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مسئول وب سایت مقدمه

و فناوري اطالعات دانشگاهمدیر آمار ارائه سیاستهاي وب سایت

افزارمسئول نرم 
سایت Rankingو  googleارائه گزارش 

ارائه گزارش پایش وب سایت و ارائه لیست مراكز فعال

رابطین رابطینمعرفی

مسئول وب سایت
...( فرم سازي، نظرسنجی، )آموزش 

پرسش و پاسخ



چرا وب سایت؟

.به خوبی معرفی می شوید✓

.وب سایت صداي شماست✓

راه ارزان دیده شدن✓

ساعته در دسترس است24✓

صفحات اختصاصی دارید✓





Most popular websites worldwide as of November 2021, by 
total visits

میلیارد جستجو در روز8.5حدود •

جستجو در روز10000، 1998در سال •

ترلیون در سال2میلیون جستجو در ساعت و 228•

ه در آماار گوگل به بخشی جدایی ناپذیر از نسل امروزی تبدیل شده است ک•

.قابل توجه جستجوی گوگل منعکس شده است

ایج بسیاری از مشاالل و برناد ا بارای ارتباا  باا مشاتریان بیشاتر باه نتا•

.جستجوی گوگل وابسته  ستند

ر زمیناه بازاریابی دیجیتال به فرصتی عالی بارای بسایاری از متخاااان د•

.سئو و بهینه سازی کلمات کلیدی تبدیل شده است

statista.com

Mar 22, 2022

https://www.statista.com/statistics/1201880/most-visited-websites-worldwide/


Most popular websites worldwide as of November 2021, by 
total visits (in billions)



Key Google Search Statistics 2022

.از ایاالت متحده می آید Google Desktopدرصد از ترافیک 27بیش از •
(دسکتاپ.)سهم بازار موتور جستجوي گوگل در مقایسه با رقباي خود% 86.19•
.درصد از سهم بازار هند را در اختیار دارد95.45موتور جستجوي گوگل •
.جستجوي گوگل انجام می دهد4-3یک فرد به طور متوسط روزانه •

•Google Auto  ماه حذف می كند18جستجوهاي وب و برنامه را پس از.
.میلیارد نفر از گوگل كروم استفاده می كنند2.65•
.نفر ترجیح می دهند از جستجوي گوگل استفاده كنند9كاربر اینترنت در جهان 10از هر •
.درصد جستجوهاي گوگل از طریق تلفن همراه، جستجوهاي صوتی هستند45.3•
(صد میلیون).گیگابایت حجم دارد100000000فهرست جستجوي گوگل صدها میلیارد صفحه وب و بیش از •



92.05% Market Share for Google Search Engine Compared to 
Its Competitors.



12% of Google Searches Contains More than 6 Words.

.مردم  نگام سرچ در گوگل ترجیح مید ند تنبل باشند•

:آمار جستجوی گوگل نشان می د د که •
!درصد از یک کلمه استفاده می کنند27.7•
کلمه2درصد از جستجو ای گوگل از 23.98•
کلمه 3درصد جستجو ا شامل 19.6•
.  کلمه استفاده می کنند4درصد از 13.8•
کلمه 5درصد از جستجو ا 8.7•
.کلمه دارند6درصد از جستجو ای گوگل بیش از 12.12•

منبع

https://earthweb.com/how-many-google-searches-per-day/


Top Google Search Results Will Get 45% of Organic Clicks

: طبق آمار گوگل •
.كلمه را شامل می شود1447صفحه اول نتایج جستجو حدود •
ده نتیجه در صفحه اول وجود خواهد داشت، اما همه نتایج به یک اندازه مورد توجه مخاطب •

.قرار نمی گیرند
كلیک ها ٪45اولین نتیجه جستجو •
درصد از كلیک ها14نتیجه دوم •
درصد، 10نتیجه سوم •
درصد، 7چهارم با •
.درصد و غیره می شود6پنجم با •

دسترسی بنابراین هر كسب وكاري سعی می كند پست هاي خود را به باالي نردبان برساند تا حداكثر•
.را به دست آورد



Using Proper Keywords in The Url Can Produce a 45% 
Higher Click-Through-Rate

.نرخ كلیک باالتري ایجاد كند% 45می تواند  URLاستفاده از كلمات كلیدي مناسب در •
ات كلیدي نرخ كلیک بستگی به كل پرس و جوي جستجو دارد، به این معنی كه مقاالت باید با كلم•

ر هاي وب سایت باید حاوي بیشترین كلمات كلیدي مورد نظ URLدقیق مرتبط بهینه سازي شوند و 
.كاربر باشد

میلیون جستجو در گوگل، مشخص شد 5صفحه و 874929بر اساس تحقیقات انجام شده بر روي •
ف آن كه یک كلمه كلیدي در عنوان باعث می شود كاربر روي صفحه كلیک كرده و زمان خود را صر

.كند
درصد از كلمات كلیدي منحصربه فردي را كه قبال جستجو 15طبق آمار جستجوي گوگل، هر روز •

.  نشده اند، پردازش می كند
مرتبط می و استفاده از یک كلمه كلیدي.هرچه نرخ كلیک بیشتر باشد، كیفیت صفحه باالتر است•

. تواند ترافیک بهتري براي وب سایت ایجاد كند
.درصد از تمام سواالت در جستجوي گوگل از تصاویر است20حدود •



Google Algorithms

الگوریتم کبوتر الگوریتم پاندا

الگوریتم موبایل فرست ایندکس الگوریتم تازگی محتوا

MUMالگوریتم  الگوریتم ونیز

سندباکس گوگل الگوریتم پنگوئن

الگوریتم رقص گوگل الگوریتم دزد دریایی

الگوریتم برت الگوریتم مرغ مگس خوار

الگوریتم مدیک یا طبی الگوریتم دزد دریایی

الگوریتم رنک برین الگوریتم موش کور

الگوریتم موبایل گدون Payday Loanالگوریتم 

https://www.triboon.net/blog/7478/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-mum-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D9%81%D9%87%D9%85%D8%AF/


Google Search Console

یارهناي كسب موفقیت در گوگل و رسیدن به یکی از نتایج ابتدایی آن نیازمند شنناخت درسنت مع•
.تعریف شده توسط این موتور جستجو ارزشمند است

لینل سایت گوگل سرچ كنسول با ارائه ابزارهاي كارآمد و آمارهایی دقیق بهتنرین گزیننه بنراي تح•
. سایت و رفع مشکالت احتمالی است

ه با یادگیري صحیح آموزش كار با این ابزار ارزشمند می توانید به صورت منداوم سنایت خنود را بن•
.شکلی دقیق بررسی كرده  و ضمن بررسی نکات مهم در سئو سایت ، آن را بهبود ببخشید



Performance on Search results

،میانگین موقعیت وب سایت در نتایج•

 impressionتعداد نمایش-

CTRنرخ كلیک-

Queryرشته پرس و جو برتر-

•impression چیست ؟
؟چیست CTRنرخ كلیک یا •
چیست ؟ impressionو  CTRتفاوت •
Queryرشته پرس جو •



Performance on Search results



تان وبسایت دانشگاه علوم پزشکی گلسشرایط فعلی
زیربخش 200داراي بیش از ✓

:از این میان

معاونت7داراي •

دانشکده7داراي •

مركز تحقیقاتی پژوهشی23داراي •

وب سایت مجله و مقاالت فارسی و انگلیسی8داراي •

كلینیک و بیمارستان 17داراي •

بهداشتشبکه 14داراي •

كتابخانه6داراي •

وبدا •

سایت انگلیسی •

میز خدمت الکترونیکی•

...(حراست،كانون بسیج، امور خیرین، طب ایرانی و ریاست ،روابط عمومی، )و اداري سازمانی سایتهاي سایر •



موارد مهم در سایت
سرعت باال-1
o زیادعدم بارگزاري تصاویر و ویدیو با حجم

امنیت -2
oحفاظت ازنام كاربري و رمزعبور
oرعایت مالحظات اخالقی

سئو وب سایت-3
oباالبردن تعداد بازدیدها
oاستفاده از كلمات كلیدي شما باید متا دیسکریپشن هاي خوبی داشته باشید
oجه نباید یک در نتی. باید تایتل هاي دقیقی براي صفحات خودتان انتخاب كنید كه مناسب صفحه شما باشند

.تیتر براي تمام صفحات خودتان استفاده كنید
o استفاده از تگ هايimg وmetaو توضیحات آنان
oنامه زدن به ارگانهاي مرتبط كه پیوند لینک شما رو در سایت خود استفاده كنند.



شاخص های فنی پایش



شاخص های محتوایی پایش وب سایت

تناسب ساختار منوها بروز بودن محتوا و اخبار و اطالعیه ها پیوندهاي مفید و پرهیز از وجود 
404لینک هاي خراب و خطاي 

انتخاب عناوین صفحات 

-تصویر )كیفیت چند رسانه اي
(ویدیو-صدا

لینک دسترسی سریع به خدمات 
الکترونیکی

فرم الکترونیک
ارتباط با ریاست مركز

خوانایی متن و پرهیز از  اشتباهات 
امالیی و دستور زبانی

معرفی خدمات قابل ارائه

سرعت  بارگذاري صفحات اعالم روز و ساعت كاري سازمان

گردش و شرح فرآیند فعالیت هاي موجودطهتاریخچه یا توضیح درباره مركز مربو

نظرسنجی

سؤاالت متداول

لینک وب صفحه اصلیتاریخ آخرین خبر

وجود كلمات كلیدينمایش مناسب در همه مرورگرها

لینک شبکه هاي اجتماعی

پشتیبانی از موبایل

یکپارچی چیدمانزیبایی قالب



نمونه هایی از تغییرات وب سایت

















راه اندازی سایت انگلیسی



ی دانشگاه علوم پزشک
ت دانشکده پزشک

سای
ن

ی تهرا



اندانشکده پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندر



آنچه رابطین باید بدانند
.هر آنچه می خواهید باید در قالب فعلی باشد ✓
.تغییرات بنیادي ملزم به انگیزه و اراده و حوصله شما است✓
.پایش هاي دوره اي و بروزرسانی ها را طبق برنامه ریزي دنبال كنید✓
.از نام كاربري و رمز عبور خود محافظت نمایید✓
.آموزش وب سایت با هماهنگی قبلی و تعیین زمان صورت میگیرد✓
ت و آنچه كه در وب سایت مورد نیاز است با نظر جمع قابل برنامه ریزي اسCSSو  HTMLآموزشهاي ✓

.و می توان در اسرع وقت انجام گردد
و طراحی سایت  HTMLهستند میتوانند دوره هاي تخصصی ITرابطین محترم كه از همکاران ✓

.شركت نمایند قطعا در بهبود فرآیند كارشان موثر خواهد بود
ر صورت ما مکاتبه نمایید تا درا با مواردي كه نیاز دانشگاه است . از واحد وبسایت دانشگاه بخواهید✓

.امکان با شركت بررسی و اعمال گردد 
.یموب سایت هر مركز نمایش و معرفی آن مركز است در بروزرسانی و شکیل بودن آن كوشا باش✓



متشکرم


