8  ، در گو  کلمه طراح سایت و سئو جستجوی  هس

یجه را  ون ن ردمیل ر م گ رای انتخاب طراح سایت، شما م توانید به شرکت ها   .در 
ند.یا فریلنسر ها مراجعه کنید.   ن انتخاب فریلنسر ها هس هتر ن وجود  در ادامه    با ا

ودن انتخاب طراح سایت   ز  رانگ زان چالش  ن مطلب نکات را ذکر م کنیم که از م ا
 بکاهد. رای شما 

  

ج   در    وباکثر طراحان حرفه ای یک نمونه کار طراح  .  کنید  دقتبه نمونه کارها و نتا
ن شما م توانید  را ید که آیا کار آنها را دوست    ررسسایت خود دارند، بنا ی کنید و ب

ر. به دنبال ایده  داری ی  د یا خ ن م توانید  باشید که  ها مورد عالقه شماست. همچن
قبل  به مشتری  شرکت   سایت  یا  خود  فریلنسر  نظر  تا   مورد  به   وارد شوید  که  ید  ی ب

ر   یک عنوان رای شما جذاب استا کار ر.  ن سایت    یا خ
  

زمینه در  متخصص  سئطراح  فرد  و  سایت  را    ،و  سایت  کندوب  م  با   طراح  که 
رند ق باشد.شما    و کسب و کار   نیازهای  های  به دنبال تنوع در طرح    متناسب و مطا
اگر همه  فریلنسر ها    شرکت ها و هاباشید.  نظر    طرح  به  ز  نسم ر یکسان  ن د، شما 

  را دریافت خواهید کرد. طرح همان
  

ت به کدنویس رس نس   مزیت های طراح سایت با ورد
سئو  سایت  طراحنحوه   موفقیت    و  کار رای  و  است.    کسب  مهم  بسیار    رایشما 

زیادی وجود دارد که در میان پلتفرم    سایت  طراح و توسعه یک وب  آنها    همه   های 
رس   ن  ورد ر از چالش  یک وب سایت    در گذشته ای نه چندان دور، طراح  است. هتر
رس،    جدیدی پلتفرم های    روی کار آمدن   است. پس ازوده  و مش   طراح  مانند ورد

  سایت به امری آسان تبدیل شده است.  
  

رس  سال  17بیش از   ن  م گذرد  طراح سایت و سئو  عرصه  به   از زمان ورود ورد . با ا
ن پلت رخوردار    فرم همواره ازوجود ا ی سابقه ای  ت  وب است. اگر قصد دارید  وده  مح

سایت   وب  با  یک  آن  طراح  کنید،  خواهد طراح  شما  رای  زیادی  مزایای  رس  ورد



  

ن مطلب  داشت، مخصوصا اگر وب سایت شما از نوع تجاری است. در ادامه به ذکر   ا
ردازیم. ت به کدنویس م  رس نس   رخ از مزیت های طراح سایت با ورد

 
   با سایت  باالتری  طراح  بسیار  هزینه  تکدنویس  رس   به  نس ورد با  طراح 

  دارد. 
 رس م باشد.  زمان اجرای   کدنویس بیشتر از ورد
 رس آسان   با سایت طراح   . است کدنویسطراح با  تر از ورد
 سئوکاران با زبان مورد  سایت  در طراح ، نظر خود کار م کنند و نه   با کدنویس

  نظر دارید. زبان که شما مد
   هزینه و  زمان  اند،  شده  طراح  کدنویس  با  که  ی  ها سایت  کردن  آپدیت 

  بیشتری م طلبد.
   ،رس نیاز    PHPیا    HTML  ،CSSشما به یک متخصص  در طراح سایت با ورد

  سایت به شما کمک کند.و طراح ندارید تا در ساخت 
  رس ن از پیش نصب شده استورد   . دارای هزاران تم و پالگ
  رس دارای بیش از رای انتخاب است.  22000پلتفرم ورد   تم 
  رس ر بسیار انع طراح با ورد   .است تر از طراح با کدنویسطاف پذ
 رس ق بامداوم    منظم،  به طور   ورد رانش    و مطا م    به روززمان و نیازهای کار

انجام م شودشود هفتگ  به صورت  مداوم  های  رسان  روز  به  اطمینان    .  تا 
ن حاصل شود که وب سایت شما در    خود قرار دارد. سطح عملکرد   هتر

  رس ق با آن رای سئوورد   . شده است و طراح ساخته  و مطا
  رس طراح شده اند، آمار بازدید باالتری دارند.ها سایت  وب   ی که با ورد

  
  

 چرا استخدام یک کارشناس حرفه ای سئو مهم است؟ 
رای   الزم  ع  منا و  زمان  که  است  بعید  ید،  هس کار  و  کسب  یک  صاحب  طراح  اگر 

باشید. در   سایت و سئو داشته  باید  و  را  ن    100اقع شما  ا را صرف  انرژی خود  درصد 
رممکن است.   ن کار غ ید، ا اداره کننده کسب و کار خود هس موضوع کنید. اگر شما 

ن بعید است که شما در سئو متخصص با ید و  همچن شید. اگر خواهان موفقیت هس
ن راه  هتر رسید، استخدام یک متخصص سئو  م خواهید به سرعت به اهداف خود 

    است.
  



  

ن   هتر ن دلیل با استخدام  قطعا اداره کسب و کار خودتان کار آسان نیست. به هم
یک   کار،  و  کردن کسب  اداره  شد.  خواهد  رداشته  شما  دوش  از  باری  سئو  کارشناس 

ریتشغ کنید، صورتحساب    ل تمام وقت است. شما کارمندان دارید که باید آنها را مد
ی که باید آن رقرار کنید و جلسات که  ها رداخت کنید، تماس های تلفن که باید  ها را 

ن دلیل شما به سخت م توانید زمان و تمرکز   حضور شما در آنها نیاز است. به هم
رای طراح سئو داشته    باشید. کاف 

  

رای سایت  ن کارشناس سئو  هتر   انتخاب 
سئو  و  سایت  شما    طراح  سایت  وب  ود  ه به    توسطفرآیند  که  است  ی  ها روش 

ران ن فرایند،  دهد  ببیشتری امکان    کار   اگر به درست تا از سایت شما بازدید کنند. در ا
، به دست  نشود  توجهطراح وب سایت    جزئیات یا به    استفاده نشود کلمات کلیدی   از

ران  نرخ بازدیدآوردن   ن  شما اتفاق نخواهد افتادرای وب سایت    باالی کار را  بدون . بنا
کسب و کار    هره مندیبه منظور  را از دست خواهید داد. زیادی مزایایسئو،  استفاده از

ن مزایا،  شما  ن گزینه ها است. کارشناس یک  استخدام  از ا هتر     حرفه ای یک از 
  

ن است که  را و    کسب و کار   اهداف  وظیفه یک کارشناس سئوی متبحر ا رقیبان شما 
و  که    بشناسد  کند  ن  رساندتضم خواهد  اهدافتان  به  را  بدانید    .شما  اینکه  رای 

ر، نمونه کارهای او را  ن زمینه حرفه ای است یا خ ررس  کارشناس مورد نظر شما در ا
رید  کنید بگ را  تصمیم  ن  هتر متبحر   .تا  از  یک  عنوان  به   ، سیالطان ن  ن    آرم تر

سئو،   زبان    باکارشناسان  به سه  ایتالیاتسلط   ، توانستهفارس کنون  تا  انگلیس  و   ی 
را از سر   است که پ   تا  کسب و کارهای زیادی   طراح سایت و سئو تانسیل  سر دنیا با 
ن کننده سود ده بلند مدت سوق ده  سمت   و آنها را به  دآشنا کن ن تضم هتر د. او 

ود. ر رسیدن به اهداف کسب و کارتان خواهد    رای شما در مس


