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سئو سایت علمی
سئو سایت علمی (سئو وبسایت علمی)
در این مقاله در خصوص سئو سایت علمی صحبت خواهیم کرد
امــروزه بــا گســترش اســتفاده از شــبکه هــای مجــازی وجــود یــک ســایت هویــت یــک شــرکت -
فــرد  -کســب و کار و  ...مــی باشــد .شــبکه هــای مجــازی هی ـچگاه نمیتواننــد جــای وبســایت هــا را
بگیرنــد  .راهانــدازی وبســایت هــا بســیار گســترش یافتــه اســت .بهصورتــی کــه بــرای هــر کســب
و کار و هــر موضوعــی یــک وبســایت مرتبــط بــا آن وجــود دارد.در ایــن میــان وبســایت هــای علمــی
از محبوبیــت دوچنــدان برخــوردار هســتند.از ویژگیهــای وبســایت علمــی میتــوان بــه مولــد یــا
محتــوای تولیــدی آنهــا اشــاره نمــود.
ســئو ســایت علمــی (ســئو وبســایت علمــی) بــر اســاس مولــد بــودن یــا محتــوای علمــی تولیــدی آن
مشــخص میشــود.
وبســایت هــای (ســئو ســایت علمــی ،ســئو وبســایت علمــی) را میتــوان بــه ســه دســته تقســیمبندی
نمو د .
1 .1وبسایت های علمی عمومی (سئو سایت علمی عمومی ،سئو وبسایت علمی عمومی)
2 .2وبسایت های علمی تخصصی (سئو سایت علمی تخصصی ،سئو وبسایت علمی تخصصی)
3 .3وبسایت های پژوهشی (سئو سایت علمی  -پژوهشی ،سئو وبسایت علمی  -پژوهشی)
بــا توجــه بــه ایــن تقســیمبندی ســئو ایــن وبســایت هــا هــم متفــاوت خواهــد بود.کــه در زیــر بــه
شــرح آنهــا میپردازیــم:

 .1سئو سایت علمی  -عمومی (سئو وبسایت علمی  -عمومی):
ابتــدا بــه تعریــف وبســایت هــای علمــی عمومــی میپردازیــم :وبســایت هــای علمــی عمومــی اغلــب
پیرامــون مباحــث و موضوعاتــی صحبــت میکننــد کــه رنــج ســنی بیــن  ۱۶ســال آغــاز و تــا  ۴۵الــی
 ۶۰را شــامل میشــود  .پــس موضوعــات بــه نحــوی نــگارش و شــرح داده میشــوند کــه در کنــار
علمــی بــودن همــگان بــا آن آشــنا و درک مطالــب آســان باشــد و از بیــان واژههــای تکلــف جلوگیــری
بــه عمــل میآیــد.
تنظیمــات و پیادهســازی ســئو بــر روی چنیــن وبســایت هایــی (علمــی ســئو ســایت علمــی  -عمومــی
،ســئو وبســایت علمــی  -عمومــی) بــه دلیــل علمــی عمومــی بــودن آنهــا بســیار حســاس اســت.به
دلیــل اینکــه چنیــن وبســایت هایــی بــر روی لغــات مختلــف تمرکــز میکننــد و مطلــب مینویســند
و ایــن مطالــب مقطعــی اســت بــه ایــن صــورت کــه مث ـا ً اگــر در وبســایت علمــی عمومــی پیرامــون
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موضــوع « ویتامینهــای موردنیــاز بــدن » مطلــب تهیــه بشــود در مــورد ایــن موضــوع بهصــورت
پیوســته و هــرروزه مطلــب و محتــوا تهیــه نمیشــود چــرا کــه موضوعــات علمــی دیگــری وجــود دارد
کــه پیرامــون هــر یــک مطالــب نوشــته بشــود .بــه همیــن دلیــل انتخــاب کلیــدواژه مخصــوص ایــن
وبســایت هــا بســیار حســاس و گاهــی ممکــن اســت انتخــاب و آنالیــز کلیــدواژه بــه دو تــا ســه هفتــه
بــه طــول بیانجامــد.
از مزایــای بــه طــول انجامیــدن انتخــاب و آنالیــز کلیــدواژه میتــوان بــه رقابــت عالــی و اصولــی
و باالآمــدن ســایت در صفحــه اول گــوگل و لینــک اول اشــاره کــرد .در ایــن وبســایت هــا گاهــی
میتــوان چنــد کلمــه را بهعنــوان کلیــدواژه انتخــاب نمــود.

 .2علمی سئو سایت علمی  -تخصصی (سئو وبسایت علمی  -تخصصی)
ابتــدا بــه تعریــف آنهــا میپردازیــم  :اینگونــه وبســایت هــا پیرامــون یکرشــته خــاص و مطالــب
عمیــق علمــی مرتبــط بــا ی ـک رشــته خــاص اقــدام بــه تولیــد محتــوا میکننــد .رنــج ســنی کاربــران
اغلــب از  ۱۹الــی  ۴۵ســال اســت.
ســئو چنیــن وبســایت هایــی (ســئو ســایت علمــی  -تخصصــی ،ســئو وبســایت علمــی  -تخصصــی) بــه
دلیــل تمرکــز بــه روی رشــته خــاص بســیار راحتتــر اســت.اما انتخــاب کلیــدواژه اختصاصــی نیــاز
بــه تحلیلــی بهصــورت (کلیــدواژه بایــد طــوری انتخــاب شــود کــه همــه افــراد آن رشــته الاقــل  ۱بــار
آن واژه را شــنیده باشــند یــا آن کلیــدواژه محبوبتریــن لغــات کاربــری آنهــا باشــد) دارد زمــان
یافتــن و آنالیــز آن بــه رشــته بســتگی دارد و معموالحــدود  ۱الــی  ۲هفتــه اســت.

 .3سئو سایت علمی  -پژوهشی (سئو وبسایت علمی  -پژوهشی) :
ابتــدا بــه تعریــف آن میپردازیــم  :اینگونــه وبســایت هــا پژوهــش محــور هســتند و مطالبــی کــه درج
میکننــد اغلــب فرصتهــای اختــراع  ،ابتــکار و ایــده پــردازی را فراهــم مـیآورد.
رنج سنی کاربران بین  ۲۰الی  ۳۰سال هستند
ســئو وبســایت هــای پژوهشــی بــه گونـهای اســت کــه در حیــن ظرافــت از ســادگی و روال ســادهای
برخــوردار اســت.اما انتخــاب کلیــدواژه آن هــم ماننــد وبســایت هــای علمــی عمومــی نســبتا ً دشــوار
مــی بــاش .بــه دلیــل اینکــه ایــن وبســایت هــا پژوهشــی هســتند ممکــن اســت کلیدواژههایــی کــه
انتخــاب میشــوند بیــن کاربــران از محبوبیــت خوبــی برخــوردار نباشــند  .لــذا زمــان آنالیــز و انتخــاب
کلیــدواژه مناســب پــس از چــکاپ کامــل ســایت حــدود  ۲الــی  ۳هفتــه اســت.
مــوارد دیگــر مربــوط بــه ســئو در خصــوص هــر ســه دســته از ایــن وبســایت هــا بــا اینکــه عمیق ـا ً
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متفــاوت اســت امــا درنهایــت دارای تفــاوت چشــمگیری نیســت  .بــه بررســی میپردازیــم :

استفاده از بک لینک در سئو سایت علمی (سئو وبسایت علمی) :
اســتفاده از بــک لینــک در چنیــن ســایت هایــی میتوانــد نتیجــه را دوچنــدان کنــد .اگــر بــک لینــک
هایــی کــه اســتفاده میشــود جــز لیســت ســیاه نباشــند میتوانــد تأثیــر خوبــی بــر روی هــر  ۳دســته
وبســایت داشــته باشــد.چنانچه ار بــک لینــک هایــی اســتفاده کنیــد کــه جــز لیســت ســیاه باشــند
ســئو ســایت علمــی (ســئو وبســایت علمــی) شــما دچــار لطمــه شــدیدی خواهــد شــد .تیــم فنــی مــا نیــز
خدمــات ســئو مبنــی بــر بــک لینــک را ارائــه میدهــد چنانچــه خواســتار اطــاع از نحــوه بــک لینــک
ســازی و تعرفــه و مــوارد فنــی مربــوط آن هســتید میتوانیــد بــا تیــم فنــی مــا یــک مشــاوره داشــته
باشــید.

استفاده از تولید محتوای سئو شده :
تولیــد محتــوای ســئو شــده در ایــن ســایت هــا بایــد بــه گونـهای باشــد کــه محتــوا دربرگیرنــده الاقــل
 ۱بــار کلیــدواژه باشــد.اگر تولیــد محتــوای چنیــن وبســایت هایــی بهصــورت دقیــق و منظــم آمــاده
شــود بعــد از یــک مــاه نتیجــه بســیار خوبــی را مشــاهده خواهیــم کــرد.

سرعت و پشتیبانی هاست :
پیشــنهاد تیــم طراحــی ســایت رویــال کــد در ایــن بــاره اســتفاده از هاســت هــای الیــت اســپید (بــر
پایــه ابــر) بــا پشــتیبانی بســیار عالــی و ســرعت پینــگ  ۳ثانیــه را پیشــنهاد میدهــد کــه البتــه تیــم
مــا خدمــات میزبانــی وب را بــا کیفیــت فوقالعــاده عالــی و پشــتیبانی  24ســاعته انجــام میدهــد.
شــرکتهای بســیاری هســتند کــه خدمــات هاســتینگ هــم انجــام میدهنــد امــا از پشــتیبانی فنــی
مناســبی برخــوردار نیســتند اگــر وبســایت بــه دالیــل مشــکالت فنــی هاســت از دســترس خــارج
شــود از عواقــب بســیار زیــانآوری را بــرای وبســایت هــای علمــی دارد  .چــون وبســایت هــای علمــی
از اعتبــار خاصــی برخــوردار هســتند لــذا تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از دســترس خــارج شــوند .بــه
همیــن دلیــل پیشــنهاد مــا اســتفاده از خدمــات هاســتینگ تیــم فنــی خودمــان اســت چنانچــه در ایــن
خصــوص نیــاز بــه مشــاوره داشــتید میتوانیــد بــا تیــم فنــی مــا مشــاوره انجــام دهیــد.

تاثیر شبکه های اجتماعی در سئو سایت علمی (سئو وبسایت علمی) :
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از جملــه مــواردی کــه بایــد در ســئو ســایت علمــی (ســئو وبســایت علمــی) تنظیــم شــود شــبکه هــای
اجتماعــی اســت  .اگــر شــما بــرای وبســایت خــود شــبکه اجتماعــی نظیــر لینکدیــن  -توییتــر  -فیــس
بــوک  -گــوگل پــاس  -اینســتاگرام  -پینترســت راهانــدازی نکردهایــد حتمـا ً ســعی در راهانــدازی
آن نماییــد  .تأثیــر شــبکه هــای اجتماعــی در ســئو بســیار چش ـمگیر اســت .
بــا ایــن کار هــم ســایت شــما در میــان کاربــران از اهمیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود و هــم
رتبــه ســئو باالتــری کســب میکنیــد.
البتــه ایــن را فرامــوش نکنیــد کــه طراحــی ســایت علمــی بــه صــورت بهینــه تاثیــر بســزایی در امــر
ســئو ســایت دارد.
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