
 

 

 

 

 3 از 1 صفحه

 

 
 شرکت آب  وفاضالب شهری استان ایالم

 دستورالعمل  ربوز رساني  رپاتل 
 

  

  رتقاء رتبه تارنما در موتورهاي جستجوجستجوي سريع تارنما توسط موتورهاي جستجو  و ا   :هدف

  كليه پرتال ها ، زيرپرتال ها  و  تارنماهاي شركت هاي آب و فاضالب :كاربرد دامنه 

آب و دفتر آمار و فن آوري اطالعات  شركت  : اجراءنظارت و مسئول 

 فاضالب شهري استان ایالم
 دفتر آمار و فن آوري اطالعات : فرآيند پشتيباني لمسئو

 شــرح :
 

 یدر موتورهاا تیو نکاا  ارتااار رت اه وا ساا SEO یها براساس شاخص ها تمیآ نیشود: ا تیپرتال رعا نیتوسط رابط دیکه با ینکات

 شده است.   یگرد آور Google ،Yahoo ،Alexaجستجو 

 (:Titleعنوان ) -1

است که مردم با  یزیچ نی. عنوان، اولدیشما را شامل باشند، انتخاا کن تیسا یاصل یدیکلمه که کلما  کل ۸تا  ۵شامل  یفیعنوان توص کی

 یگوگل شناساا  یتوسط موتور جستجو کدااایونیبا استاندارد  یکه وجود کلما  فارس دیشوند. توجه کن یجستجو مواجه م یآن در موتورها

 .دیخود قرار ده تیعنوان سا یخود را در ابتدا تیسا یدیکل کلما  نیشود. مهمتر یم

 :دیریمد نظر بگ دیکه هنگام درج عنوان با ینکات

 آن صفحه باشد. یو عکس ها یمحتو یدیشامل کلما  کل 

 دیاز کاما استفاده نکن. 

  کلما  ن اشد. بیآن درست باشد، فاط ترک یجمله بند یگرامراز نظر 

 دیشود استفاده نکن یکه توسط موتورها منع م یاز کلمات. 

  تگALT نکیدر هنگام درج عکس: هنگام درج عکس و ل ( حتما کادر مربوط به عنوانtitleرا درج نما)اجاازه  تیخصوصا نی. ادیی

داده  شینما دیگذاشته ا altکه در تگ  یداده نشد متن شینما رتانیتصو یلیبه هر دل مطابتان شود تا اگر نیگزیمتن جا کیدهد  یم

 شود.

  

 

 (Description tag) حا یتوض -2 

شود پس  یداده م شینما URL ریدر ز دیجستجو اگر دقت کرده باش یشوند که در موتورها یکلمه را شامل م ۰۳تا  2۵ نیب حا یتوض نیا 

 شما باشد. تیسا یکه نشان دهنده محتوا دیسیرا بنو یحاتیتوض دیکن یسع

 

  

 ارت اط متاابل -۰

 دهند. یشما اثر م تیشما حساس هستند و آنرا در رت ه سا تیجستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارت اط ها به سا یموتورها 

 جستجو رت اه  یکه در موتورها یتها یمخصوصا سا د،یخود ارت اط ده تیمشابه، سا یتهایو به سا دیبساز دیمف ینکهایصفحه ل کی

 دارند. یخوب

 شما ارت اط دهند. تیکه به سا دیبخواه گرید یتهایاز سا 

  

 

 

 



 

 

 

 

 3 از 2 صفحه

 

 
 شرکت آب  وفاضالب شهری استان ایالم

 دستورالعمل  ربوز رساني  رپاتل 
 

  

 

 (key words) تیسا یدیدرج کلما  کل -۴

جادا  گریکادیرا با کاما از  یدیدارد. کلما  کل ریشما تاث تیسا یقا ل هستند و در رت ه بند یادیبخش ارزش ز نیا یجستجو برا یموتورها

 شما گنجانده خواهد شد. تیسا یدیاز کلما  کل یمتنوع  ا یروش در حداقل جا، امکان ترک نی. با ادیکن

 صفحه  کیکلمه در  1۳۳نامند. مثال اگر شما  یم یدیتراکم کلما  کل ای یصفحه را چگال کیکلما  در  ریبه سا یدینس ت کلما  کل

حدود  یکه چگال دیکن یاست. سع ۴۴آن صفحه  یدیکلما  کل یشما هستند، چگال تیسا یدیو چهارعدد از آنها جزو کلما  کل دیدار

 .دیکن میخود را تنظ تیمهم سا یدیکلما  کل یدرصد برا 2۳تا  ۰

 دییانتخاا نما ی یخود را ترک یدیکلما  کل. 

 دیسیشوند را بنو یسرچ م شتریجستجو ب یتوسط موتورها دیزن یکه حدس م یکلمات 

 دییرا با کاراکتر , از هم جدا نما یدیحتما کلما  کل. 

 از متن همان صفحه انتخاا شود. یدیکلما  کل 

 دیسیبنو یدیعنوان صفحه خود را حتما در کلما  کل. 

  

 

 نکا  درج پا صفحه -۵

 دیسیبنو نییحتما مانند پا دیکن ی. فرمت را سعدیده رییرا تغ تتانیحتما پا صفحه سا. 

 آدرس: تهران، آدرس حوزه 

  :از دامنه لیمی)به همراه کد وارد شود( اتلفن :abfa-ilam.ir   .باشد 

 از مطالب آن  یباشد و هر گونه کپ یم ایالم شرکت آا و فاضالا شهری استان مربوط به  تیسا نیا یو معنو یتمام حاوق ماد

 تنها با ذکر من ع بال مانع است.

  

 صفحا  نیارت اط ب -۶

 شود نتواند خارج شود )مد  زمان حضاور  یوارد آن صفحه م قیکه به هر طر یکه کس دیخود آنگونه کار کن ییدر صفحا  محتوا

 (.دیخود باال ب ر تیافراد را در سا

 یاز دکمه ها تیکننده سا دیکه بازد دیآنگونه استفاده کن یداخل صفحه ا یها نکیاز ل Back  وForward  نارم افازار اساتفاده

 نکند.

 PDFبه  لیفا لینکا  ت د -۷ 

 یباشاد. محتواهاا یمحتوا ما یها لیکردن فا یکاوش، غن یتوسط موتورها تیاطالعا  مندرج در وا سا یابیباز شیافزا یاز را هها یکی

PDF مثل گرید یکه از فرمت ها(word  ،power point استخراج م )... را دارا باشد: لیذ طیگردد، بهتر است شرا یو 

 .دییحاصل فرما نانیاطم word لیبکار رفته در فا یاز استاندارد بودن فونتها PDFبه  word لیفا لیق ل از ت د -1

 را داشته باشند. یفارس یاز فونت ها ی انیپشت تیاستفاده شود که قابل PDFها به  لیفا لیت د یاستاندارد برا یاز نرم افزارها -2

 قابل جستجو باشد. Acrobatنرم افزار  یدرون متن یجستجو یبا استفاده از ابزار ها PDF یها لیمتن فا -۰

  

 ها لیحجم فا -۸

 داشته باشند. تیمگابا ۰۳کمتر از  یشوند به صور  فشرده و حجم یم یبارگذار تیکه در سا ییها لیفا

  

 



 

 

 

 

 3 از 3 صفحه

 

 
 شرکت آب  وفاضالب شهری استان ایالم

 دستورالعمل  ربوز رساني  رپاتل 
 

  

 دییحتما استفاده نما <..h> یاز تگ ها -9

 تگ h متن صافحه  تیخصوص نیاعمال ا یشما رو درک کنند. برا تیسا یدهد که بهتر محتوا یجستجو م یامکان رو به موتور ها نیا

 .دییانتخاا نماCMS  یها headingاز  تیاهم بیخود را به ترت

o مهم استفاده شود. یترهایت ی. فاط برادیصفحه استفاده نکن کیبار در  2از  شیاز تگ ب 

o دیو مطالب مهم استفاده کن ترهایت یفاط برا د،یتگ ها قرار نده نیکل متن صفحه را در ا. 

  

 صفحه ارت اط با... )تماس با ...(-1۳

را در  یکنند. حتما آدرس پست ینم ستیشما را ل تین اشد، سا تیشما در سا ی، اگر آدرس پست Yahooجستجو، مخصوصا  یموتورها یبرخ

 .دییتماس و آدرس حوزه خود را درج نما ی. تلفنهاستین یکاف یفاط قرار دادن آدرس صندوق پست د،یقرار ده تیسا

 .همچنین برای قراردادن اطالعا  افراد هر واحد از الگوی جدول زیر استفاده شود

 انوادگیخنام و نام  سمت تلفن داخلی پست الکترونیک

xxxxxx@abfa-ilam.ir xxxx 0843-xxxxxxxxx  
 

 

 زبان -1۳

کاه  ییشاود. در پرتاال هاا یبارگذار یبه زبان فارس دیبا ،یاصل یو صفحه ورود یاست. صفحه خانگ یدرگاه ها زبان فارس هیکل یاصل زبان

 صفحا  فراهم شود. یکاربران در تمام یزبان برا رییامکان تغ دیباشند با یبصور  چند زبانه م

  

 نگارش متن یقالب کل -11

  
  

  

  

  

  

  

  

   

 (sitemap) تیناشه سا -12

 دیقرار ده تیرا در ناشه سا تیمهم سا یتمام بخشها نکیو ل دیکن هیخود ناشه ته تیسا یبرا. 

 کنندیم دیشما را بازد تیجستجو فاط صفحه اول سا یموتورها یچون برخ دیخود قرار ده تیرا در صفحه اول سا تیناشه سا. 

 

 Tahoma 14 B اصلی عنوان

 Tahoma 12 B فرعی عنوان

 مشکی مطالب رنگ

 Tahoma 12 ها پاراگراف متن

 شماره بدون و دار شماره های لیست لیستی مطالب

 Justify,Direction:RTL متن ترازبندی

 Time New Roman 14 انگلیسی متون

 :نام و امضاء تهيه كننده 

 مهدي نظرپور

 نام و امضاء تاييد كننده )نماينده مديريت( :

 صيدمراد رشيدي

 )مدير عامل( :نام و امضاء تصويب كننده 

 


