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مقدمه

Introduction



2 گزارش جامع سئو در ایران

مقدمه
همــهمــامیدانیــمکــهگزارشهــازمانــیمفیــدهســتندکــهمتناســببــاشــرایطداخلــیهــر

صنعــتتهیــهشــوند.خــالءایــنموضــوعهمیشــهدرگزارشهــایجهانــیبازاریابــیدیجیتــال

بــرایمتخصصــانایرانــیوجــودداشــتهاســت.ازایــنرو،بــاکســبتجربــهازاولیــنگــزارش

ســئودرســال۱۴۰۰،دومیــنگــزارشجامــعوضعیــتســئویایــرانرامنتشــرکردیــم.

ــناســت ــدگانای ــرایخوانن ــتمطالعــهآنب ــرایمــاومزی ــزارشب ــنگ شــیرینیمطالعــهای

ــر ــهتغیی ــردوب ــهک ــتهمقایس ــالگذش ــاس ــرانراب ــئودرای ــالهس ــدیکس ــوانرون ــهمیت ک

آپدیتهــای از داشــت. عمیــق نگاهــی ایرانــی کســبوکارهای در ســئویی فعالیتهــای

ــه ــت،همهوهم ــتازاینترن ــرحصیان ــگیط ــیهمیش ــانگران ــدیت ــایرتبهبن ــدفاکتوره جدی

ــر ــرانرازی ــتســئودرای ــموضعی ــابتوانی ــازهایهســتندت ــقوســرنخهایت بینشهــایدقی

ذرهبیــنببریــموازحــالوروزشــرکتهاواســتارتآپهایایرانــیدرحــوزهســئوباخبــرشــویم.
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عادل طالبی، موسس آژانس دیجیتال مارکتینگ منظم

گزارشهایــیکــهامــروزدرفضــایدیجیتــالمارکتینــگمنتشــرمیشــوند،یــک

معــدنطــالهســتند.بــهعنــوانکســیکــهســالهادرفضــایدیجیتــالمارکتینگ

ــا ــیهســتمکــهب ــردهاســت،قــدردانهمــهعزیزان ــجب کارکــردهوازفقــردادهرن

ــال ــودشــرایطکســبوکارهادرفضــایدیجیت ــهبهب ــیب ــنگزارشهای ــهچنی ارائ

ــیمناســب، ــدهامودرفرصت ــمدی ــونراه ــبتریب ــزارشمرت ــد.گ ــکمیکنن کم

ــمداد. ــهخواه ــمراارائ تحلیلهای
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بــه نظــر می رســد کــه در ســال ۱۴۰۱، تعــداد متخصصــان ســئوی تــازه وارد کمتــر شــده  اســت؛ در ســال ۱۴۰۰، ســابقه 
کاری ۱۴درصــد از متخصصــان ســئو کمتــر از ۱ ســال بــود. ایــن آمــار در ســال ۱۴۰۱ بــه کمتــر از ۷درصــد رســیده اســت.

۵ نکته تحلیلی از گزارش سئو ۱۴۰۱

%14%7

14001401

میانگیــن درآمــد ماهانــه فعــاالن ســئوی پایتخت نشــین در ۱۴۰۱ نســبت بــه ســال ۱۴۰۰، ۴۱درصــد رشــد داشــته 
ــت. ــد اس ــب ۳۷، ۶۷ و ۴۳درص ــه ترتی ــک ب ــهرهای کوچ ــتان ها و ش ــز اس ــهرها، مراک ــد در کالن ش ــن رش ــت. ای اس
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2
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کالنشهر

مراکزاستانها

شهرهایکوچک
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پایتخت
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فیلترینــگ و محدودیت هــای اینترنــت بــا ســهم ۷۸درصــدی، بزرگتریــن چالــش متخصصــان ســئو در ســال ۱۴۰۱ بــوده 
اســت، امــا در ســال ۱۴۰۰، ناآگاهــی کارفرمــا از رونــد یــک پــروژه ســئو، چالــش اصلــی متخصصــان بیــان شــده اســت.

3

نظــر  در   ۱۴۰۱ ســال  در  کلیــدی  کلمــات  رتبــه  بهبــود  براســاس  را  خــود  موفقیــت  ســئو  متخصصــان 
می توانــد  موضــوع  ایــن  داشــته اند.  فــروش  افزایــش  انتظــار  آن هــا  از  کارفرمایــان  کــه  حالــی  در  گرفته انــد، 
باشــد. ســئو  پروژه هــای  موفقیــت  معیــار  از  متخصصــان  و  کارفرمایــان  متفــاوت  انتظــارات  نشــان دهنده 

4

تمایــل بــه مهاجــرت بیــن متخصصــان ســئو حــدود ۷۰درصــد اســت. همچنیــن افــراد بــا میــزان درآمــد ۱۸ تــا 
۳۰میلیــون تومــان بیشــتر از کســانی کــه درآمــد زیــر ۵میلیــون تومــان دارنــد، بــه مهاجــرت فکــر می کننــد.

5

%78
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فصل 1

اطالعات پاسخ دهندگان

تعدادکل

جنسیت

نوعشرکت

سنافراد

سابقهکاری

شهرمحلسکونت
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چند نفر در تهیه گزارش همراه ما بودند؟

۶۲۸نفردرنظرســنجیسال۱۴۰۱شرکتکردهاند

دادههای۱۱نفربهدلیلزمانکمپاســخدهیو
پاسخهایمشابهبهسوالهایصفحه46و47،

ازگزارشحذفشدهاند.

۷۶نفـــربـــهدلیلنداشـــتنفعالیــــتدرحــــوزه
ســئو،بــهادامــــهپرسـشــنامهپاســخندادهاند

بــابررســیپاســخهای۵۴۱نفـرازمتخصصان
سئو،دومیـن گـزارش جامـع وضعیت سئو  ایران

منتشرشد.
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سـن

شهر محل سکونت

نوع شرکت

جنسیت

اطالعات پاسخ دهندگان در یک نگاه

38%B2B 48%B2C1%B2G13%سایر

سابقه کاری
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فصل 2

حقوق، تجربه و نقش

میزاندرآمدماهانه

توصیفمحلکار

میزاندرآمدبراساستعدادشغل

تاثیرسابقهکاریبردرآمد

تاثیرعنوانشغلیبردرآمد

تاثیرسابقهکاریبرعنوانشغلی

وضعیتدرآمدبهتفکیکشهرمحلسکونت

وضعیتدرآمدبهتفکیکمحلکار
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متوسط درآمد متخصصان خانم، از آقایان کمتر است

۶۱درصــدازمتخصصــانحــوزهســئو،درآمــدیبیــن۵تــا۱۸میلیــون

تومــاندارنــد.

ــاناســت،در ــونتوم ــا۱۰میلی ــن۵ت ــابی ــد۵۱درصــدازخانمه درآم

حالــیکــهحــدودیــکســومازآقایــان،بیــن۱۰تــا۱۸میلیــونتومــان

ــد ــندرآم ــنمیانگی ــد.همچنی ــدمیکنن ــوزهســئوکســبدرآم ازح

ماهانــهخانمهــاوآقایــانبــهترتیــب۱۰و۱۶میلیــونتومــاناســت.

B2CوB2Bمیانگیــندرآمــدماهانــهافــرادیکــهدرشــرکتهای

مشــغولبــهکارهســتند،بــهترتیــب۱۲و1۵/۵میلیــونتومــان

اســت.

          درآمد ماهانه شما در کدام بازه قرار دارد؟
 %51

۵ تا ۱۰میلیون تومان 

 %31
10 تا 18میلیون تومان 

میزان درآمد ماهانه
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نیمی از متخصصان سئو، فعالیت در شرکت ها را ترجیح می دهند

۶۱درصدازافرادفعالحوزهسئویکشغلو۳۹درصدازآنهادوشغلدارند.

ازمیــانافــرادداراییــکشــغل،۴۷درصــددرتیــمداخلــیســئویشــرکتهاکارمیکننــد،۲۰درصــدفریلنسر/مشــاورهســتندو۱۹درصــد

ــاآژانسهــاهمــکاریمیکننــد. ب

ــد،فریلنسر/مشــاور ــتمیکنن ــیســئوفعالی ــمداخل ــهدرتی ــراینک ــد،۳۶درصــدعالوهب ــهدوشــغل*درســئودارن ــانکســانیک ازمی

ــد. ــا،هــمفریلنسر/مشــاورهســتندوهــمرویســئویســایتخــودکارمیکنن ــن۲۱درصــدازآنه هســتند.همچنی

          محل کار خود را چگونه توصیف می کنید؟

دراینسوال،پاسخدهندگانمیتوانستندحداکثر۲گزینهراانتخابکنند.

توصیف محل کار

افرادیکهدرپاسخبهسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«،بیشازیکگزینهراانتخابکردهاند.
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تعداد شغل بیشتر، تضمین کننده درآمد بیشتر نیست!

۶۲درصــدازافــرادیکــهبیــشازیــکشــغلدارنــد،درآمــدبیشــتراز۱۰میلیــونتومــاندرمــاهدارنــد.ایــنآمــاردرافــرادیکــهیــکشــغل

دارنــد،۵۲درصــداســت.

براســاسدادههــایبهدســتآمده،میانگیــندرآمــدماهانــهافــرادیکــهدوشــغلدارنــد،یــکمیلیــونتومــانبیشــترازافــرادیاســت

کــهیــکشــغلدارنــد.

          درآمد ماهانه شما در کدام بازه قرار دارد؟

          محل کار خود را چگونه توصیف می کنید؟

میزان درآمد بر اساس تعداد شغل
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تجربه بیشتر = درآمد بیشتر 

ــااختــالفنســبتبــهســایرگروههــاپردرآمدتــرهســتند.دادههــابهخوبــی ــد،ب افــرادیکــهبیــشاز۱۰ســالدرحــوزهســئوســابقهدارن

ــهدارد. ــرچشــمگیریدردرآمــدماهان ــدکــهســابقهکاریتاثی نشــانمیدهن

          چند سال سابقه کار مرتبط در حوزه سئو دارید؟

          درآمد ماهانه شما در کدام بازه قرار دارد؟

تاثیر سابقه کاری بر درآمد 
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مدیران و استراتژیست های سئو در درآمد با هم رقابت می کنند

ــداز ــشاز۵۰درص ــدبی ــدودرآم ــاندارن ــونتوم ــا۱۰میلی ــن۵ت ــدیبی ــرکتها،درآم ــیش ــمداخل ــئو«درتی ــانس ــتر»کارشناس بیش

»کارشناســانارشــدســئو«هــمبیــن۱۰تــا۱۸میلیــونتومــاناســت.همچنیــندرآمــدمتخصصــانســئودرجایــگاه»مدیــرســئو«بســیار

پراکنــدهاســتوبیــنبــازه۵تــا۳۰میلیــونتومــانقــراردارد.
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بــراســاسدادههــاینمــودار،هیــچکارآمــوزســئوییبیــشاز۱۰میلیــونتومــانوهیــچکارشناســیبیــشاز۳۰میلیــونتومــاندرمــاه

درآمــدنــدارد.

درســال۱۴۰۰،درآمــدبیشــتر»کارشناســانســئو«بیــن۳تــا۷میلیــونتومــانبــودهاســتودرآمــدبیشــتر»کارشناســانارشــد«دربــازه۷

تــا۱۵میلیــونتومــانقــرارداشــتهاســت.رشــددرآمــد»کارشناســانســئو«دریــکســالاخیــر،ازکارشناســانارشــدبیشــتربــودهاســت.

          نقـش خـود را چـگونه توصـیف می کنیـد؟

          درآمد ماهانه شما در کدام بازه قرار دارد؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»تیمداخلیسئوییکشرکت«راانتخابکردهاند.

تاثیر عنوان شغلی بر درآمد
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احتمال اینکه بعد از ۵ سال مدیر سئو شوید، زیاد است!

بــاافزایــشمیــزانســابقهکاری،عنــوانشــغلیافــراداز»کارشــناسســئو«و»کارشــناسارشــدســئو«بــهســمت»استراتژیســتســئو«

و»مدیــرســئو«ارتقــاپیــدامیکنــد.

اکثرافرادیکهکمتراز۲سالسابقهکاردارند،کارشناسسئوهستند.

          چند سال سابقه کار مرتبط در حوزه سئو دارید؟

          نقش خود را چگونه توصیف می کنید؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»تیمداخلیسئوییکشرکت«راانتخابکردهاند.

تاثیر سابقه کاری بر عنوان شغلی
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          شهر محل سکونت خود را بنویسید.

          درآمد ماهانه شما در کدام بازه قرار دارد؟

پایتخت: تهران
کالن شهر: اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، قم، کرج، مشهد

مرکز استان: اردبیل، ارومیه، بجنورد، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، رشت، ساری، سمنان، سنندج، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گرگان، همدان، یاسوج، یزد
شهر کوچک: آمل، بابل، بانه، بندر انزلی، بهارستان، بوکان، تربت حیدریه، تنکابن، جهرم، خرم آباد، دزفول، دهلران، رباط کریم، رودسر، ساوه، سبزوار، کاشان، کوه دشت، گنبد کاووس، الهیجان، مبارکه، محالت، نجف آباد، نیشابور

پایتخت

کالن شهر

مرکز استان

شهر کوچک

افزایش درآمد متخصصان سئو در مراکز استان ها 

ــاســال۱۴۰۰، ــد.درمقایســهب ــهخــوداختصــاصدادهان ــهنمــودار،بیشــترینمیانگیــندرآمــدرامتخصصــانپایتختنشــینب ــاتوجــهب ب

ــهســایرشــهرهارشــدبیشــتریداشــتهاســت.)۶۷درصــد( درآمــدمتخصصــانســئویســاکندرمراکــزاســتانها،نســبتب

وضعیت درآمد به تفکیک شهر محل سکونت

16/4
میلیونتومان

12/5
میلیونتومان

11/3
میلیونتومان

10/7
میلیونتومان
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درآمد قابل توجه متخصصان سئو در آژانس ها

میانگیــندرآمــدماهانــهافــرادیکــهدرآژانسهــافعالیــتمیکننــد،درمقایســهبــافریلنسرها/مشــاوران۲میلیــونتومــانونســبت

بــهافــرادیکــهدرشــرکتهامشــغولبــهکارهســتند،۶میلیــونتومــانبیشــتراســت.

          شهر محل سکونت خود را بنویسید.

          درآمد ماهیانه شما در کدام بازه قرار دارد؟

*ایننموداربراساساطالعاتکسانیاستکهیکشغلدارندودرآمدماهانهآنهافقطازطریقهماناست.

وضعیت درآمد به تفکیک محل کار
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فصل 3

وضعیت شغلی فریلنسر ها/مشاوران و افراد شاغل در آژانس ها

فریلنسرهاچگونهپروژهدریافتمیکنند؟

تعدادپروژههایدریافتی

تعدادپروژهبراساستعدادشغل

درآمدنسبتبهتعدادپروژه

میزانتغییربودجهکارفرمایان

بزرگترینانتظارکارفرمایان

چالشباکارفرمایان
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موفقیت تکنیک بازاریابی دهان به دهان برای فریلنسر ها

فریلنســرهابیشــترازدوطریــق»معرفــیدوســتانوکارفرمایــانقبلــی«و»شبکهســازیشــخصیخــود«پــروژهدریافــتمیکننــد.بــا

ــرای ــروژهب ــهنظــرمیرســدکــهســایتهایکاریابــیوشــبکههایاجتماعــینتوانســتهانددرپیداکــردنپ ــهاطالعــاتنمــودار،ب توجــهب

فریلنســرهاخیلــیموفــقعمــلکننــد.

          به عنوان یک فریلنسر، بیشتر از چه طریقی پروژه های سئوی خود را پیدا می کنید؟

دراینسوالشرکتکنندگانمیتوانستندحداکثر۳گزینهراانتخابکنند

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»فریلنسر/مشاور«و»آژانسها«راانتخابکردهاند.

فریلنسر ها چگونه پروژه دریافت می کنند؟
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۵۲درصد از متخصصان سئو، کمتر از ۳ پروژه را مدیریت می کنند

بیشــترفریلنسرها/مشــاورانوکســانیکــهدرآژانسهــاکارمیکننــد،مدیریــت۳پــروژهرابــرعهــدهدارنــد.۲۸درصــدآنهــابیــشاز۵

پــروژهرامدیریــتمیکننــدکــهایــنآمــاردرســال۱۴۰۰،حــدود۱۶درصــدبــودهاســت.

          در حال حاضر روی چند پروژه کار می کنید؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»فریلنسر/مشاور«و»آژانسها«راانتخابکردهاند

تعداد پروژه های دریافتی 
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افراد چندشغله، فرصت مدیریت پروژه های زیاد را ندارند!

ــروژهرا ــا۶پ ــدت ــد(میتوانن ــافقــطدرآژانــسکارمیکنن ــد)فقــطفریلنسر/مشــاورهســتندی ۷۰درصــدازکســانیکــهیــکشــغلدارن

مدیریــتکننــدوایــنآمــاربــرایکســانیکــهدوشــغلدارنــد،۸۰درصــداســت.

          در حال حاضر روی چند پروژه کار می کنید؟

          محل کار خود را چگونه توصیف می کنید؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»فریلنسر/مشاور«و»آژانسها«راانتخابکردهاند

تعداد پروژه  بر اساس تعداد شغل
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درآمد ۳۰میلیون تومانی با داشتن ۷ پروژه ممکن است

بهصورتکلی،باافزایشتعدادپروژهها،درآمدهمافزایشپیدامیکند.

بــاتوجــهبــهنمــودار،۲۷درصــدازکســانیکــهرویبیــشاز۱۰پــروژهکارمیکننــد،درآمــدیبیــن۵تــا۱۰میلیــونتومــاندارنــد.بــهنظــر

میرســدتعــدادپروژههــایبیشــتررویدرآمــدماهانــهایــنگــروه،تاثیــرقابــلتوجهــینداشــتهاســت.

          درآمد ماهانه شما در کدام بازه قرار دارد؟

          در حال حاضر روی چند پروژه کار می کنید؟

این سوال به افرادی نمایش داده شده است که در سوال »محل کار خود را چگونه توصیف می کنید؟« گزینه »فریلنسر/مشاور« و »آژانس ها« را انتخاب کرده اند

درآمد نسبت به تعداد پروژه
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افزایش بودجه کارفرمایان در پروژه های سئو سال ۱۴۰۱

۵۷درصــدازفریلنسرها/مشــاورانســئووکســانیکــهدرآژانسهــامشــغولهســتند،اعــالمکردهانــدکــهبودجــهکارفرمایــاندر

ــت. ــتهاس ــشداش ــئوافزای ــایس پروژهه

کارفرمایــان بــا مقایســه در کــه دادهانــد افزایــش ۱۴۰۰ ســال بــه نســبت را خــود بودجــه آژانسهــا، کارفرمایــان از ۶۵درصــد

فریلنسرها/مشاورانسئو،۱۱درصدبیشتراست.



          در ۱۲ ماه گذشته، بودجه سئوی کارفرمایان شما نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»فریلنسر/مشاور«و»آژانسها«راانتخابکردهاند

میزان تغییر بودجه کارفرمایان
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نگاه کارفرمایان به سئو، افزایش فروش است!

ــار ــئوانتظ ــانازس ــهکارفرمای ــدک ــنباورن ــرای ــد،ب ــاکارمیکنن ــهدرآژانسه ــانیک ــاکس ــئوی ــاورانس ــدازفریلنسرها/مش ۶۶درص

ــد. ــروشدارن ــشف افزای

66%
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درگــزارشســال۱۴۰۰،انتظــار»افزایــشفــروش«درکارفرمایــانبیشــتراز»بهبــودرتبــهکلمــاتکلیــدی«و»افزایــشترافیــک«بــوده

اســتوبــهنظــرمیرســدایــنبــاورهمچنــاندرمیــانآنهــاپابرجاســتوتغییــرینکــردهاســت.

ایــنترتیــب،بــهتفکیــککســانیکــهدرآژانــسکارمیکننــدیــافریلنسر/مشــاورهســتندنیــزتفاوتــینــداردودرهــردوحالــت،انتظــار

»افزایــشفــروش«باالتریــنمیــزاندرصــدرادرمیــانکارفرمایــاندارد.

          بزرگترین انتظار کارفرمایان شما از پروژه  سئوی خود کدام موارد است؟

دراینسوال،پاسخدهندگانمیتوانستندحداکثر۲گزینهراانتخابکنند.

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»فریلنسر/مشاور«و»آژانسها«راانتخابکردهاند

بزرگترین انتظار کارفرمایان
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رضا شیرازی، موسس و مدیر وب۲۴ و جت سئو

اســاس بــر را اگــرشــماهــممثــلمــن،ســنجههایمختلــفکســبوکار

ــننکتــهشــدهاید ــیدیجیتــالبررســیکــردهباشــید،متوجــهای کانالهــایبازاریاب

کــهســئوباالتریــنبهــرهوریرادارد.ویژگــیجــذابســئوایــناســتکــهمیتوانــد

ازمراحــلمختلــفقیــففــروش،ترافیــکهدفمنــدوباکیفیــتایجــادکنــد.

دروضعیــتفعلــیکشــور،اولویــتکســبوکارهاافزایــشفــروشاســتو

ــراردارد. ــنراســتاق ــزدرهمی ــدنی ــمســئودارن ــهازتی انتظــاریک
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امــابایــدبــهایــننکتــهدقــتکــردکــهســئوبازدیدکننــدههدفمنــدرابــهســمت

ســایتهدایــتمیکنــدودرمرحلــهبعــدمحتــوایمفیــد،طراحــیمناســب،

تجربــهکاربــری،ســرعتســایت،نحــوهقیمتگــذاری،برندســازیوایجــاداعتمــاد

ــروشمیشــوند. ــهف ــرمنجــرب درکارب

نکتــهدیگــراینکــهکانالهــایمختلــفرویهــماثرگذارنــدوبســیاریازفروشهــا

آنــیاتفــاقنمیافتــد.

کاربــرهــدفبــهدنبــالنیــازخــوددرگــوگلجســتجومیکنــد،مقالــهایدربــالگ

میخوانــد،ازدوســتانخــوددرمــوردخریــدکاالیمناســبســوالمیپرســد،

ــدو ــطمیبین ــیمرتب ــرتبلیغات ــکبن ــد،ی ــیرابررســیمیکن شــبکههایاجتماع

نهایتــاًازطــرفشــماایمیلــیحــاویپیشــنهادفــروشویــژهدریافــتمیکنــدو

ــد. ــاقمیافت ــروشاتف ف

ســئودرزنجیــرهفــروشومســیرکاربــرنقــشاساســیداردامــااگــرکانالهــای

دیگــرراقطــعکنیــدیــابــهآنهــابیتوجــهباشــید،فــروشبســیارکمتــراز

پتانســیلواقعــیرخخواهــدداد.بنابرایــنبهتــراســتســفرخریــدارکســبوکار

خــودراترســیمکنیــدوازمزایــایســئودرکنــارســایرکانالهــااســتفادهکنیــدتــا

ــهبهتریــننتیجــهممکــندســتپیــداکنیــد. ب

,,
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کارفرمایان سئو همچنان بی صبر هستند!

همانندسال۱۴۰۰،»نبودصبرکافیدرپروژههایسئو«بزرگترینچالشمتخصصانسئوباکارفرمایاناست.

درگــزارشســال۱۴۰۰،»اصــراربــهانجــامفعالیتهــایســئوییمشــابهرقیــب«دومیــنچالــشمتخصصــانســئوبــاکارفرمایــانبــود،

امــاایــنگزینــهدرنظرســنجیســال۱۴۰۱دررتبــهچهــارمقــرارگرفتــهاســت.

          در رابطه با کارفرمایان، با کدام یک از چالش های زیر بیشتر مواجه شده اید؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»فریلنسر/مشاور«و»آژانسها«راانتخابکردهاند.

چالش  با کارفرمایان
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پرتکرارترین جمالت کارفرمایان به متخصصان سئو

»چرا«،»ِکی«،»اول«و»صفحه«پرتکرارترینکلماتیهستندکهدرجمالتکارفرمایانشنیدهودیدهمیشود.

          اگر تمایل دارید، یکی از جمالت پرتکراری که از کارفرمایان خود شنیده اید را بنویسید.

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»فریلنسر/مشاور«و»آژانسها«راانتخابکردهاند.

همهسئوبلدن
چراتماسهامونکمه

بهزودیواریزمیشه:(

االنمــاوضعیتمــونخــوبنیســت،
شــمایــکتکونــیبهمــابــدهبعــدشما

ــم... ــواتروداری ه
چراباکلمهکلیدیxبهرنکیک

نمیرسیم)هرروزپرسیدهمیشه(

آقا
رویسایتماکارکندیگه!!

چرالینکمونجابهجاشده
رفتیمپایین��

سهماههداریسئومیکنی

هنوزمشترینیومده�😟😟�

مهندسچقدردیگه

طولمیکشهبیادباالسایت!؟

یهکاریکن
سریعتربیادباالسایت

مهندساینسایتما
چراتکوننمیخوره!

پسِکیدیجیکاالرو

:D:D:D!میگیریم؟
چیشدپس:(

مهندسکلمههای
کلیدیکیمیادباال؟؟!

چرافروشکمشده؟

مهندسکیمیرسیم
لینک1؟

کاریکهانجاممیدی
واقعاکاریندارهها

مهندسکیمیرسیملینکیک؟!

)تازه2هفتهازپروژهگذشته(
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فصل 4

وضعیت شرکت ها در حوزه سئو

نقشسازمانیمتخصصانسئو

تعدادکارکنانسازمان

تعداداعضایتیم

حوزهفعالیت

انتظارشرکتهاازتیمسئو
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رایج ترین عنوان شغلی در شرکت ها »کارشناس سئو« است

ــاشــرکتهاهمــکاریمیکننــد.همچنیــنتعــدادنفراتــیکــهدر بیــشاز۴۰درصــدازافــرادتیــمســئو،بهعنــوان»کارشــناسســئو«ب

ِســَمت»مدیــرســئو«دریــکمجموعــهفعالیــتمیکننــد،از»کارشناســانارشــدســئو«بیشــتراســت.

          نقش خود را چگونه توصیف می کنید؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»تیمداخلیسئوییکشرکت«راانتخابکردهاند.

نقش سازمانی متخصصان سئو 
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۶۷درصد از متخصصان سئو در شرکت های زیر ۵۰ نفر کار می کنند

حدود۵۰درصدازپاسخدهندگاندرشرکتهاییمشغولبهفعالیتهستندکهتعدادکارکنانآنهابین۱تا۲۰نفراست.

          تعداد کارکنان سازمان شما چند نفر است؟

اینسوالبهافرادیکهدرسوال“محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟”گزینه»تیمداخلیسئوییکشرکت«روانتخابکردندنمایشدادهمیشود.

تعداد کارکنان سازمان
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حوزه فعالیت متخصصان سئو

بیشــترپاســخدهندگاناعــالمکردهانــدکــهدرکســبوکارهایحــوزه»خدمــات«،»تکنولــوژی«و»تجهیــزات
صنعتــی«فعالیــتمیکننــد.

          شرکت شما در چه حوزه ای فعالیت می کند؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»تیمداخلیسئوییکشرکت«راانتخابکردهاند.

حوزه فعالیت
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۹۹درصد تیم های سئو کمتر از ۱۰ نفر هستند

بیشترتیمهایسئودرشرکتهااز۲تا۵نفرتشکیلشدهاند.بعدازآن،تیمهایسئویتکنفرهباالترینفراوانیرادارند.

          تعداد اعضای تیم سئوی شما چند نفر است؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»تیمداخلیسئوییکشرکت«راانتخابکردهاند.

2تا5نفر%69

1نفر%25

6تا10نفر%5

بیشاز10نفر%1

تعداد اعضای تیم
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حجت مسگری، کارشناس ارشد سئوی دیوار

بــهنظــرمــنبســتهبــهنــوعکســبوکارونیــازشــرکت،افــرادمیتواننــددریــک

ــرســئو ــالنقــشمدی ــرایمث تیــمســئونقشهــایمختلفــیداشــتهباشــند.ب

ــم ــیســئویســایتراه ــیاســتراتژیکل ــهطراح ــوالوظیف درســازمانهامعم

برعهــدهدارد.بــرایدومیــننقــشنیــازاســتیــکنفــرمســئولســئویتکنیــکال

ــا ــدی ــنســایتدارن ــهچندی ــردیاســتک ــننقــشدرشــرکتهاییکارب باشــد.ای

ــهاســت. ــزرگ،پیچیــدهوچندزبان همــانیــکسایتشــانب
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ــی ــازاســتکــهفهــمخوب ــهفــردینی ــکتیــمســئوب ــرایســومیننقــشدری ب

ــادرفراینــد ــانپایتــوننیــزتســلطداشــتهباشــدت ــهزب ازحــوزهدیتــاداشــتهوب

ــد. ــهتیــمکمــککن ــزرگب ــامقیــاسخیلــیب ــیب ــاکارهای اتومیشــنی

ــد، ــوامیکنن ــدمحت ــمتولی ــدودائ ــدیدارن ــالگقدرتمن ــهب ــایتهاییک ــرایس ب

حتمــاًبایــدفــردیبهعنــوانکارشــناسســئویمحتــوایــامدیــرمحتــوا)ســردبیر

بــالگ(درتیــمحضــورداشــتهباشــد.اگــرســایتیبــهلینکســازیقــویوبــاحجــم

ــده ــردیمســئولیتســئویOffpageرابرعه ــهف ــراســتک ــازدارد،بهت ــادنی زی

بگیــرد.

ــیاســتکــهقصــدداشــتهباشــیدخیلــیشــفافبیــن ــرایزمان ــنچیدمــانب ای

افــرادتقســیمکارکنیــد.درروشدیگــرشــمامیتوانیــدتیــمرابــامدیر،کارشــناس

ارشــد،کارشــناسوکارآمــوزســئوتشــکیلدهیــدووظایــفرابــاتوجــهبــهســطح

پیچیدگــیبیــنافــرادتقســیمکنیــد.بــرایمثــالســئویمحتــوارابــهکارشــناس

ســئو،کارهــایاتومیشــنوتکنیــکالرابــهکارشــناسارشــدوتعییــناســتراتژی،

بودجــهورودمــپکلــیســایتراهــمبــهمدیــرســئوبســپارید.

,,



43 گزارش جامع سئو در ایران

هدف اول شرکت ها، بهبود رتبه کلمات کلیدی است

ــهدر ــیک ــی۵۶درصــدازمتخصصان ــدهمیشــود،ول ــشفــروش«درشــرکتهاهــمدی ــان،انتظــار»افزای ــدکارفرمای ــههمانن ــااینک ب

ــد. ــابکردهان ــئوانتخ ــمس ــارشــرکتازتی ــنانتظ ــوانبزرگتری ــدی«رابهعن ــاتکلی ــهکلم ــودرتب ــد،»بهب شــرکتهاکارمیکنن

          بزرگترین انتظار شرکت شما از تیم سئو چیست؟

دراینسوالشرکتکنندگانمیتوانستندحداکثر2گزینهراانتخابنمایند

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»محلکارخودراچگونهتوصیفمیکنید؟«گزینه»تیمداخلیسئوییکشرکت«راانتخابکردهاند.

 انتظار شرکت ها از تیم سئو



44 گزارش جامع سئو در ایران میثم سلیمی، کارشناس ارشد سئوی تخفیفان,,

ــرای ــیراب ــهاهــدافخــودKPIهــایمتفاوت ــاتوجــهب ــانب ســازمانهاوکارفرمای

ــههدفــیخــاصوظیفــه ــد،امــاممکــناســترســیدنب ــنمــیکنن ســئوتعیی

مســتقیمتیــمســئونباشــد.وظیفــهتیــمســئوهدایــتترافیــکهدفمنــد

)هدفگــذاریکاربــراندرســت،بــاکلمــاتکلیــدیدرســتوبــهصفحــاتدرســت(

وهمــکاریبــاســایرتیــمهــاجهــتبهینــهســازیســایتبــرایتبدیــلکاربــربــه

ــداراســت. خری

افزایــشفــروشنمیتوانــدبــهصــورتمســتقیموظیفــهتیــمســئوباشــد؛

چراکــهبــهعوامــلمختلفــیماننــدتجربــهکاربــردرســایت،قیمــتمحصــولو...

ــتگیدارد. بس

KPIــد ــیتوان ــدنم ــازنباش ــاتپولس ــقکلم ــرازطری ــزاگ ــکنی ــشترافی افزای

ــش ــاکاه ــشی ــیافزای ــناســتگاه ــیممک ــدوحت ــئوباش ــرایس ــبیب مناس

ــرســئو. ــهتاثی ــکموضــوعباشــدن ــتترندشــدنی ــکباب ترافی

ــرایســئوتلقــی ــنKPIب ــوانمناســبتری ــدیرامــیت ــهکلمــاتکلی ــودرتب بهب

ــد،افزایــش ــهافزایــشترافیــک،افزایــشآگاهــیازبرن ــدب کــرد؛چراکــهمــیتوان

ــروشمنجــرشــود. ــشف ــتافزای ــدســرنخودرنهای تولی
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فصل 5

روند موفقیت پروژه های سئو

فعالیتهایهزینهبردرسئو

فعالیتهایزمانبردرسئو

سنجشمیزانموفقیت
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بیشتر هزینه های سئو، صرف تولید محتوا می شود

ــیســایت« ــوا«،»مــواردفن ــدمحت ــبصــرف»تولی ــهترتی ــزارش،متخصصــانســئوبیشــتربودجــهخــودراب ــاتگ ــااطالع ــقب مطاب

ــوابیشــتراز ــدمحت ــهتولی ــزانبودج ــیمی ــود،ول ــدســال۱۴۰۱ب ــاًمانن ــد.پاســخهایدادهشــدهتقریب ــی«میکنن ــاژآگه ــدرپورت و»خری

قبــلشــدهاســت.بــهنظــرمیرســدمتخصصــانســئو،بــهموضــوعاهمیــتگــوگلبــهمحتــوایمفیــد)Helpfulcontent(و

الگوریتمE-E-A-Tبیشترازسالقبلتوجهکردهاند.

          در سال گذشته، از کل بودجه سئو، چه میزان صرف هر کدام از موارد زیر شده است؟ )۱: خیلی کم، ۵: خیلی زیاد(

تولیدمحتوا3/4

مواردفنیسایت

رپورتاژآگهی

خریدابزارهایسئو

سوشالسیگنال/برندمنشن

بکلینکاعتباریماهانه

2/7

2/4

2/0

1/9

1/6

فعالیت های هزینه بر در سئو
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متخصصان سئو بیشتر زمان خود را صرف اقدامات سئوی داخلی می کنند

متخصصــانســئویایرانــیمعتقــدهســتندکــهبیشــترینزمــانخــودراصــرففعالیــترویســئویداخلــیمیکننــد.فعــاالنســئودر

ایــنگــزارشماننــدســال1400،بــهترتیــب»ســئویداخلــی«،»تحقیــقکلمــاتکلیــدیوارزیابــیرقبــا«و»ســئویتکنیــکال«رازمانبرتریــن

ــد. ــادربهینهســازیســایتمیدانن فعالیته

یکــیازدالیلــیکــهدردوســالپیاپــیفاکتــورســئویداخلــیازنــگاهمتخصصــانســئودرصــدرآمارهــاقــراردارد،تاکیــدوتوصیههــای

گــوگلدربــارهتولیــدمحتــوایمفیــدوباکیفیــتوتوجــهبــهقصــدونیــتکاربــراســت.

          مقدار زمانی را که صرف هر یک از موارد زیر می کنید، مشخص کنید. )۱: خیلی کم، ۵: خیلی زیاد(

سئوداخلی4/0

تحقیقکلماتکلیدیوتحلیلرقبا

سئوتاکتیکال

شناختپرسوناوچینشاستراتژی

سئوخارجی
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48 گزارش جامع سئو در ایران ,,
مهران منصوری فر، موسس سایت مدیر وب

ــرار ــهق ــدک ــتجدی ــکماهی ــوانی ــهعن ــهب ــد،ن هــوشمصنوعــیراجــدیبگیری

اســتدنیــاراازشــمابینیــازکنــدوپاســخهمــهســواالتراخــودشبــهکاربــران

ارائــهکنــدودنیــایســئورابــهکلــینابــودکنــد.هــوشمصنوعــیمیتوانــد

بهتریــندســتیارمــادرتولیــدمحتــواوانجــامکارهایــیباشــدکــهمیتواننــدبــه

ــهخالقیــتونبــوغ ــازب صــورتتســکهایپیوســتهوتکــراریانجــامشــوندونی

ــدشــد. ــرخواه ــیبســیارلذتبخشت ــوشمصنوع ــاه ــد.ســئوب انســانیندارن



49 گزارش جامع سئو در ایران

متخصصان سئو موفقیت خود را با بهبود رتبه کلمات کلیدی ارزیابی می کنند

»بهبــودرتبــهکلمــاتکلیــدی«و»افزایــشترافیــکارگانیــک«مهمتریــنفاکتورهایــیهســتندکــهمتخصصــانســئوبــرایســنجش

ــد. ــتفادهکردهان ــتپروژههایشــاناس موفقی

ــرایمتخصصــانســئودر ــورب ــنفاکت ــانوشــرکتهاازپروژههــایســئو»افزایــشفــروش«اســت،ای ــهانتظــارکارفرمای ــیک درحال

اولویــتســومقــراردارد.

          برای سنجش میزان موفقیت خود در یک پروژه سئو، کدام فاکتورها را مالک قرار می دهید؟

دراینسوالشرکتکنندگانمیتوانستندحداکثر۳گزینهراانتخابکنند.

سنجش میزان موفقیت



50 گزارش جامع سئو در ایران

فصل 6

چالش ها و تهدیدهای سئو

چالشفعاالنحوزهسئودرسال۱۴۰۱

تاثیرفیلترینگومحدودیتهایاعمالشدهبراینترنت

تهدیدهایسئودر۲سالآینده

تمایلبهمهاجرتدرحوزهسئو



51 گزارش جامع سئو در ایران

فیلترینگ و محدودیت های اعمال شده بر اینترنت، چالش جدی سال ۱۴۰۱

اتفاقــاتاخیــر،باعــثشــدهاســتکــه»فیلترینــگومحدودیتهــایاینترنــت«درصــدرچالشهــایحــوزهســئوقــراربگیــرد.درگــزارش

۱۴۰۰،»ناهماهنگــیدرارتبــاطبــاســایرواحدهــا«و»ناآگاهــیکارفرمــاازرونــدپروژههــاســئو«،بزرگتریــنچالــشازنظــرمتخصصــانایــن

حــوزهمطــرحشــدهبــود،امــادرســال۱۴۰۱»فیلترینــگومحدودیتهــایاینترنــت«بــادرصــداختــالفبیشــتری)۷۸درصــد(ازدومــورد

قبلــی،پرچالشتریــنمســئلهدرحــوزهســئوعنــوانشــد.

          در ۱۲ ماه گذشته، با چه چالش هایی در مسیر فعالیت سئو مواجه شده اید؟

دراینسوالشرکتکنندگانمیتوانستندحداکثر3گزینهراانتخابنمایند

چالش فعاالن حوزه سئو در سال ۱۴۰۱



52 گزارش جامع سئو در ایران

تاثیر »خیلی زیاد« فیلترینگ و محدودیت اینترنت روی پروژه های سئو

»فیلترینــگومحدودیتهــایاعمالشــدهبــراینترنــت«رویپروژههــای۷۶درصــدازمتخصصــانســئوتاثیــر»زیــاد«و»خیلــیزیــاد«

داشــتهاســت،ایــندرحالــیاســتکــهنگرانــیقطعــییــامحدودیــتاینترنــتبــرایمتخصصــانســئودرکشــورهایخارجــیوجــود

نــدارد.

          فیلترینگ و محدودیت های اعمال شده بر اینترنت تا چه اندازه بر پروژه های سئوی شما اثر گذاشت؟

اینسوالبهافرادینمایشدادهشدهاستکهدرسوال»در۱۲ماهگذشته،باچهچالشهاییدرمسیرفعالیتسئومواجهشدهاید؟«گزینه»فیلترینگومحدودیتهایاینترنت«راانتخابکردهاند.

تاثیر فیلترینگ و محدودیت های اعمال شده بر اینترنت



53 گزارش جامع سئو در ایران حامد بیدی، مدیرعامل کارزار,,

ــئو، ــوزهس ــهمتخصصــانح ــی،ازجمل ــهمتخصصــانآیت ــرایحرف ــتب اینترن

نقــشزمیــنرابــرایکشــاورزاندارد.میدانیــمکــهعــدمبهرسمیتشــناختن

ــرمحصــوالتومصــادره ــانب ــنودســتاندازیحاکم ــتخصوصــیزمی مالکی

ــزهکشــاورزانو ــهکاهــشانگی ــخ،منجــرب ــفدرتاری ــهبهانههــایمختل آنهــاب

افــولرونــدتوســعهکشــورهاشــدهاســت.حــاالایــنتجربــهتاریخــیبــهشــکلی

ــالرخدادناســت. ــالدرح ــندیجیت ــردرزمی دیگ

ــبوکارهاو ــالشکس ــالهات ــنس ــدوندرنظرگرفت ــوزهب ــنح ــرانای تصمیمگی

متخصصــانآیتــیدراینترنــت،ناگهــانتصمیــمبــهپاککــردنصــورتمســئله

میگیرنــدوبــاقطــعاینترنــت،فیلترینــگپلتفرمهــاواختــاللرویترافیــک

بینالمللــی،میخواهنــدمشــکلیراکــهجــایدیگــریرخداده،ازایــنطریــقحــل

کننــد.بیاعتنــابــهاینکــهبــاایــنکاربــههــزارانمتخصــصوصدهــاکســبوکار

ضربههــایجبرانناپذیــرمیزننــدوانگیــزهآنهــارابــرایکارکــردنرویایــن

»زمیــن«ازبیــنمیبرنــد.نابــودیانگیــزهبزرگتریــنخســراناینگونــهتصمیمــات

اســتکــهحــاالدرایــنآمارهــاخــودرانشــاندادهاســت.



54 گزارش جامع سئو در ایران

تهدید »طرح صیانت« همچنان در سئو پابرجاست!

»طــرحصیانــتوطبقاتیشــدناینترنــت«بــااختــالفچشــمگیر)۷۸درصــد(،بزرگتریــنتهدیــدســئوییازنــگاهفعــاالنایــنحــوزهاســت.

ماننــدگــزارشســال۱۴۰۰،متخصصــانســئومعتقــدهســتندکــه»هــوشمصنوعــی«دومیــنتهدیــدبــزرگدرایــنحــوزهبــهشــمار

میآیــد.

          فکر می کنید در ۲ سال آینده بزرگترین تهدید در حوزه سئو چه خواهد بود؟

دراینسوالشرکتکنندگانمیتوانستندحداکثر۳گزینهراانتخابکنند.

تهدیدهای سئو در ۲ سال آینده



55 گزارش جامع سئو در ایران علیرضا ناجی، مشاور سئو و اسکیما,,

فناوریهــایهــوشمصنوعــیبــهموتورهــایجســتجو،قــدرتدرکوپیشبینــی

ــهصــورتطبیعــی ــطراب ــجمرتب ــانتای ــرانرادادهاســتت نیازهــایواقعــیکارب

ارائــهدهنــد.بــهلطــفابزارهــایهوشــمند،نســلبشــراکنــونبیــشازهروقــت

دیگــریبــهاطالعــاتانبوهــیدسترســیداردکــهباعــثتحــولدرســطحآگاهــیو

دانــشجمعــیشــدهاســت.هرچنــددرچنیــنفضایــی،اکوسیســتمهایســطح

پاییــنبــهســرعتمحــومیشــوند،امــاتخصــصشــمابــاتکیــهبــرتجربــهایکــه

ــن ــدوای ــانکمــکمیکن ــهافزایــشوحفــظاعتبارت ــدب همــوارهکســبمیکنی

همــانچیــزیاســتکــهموتورهــایجســتجوبــرایشــاخصاعتمــادنیــازدارنــد.

ازهــوشمصنوعــیبــهعنــوانابــزاریبــرایبهبــودتخصصتــانبهــرهببریــدتــا

ــاســرعتبیشــتریکســبکنیــد.اینجاســتکــهاعتبــاریــک ــدراب تجربیــاتجدی

برنــدشناختهشــده،شــمارابــهمنبعــیقابلاعتمــادبــرایماشــینهاوجامعــه

ــددرعصــرپیــشروخواهــد ــایبرن ــدوضامــنبق ــلمیکن ــانتبدی مخاطبینت

بــود.



56 گزارش جامع سئو در ایران



57 گزارش جامع سئو در ایران

موج مهاجرت ها به حوزه سئو رسید

»مهاجــرت«کــهدرنمــودارصفحــهقبــل،ازنــگاه۱۶درصــدمتخصصــان،بــهعنــوانیــکتهدیــددرایــنحــوزهشــناختهمیشــود،ذهــن

۷۰درصــدایــنافــرادرابــهخــودمشــغولکــردهاســت.

          آیا به مهاجرت از ایران فکر می کنید؟

بله
%70

خیر
%30

تمایل به مهاجرت در حوزه سئو 



58 گزارش جامع سئو در ایران ,,
پژمان حسینی، مدیر منابع انسانی دیوار

ــات ــاوریاطالع ــوزهیفن ــرکتهایح ــیش ــایاصل ــیازچالشه ــالهیک ــرس ه

ایــنحــوزهراشــامل مهاجــرتنیروهــایکاراســتکــهتوانمندتریــنافــراد

ــامحدودیتهــایمختلــفایجادشــدهروی میشــود.امــاایــنســالهایاخیــرب

اینترنــتومطــرحشــدنطرحهایــیچــونطــرحصیانــتودرنتیجهآنمشــکالت

ــرخ ــرایکســبوکارهایاینترنتــیوشــرایطنامطلــوباقتصــادی،ن ایجادشــدهب

مهاجــرتوهمینطــورنــرختمایــلبــهمهاجــرتبیــشازپیــشافزایــشیافتــه

اســتوبــهطــورجــدیایــنحــوزهبــاچالــششــدیدیدربحــثمهاجــرتنیروهــا

مواجــهشــدهاســت.



59 گزارش جامع سئو در ایران

فصل 7

عوامل رتبه بندی سئو

عواملرتبهبندیدرسال۱۴۰۱

عواملرتبهبندیدر۲سالآینده



60 گزارش جامع سئو در ایران

تولید محتوای مفید و باکیفیت، برگ برنده رتبه بندی در سال ۱۴۰۱

ــال۱۴۰۱ ــئودرس ــدیس ــررادررتبهبن ــترینتاثی ــت)helpfulcontent(بیش ــوایباکیفی ــدمحت ــئو،تولی ــوزهس ــانح ــرمتخصص ازنظ

داشــتهاســت.بعــدازایــنمــورد،بــهترتیــبفاکتورهــای»ســئویتکنیــکال«،»تجربــهکاربــری«و»ســئویداخلــی«تاثیرگذارتریــنعوامــل

رتبهبنــدیدرســئوبودهانــد.

          به نظر شما در سال گذشته، مهم ترین عوامل رتبه بندی چه مواردی بوده اند؟

دراینسوالشرکتکنندگانمیتوانستندحداکثر۳گزینهراانتخابکنند.

عوامل رتبه بندی در سال ۱۴۰۱



61 گزارش جامع سئو در ایران پیمان خلیلی، مدیر سئوی باسالم و مشاور سئو ,,

نیمــهدومســالمیــالدیگذشــته،گــوگلآپدیتهــایمهمــیدررابطــهبــابهبــود

کیفیــتمحتــوادادودغدغــهاصلــیگــوگلکمــاکانشناســاییبهتریــنمحتــوااز

لحــاظکیفیــتاســت.بنابرایــنتعریــفکیفیــتبســیارمهــماســت.مــنکیفیــت

رابــهدوبخــشکیفیــت بــرای کاربــروکیفیــت بــرای موتورهــای جســتجوتقســیم

میکنــم.

کیفیت برای کاربر:

•عنــوانمحتــوانماینــدهواقعــیمحتــواباشــد.تعهــدیراکــهدرعنــوانمحتــوا

مــیدهیــدتامیــنکنیــد.

ــاتحقیــقوشناســایی •ازجامعبــودنمحتــوایخــوداطمینــانحاصــلکنیــد.ب

ــدون ــرراب ــدکارب ــدوســعیکنی ــیرامشــخصکنی ــرخــودســواالتاحتمال کارب

ــد. پاســخنگذاری

•پاســخشــفافبــهکاربــربدهیــدواجــازهندهیــدکاربــرالبــهالیپاراگرافهــاگمــراه

. شود

•محتوایخودرابهشکلمنطقیازطریقهدینگهادستهبندیکنید.

•بــرایکســباعتمــادکاربــرتــالشکنیــد.اگــرســایتشــماســایتیشناختهشــده

ــایتی ــرس ــااگ ــدداشــتام ــریخواهی ــهکمت ــوداســتدغدغ ــتخ ــچمارک درنی

تــازهکارهســتیدازطریــقمشــخصکردننویســندهمحتــواوافزایــشآگاهــیاز

برنــد،اعتمــادکاربــررابیشــترکنیــد.
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ــاجمــعآوری ــدصرف ــوانبای ــد.محت ــنکنی ــوایخــودتامی ــرایمحت ــاب •ارزشیکت

ــجگــوگلباشــد. ســایرنتای

پــسازمشــخصکردنمــواردبــاالوســایرمــواردیکــهممکــناســتاینجــابیــان

نشــدهباشــدازکیفیــتمحتــوابــرایکاربــراطمینــانحاصــلکنیــد.

کیفیت برای موتورهای جستجو:

تولیدکننــدگانمحتــواکمــککننــد. بــه بایــد ادامــهمتخصصــانســئو در

بهخصــوصکــهدرســالپیــشروبــارشــداســتفادهازهــوشمصنوعــی،کیفیــت

ظاهــریمحتواهــایوببهتــرخواهنــدشــد.بنابرایــنوظیفــهمتخصــصســئو

ــرای ــواب ــانازارزشمحت ــتاطمین ــازوکاردرجه ــکس ــادی ــشایج ــنبخ درای

ــایجســتجواســت: موتوره

•آیاســرعتوســاختارســایتمناســباســت؟وضعیتCrawlوIndexصفحات

رابررســیکنید.

TopicalAuthorityآیــااســتراتژیمحتــوایتامینشــدهدرراســتایتقویــت •

اســت؟

ــی)semantic(متناســباســت؟اگــر ــهلحــاظمعنای ــامحتــوایتولیدشــدهب •آی

وظیفــهمتخصصــانNLPوهــوشمصنوعــیایــناســتکــهدرکAIرابــه

ــناســتکــهمحتــوایتولیــد ــد،وظیفــهمتخصــصســئوای انســاننزدیــککنن

ــد. ــککن ــهAIنزدی شــدهتوســطانســانراب

,,
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»محتوای عمیق و تخصصی« حرف اول را در آینده می زند

نســبتبــهســال۱۴۰۰،افــرادبیشــتری»محتــوایعمیــقوتخصصــی«و»یادگیــریماشــین،هــوشمصنوعــیوالگوریتــمMUM«را

بهعنــوانعوامــلمهــمرتبهبنــدیدر۲ســالآینــدهانتخــابکردهانــد.ایــندوعامــلدرســال۱۴۰۰،ازنظــرمتخصصــانســئوبــهترتیــب

دررتبــه۲و۳قــرارداشــت.

          به نظر شما مهم ترین عوامل رتبه بندی در ۲ سال آینده چه مواردی خواهند بود؟

دراینسوالشرکتکنندگانمیتوانستندحداکثر۳گزینهراانتخابکنند.

 عوامل رتبه بندی در ۲ سال آینده
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امین اسماعیلی، مدیر ارشد عملیات وبسیما

بــاورودهــوشمصنوعــی،خلــقتجربــهبــرایکاربــرمهمتــرازهمیشــهخواهــد

شــد.محتــوایوبفارســیازگــردآوریاطالعــاتبــهســمتاشــتراکتجربیــاتو

ــهدادههــایدســتاولخواهــدرفــتوزمــانیــککارشــناسســئوبیشــتراز ارائ

ــلاز ــدقب ــدهســالمکنی ــهآین ــجمیشــود.ب ــلنتای گذشــتهصــرفتســتوتحلی

اینکــهبخشــیازگذشــتهشــوید.



65 گزارش جامع سئو در ایران

فصل 8

آینده سئو

مسیرآیندهمتخصصانسئو

میزانمعرفیشغلسئوبهدیگران
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کمتر از یک سوم متخصصان سئو، از ادامه مسیر خود مطمئن نیستند!

۷۱درصــدازکســانیکــهدرحــوزهســئومشــغولبــهکارهســتند،تصمیــمدارنــدتــا۵ســالآینــدهبــهفعالیــتحرفــهایخــودادامــهدهنــد.

ایــنآمــارنســبتبــهســال۱۴۰۰،بــا۳درصــدافزایــشروبــهروبــودهاســت.همچنیــندرصــدکســانیکــهبــهادامــهفعالیــتدرایــنحــوزه

تمایــلنداشــتهاند،از۵/۹درصــدبــه۵درصــددرســال۱۴۰۱کاهــشیافتــهاســت.

بــاتوجــهبــهتقســیمبندیمحــلکارافــراد،حــدود۷۴درصــدازکســانیکــهدرآژانسهــاکارمیکننــدیــافریلنسر/مشــاورهســتند،بــا

اطمینــانگزینــه»بلــه«راانتخــابکردهانــد.ایــنآمــاربــرایکســانیکــهعضــویازتیــمداخلــیشــرکتهاهســتند،۶۶درصــداســتکــه

ــان ــنازمی ــد.همچنی ــتدرحــوزهســئودارن ــهادامــهفعالی ــریب ــدکمت ــد،امی ــهدرشــرکتهاکارمیکنن ــهنظــرمیرســدکســانیک ب

افــرادیکــهبــاعناویــنشــغلیمختلــفدرشــرکتهاکارمیکننــد،کارآموزهــایســئواطمینــانکمتــر)۵۰درصــد(واستراتژیســتهای

ســئواطمینــانبیشــتری)۸۴درصــد(بــهادامــهمســیردارنــد.

          آیا در ۵ سال آینده در زمینه سئو فعالیت خواهید داشت؟
مسیر آینده متخصصان سئو
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تنها ۱۴درصد از فعاالن سئو، این شغل را به دیگران پیشنهاد نمی دهند!

۵۹درصدازفعاالنسئوشغلسئورابهدیگرانهمپیشنهادمیدهند.

          چقدر شغل سئو را به عنوان یک شغل دائمی به دیگران پیشنهاد می کنید؟

میزان معرفی شغل سئو به دیگران
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برای ارائه کامل ترین راه کارهای سئو در کنارتان هستیم

خدماتتولیدمحتوالینکپرومکسبکلینکرپورتاژآگهی
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ــم ــاه ــدفم ــایســنجیدههســتند.ه ــمدرتصمیمگیریه ــرمه ــیوشــناخت،دوپارامت آگاه

ازانتشــارگزارشهــایجامــع،ایجــادفضایــیشــفافوآگاهیبخــشدرحــوزهســئواســت.

ــد. ــهحــالوروزکســبوکارتانکمــککن ــدباشــدوب ــرایشــمامفی ــمگــزارشســئوی۱۴۰۱ب امیدواری

بــرایبهبــودکیفیــتگــزارشوپوشــشســواالتبیشــتر،آمــادهدریافــتنظــراتســازندهشــما

ازطریــقراههــایزیــرهســتیم.

https://instagram.com/triboon_net
https://www.linkedin.com/company/triboon-net/
https://twitter.com/triboon_net
https://www.triboon.net/?utm_source=report&utm_medium=file&utm_content=seo-report-1401
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