آموزش سئو در اصفهان در واقع همان دوره آموزش سئو از صفر تا صد میباشد که مخصوص شهروندان اصفهانی در
این صفحه ارائه میشود.

دوره آموزش سئو در اصفهان
اگر شما در اصفهان سکونت دارید و نیاز به یادگیری و آموزش سئو در اصفهان دارید  ,میتوانید از پکیج ما به صورت
غیر حضوری استفاده کنید.
اما شاید این سوال برای شما پیش بیاید که سئو چیست ؟
سئو یعنی تمام فرایندی که شما برای رشد کسب کار خود و دیده شدن آن در موتور های جستجو از جمله گوگل انجام
میدهید.

میزان در آمد بعد از آموزش سئو در اصفهان
در تمام دنیا یکی از پر درآمد ترین و بهترین شغل های اینترنتی سئو میباشد که در حدود 07هزار دالر در سال برآورده
شده است.در ایران و مخصوصا اصفهان نیز به همین صورت میباشد.شما پس از گذراندن دوره آموزش سئو در
اصفهان میتوانید در بازار کار شروع به فعالیت کرده و درآمد خوبی را کسب کنید.

در این دوره چه چیز هایی را یاد میگیرید ؟







آموزش کامل مباحث مربوط به سئو داخلی یا آن پیج که به معنای فراهم کردن تمامی موارد داخلی سایت از
جمله مقاله نویسی ها و لینکسازی های داخلی و  ...میباشد.
در این دوره و کورس آموزش شما تمام مسائل فنی و مربوط به سئو تکنیکال را نیز یاد خواهید گرفت.
منظور از سئوی تکنیکال فرایند بهینه سازی سایت از لحاظ سرعت و  ...میباشد.
آموزش کامل مبحاث آف پیج یا مربوط به سئو خارجی که به معنای عملیات مربوط به خارج از وبسایت از
جمله لینک سازی های خارجی و  ...میباشد.
آموزش کامل تمامی مباحث مربوط به سئو کاله سفید و روش های باال آوردن سایت در این روش.
آموزش کامل تکنیک های کاله خاکستری و سرعت دادن به روند سئو شدن وب سایت.
آشنایی با روش های کاله سیاه  ,البته توجه کنید که روش اصلی ما در این دوره استفاده از تکنیک های
خاکستری و کم ریسک برای سایت میباشد.

انواع روش های آموزش سئو اصفهان چیست ؟
سه روش مختلف در سئو کردن سایت وجود دارد که ما در دوره آموزشی سئو در اصفهان هر سه روش را به شما
خواهیم آموخت:





روش کاله سفید  :سالم ترین نوع سئو کردن یک سایت استفاده از روش های کاله سفید میباشد.در این روش
به تمامی قوانین و قواعد گوگل احترام گذاشته شده و دقیقا طبق نیاز های گوگل سایت را بهینه سازی میکنیم.
روش کاله سیاه  :خطرناک ترین و بد ترین نوع سئو کردن یک وب سایت استفاده از تکنیک های کاله سیاه
میباشد .در این روش از طریق راه هایی که از نظر گوگل خالف شناخته میشود استفاده میشود و اگر گوگل
متوجه تخلف شما شود موجب پنالتی شدن سایت شما میشود.
روش کاله خاکستری  :روش ما بین کاله سفید و کاله سیاه میباشد که بیشتر از تکنیک های کاله سفید استفاده
میشود اما برخی از روش های کاله سیاه نیز در آن استفاده میشود.البته باید توجه کنیم که فرآیند سئو به
صورت کامال طبیعی انجام شود زیرا ممکن است گوگل شک کند.

دوره آموزش سئو در اصفهان حضوری میباشد ؟

در حال حاضر امکان ارائه خدمات آموزشی به صورت حضوری فراهم نمیباشد و شما میتوانید به خرید پکیج آموزشی
ما ویدیو های آموزشی دوره را دریافت کرده و به یادگیری بپردازید.
پشتیبانی دوره آنالین تا یک سال به صورت رایگان انجام میشود و همچنین شما در گروه تلگرامی گروه ویاسئو برای
بحث و گفتگو در مورد مباحث روز سئو عضو خواهید شد.

در آمد سئو کار به چه صورت میباشد ؟
معموال سئو کار ها یا به اصطالح سئو من ها میتوانند به چندین روش مختلف به کسب درآمد بپردازند.اولین کاری که
هر دانش جو پس از گذراندن دوره آموزش سئو در اصفهان میتواند انجام دهد,تولید محتوا میباشد که هم به صورت
استخدامی و هم به صورت فریلنسری میتواند به این کار بپردازد.
دومین روش که میتوانید کار کنید  ,استخدام شدن در یک مجموعه برای انجام خدمات سئو میباشد.که دریافتی شما بسته
به کیفیت کار شما و همچنین جایگاه شما در تیم سئو میتواند متغیر باشد.
اما سومین روش که ترجیح خود ما به این است  ,کار کردن برای خودتان به صورت فریلنسری یا آزاد کاری میباشد که
میتواند از سایت های مختلفی مثل پونیشا و کارلنسردر شروع کار برای دریافت پروژه استفاده کنید.سیستم آزاد کاری
به این صورت است که شما میتوانید پروژه های برون سپاری شده ی افراد را دریافت کنید و با نرخ مورد نظر خودتان
به صورت دورکاری انجام دهید.

آیا سئو نیاز به سیستم قدرتمند دارد ؟
خیر  ,یکی از مزیت هایی که سئو دارد این است که شما با حداقل سیستم در دسترس میتوانید به انجام فعالیت های خود
بپردازید  .زیرا تمامی فعالیت های شما بر بستر اینترنت انجام میشود و نهایت نیاز مندی کانفیگ سخت افزاری شما در
حد باز کردن مرورگر ها و یک پردازش بسیار بسیار ساده میباشد.

آیا سئو نیاز به برنامه نویسی دارد ؟
یکی دیگر از ویژگی های سئو این میباشد که شما هیچ نیاز به یادگیری و فراگیری یا حتی پیش زمینه از برنامه نویسی
ندارید.
اولین و ابتدایی ترین چیزی که نیاز دارید  ,فرآیند جستجو در موتور های جستجو از جمله گوگل میباشد.دومین چیزی که
نیاز دارید  ,باید کار کردن با ابزار های مدیریتی سایت  ,کنترل پنل ها و سیستم های مدیریت محتوا را یاد بگیرید که
بتوانید عملیات مورد نظر خود را روی وب سایت پیاده کنید.

بهترین نوع سایت برای سئو کدام میباشد ؟
بهترین سایت ها برای پیاده سازی فرآیند سئو  ,وب سایت های وردپرسی میباشند.وردپرس به دلیل دارا بودن تعداد
زیادی افزونه های کمکی و همچنین راحت بودن در کارکرد با آن بهترین سیستم مدیریت محتوا برای یک وبسایت در
عملیات سئو میباشد.شما میتوانید از افزونه های کمکی همانند  yoastو  Rank mathاستفاده کنید که در این زمینه
دستیار های بسیار خوبی برای رعایت نکات سئو در سایت میباشند.
از دیگر برتری های سایت وردپرسی نسبت به رقبای خود  ,ارزان بودن قیمت قالب ها و افزونه ها میباشد که شم
میتوانید از مارکت های ایرانی با قیمت بسیار مناسب افزونه ها و قالب های مورد نیاز خود را خریداری نمایید.
یکی دیگر از ویژگی های وردپرس که نیز میتوان به آن اشاره کرد  ,انعطاف پذیری و قابلیت شخصی سازی بسیار
باالی آن میباشد که شما میتوانید هر نوع وبسایتی را که نیاز دارید بر بستر وردپرس پیاده سازی کنید.

آیا پس از پایان دوره آموزش سئو در اصفهان میتوان وارد بازار کار شد ؟

قطعا همینطور است.در این دوره شما به صورت کامل با مباحث مورد نیاز آشنا میشوید و به یک سئومن حرفه ای
تبدیل میشوید.
البته الذم به ذکر است که پس از گذراندن دوره آموزشی نیاز به پیاده کردن تمام آموخته های خود به صورت عملی و
آزمون و خطا دارید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آموزش های خود بگیرید.

