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︡﹫﹛﹢︑ ︀︋ ︋﹩︀︀ل ﹝︀رک︐﹫﹠گ، ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︀زار︐﹫︖زۀ د﹢ ︀ل︺﹁ ﹤ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ً︀﹝︐ ︀﹠︫ا آ﹢︐﹞
︣ ا﹠︣︐﹡️ ﹁︺︀ل و ︋﹫︩ از ︀ر ﹝﹫﹙﹫︀رد ک︀︋ر. ﹨︧︐﹫︡ ︊︀ً ︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫︀رد ک︀︋ر ︣ ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︑﹆ ︣ ︨ر

︣﹡︡ ︫﹞︀ ک﹥ ︋︀  ︣ای ︋ ﹩︐ ︋︤رگ ︋ ︣︮﹁ ﹠﹩︺ ﹟︀ن و︗﹢د داره و ا︗ ︨︣︣ا ا︗︐﹞︀﹩︻ در ︨
︣ای ︑︖︀رت ︠﹢دش ک︧︉ ک﹠﹥ ︋ ︋﹩﹢﹚︴﹞ ︡ ︣ار ک﹠﹥ و ︫ر .﹝︀︵︊︀ش ار︑︊︀ط ︋︣﹇

︣﹟ ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ︋︀زار︀︋﹫﹥ ک﹥ روی ا︖︀د، در ا﹟ را︨︐︀، ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا، ﹩﹊ از ا︮﹩﹙ ︑
︣︑︊︳ ︋﹥ ︮﹢رت آ﹡︀﹙﹟ ︑﹞︣ک︤ داره ﹞﹠︡ و ﹝ ︣ا﹠. ا﹡︐︪︀ر و ︑﹢ز﹞ ︹︐﹢ای ار︫ز ﹁ ﹟︡ف ا﹨ ︀︋ ︡

︣ای ا﹇︡ام ︨﹢دآور ︑﹢︨︳ ﹝︪︣︐ی ﹝ . ︐﹞︣ک︤هد︨︐﹫︀﹩︋ ︋﹥ ﹝︀︵︉ ﹨︡﹁﹞﹠︡ و ا︖︀د ا﹡گ︤﹫ه ︋
︡ ︀︎︡ار و ︵﹢︀﹜﹩﹡  ﹝︡ت ک︧︉ ︣ای ︫ر وک︀ر ︫﹞︀ ا﹟ روش ︋︀زار︀﹩︋، رو﹡︡ی ︔︀︋️ ︫︡ه ︋

.﹝︧﹢ب ﹩﹝ ︫﹥

︴﹢ر ︀︋︡ ︫︣وع ک﹠﹫﹛؟
️ ﹨︀ی ز︀دی و︗﹢د دارن ک﹥ ︠︡﹝︀ت ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا ارا﹥ ﹩﹝ دن ️ ﹨︀ . ︫︣ک ا﹟ ︫︣ک

︣﹡︡﹨︀﹩ ک﹥ ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ا ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹝︐﹢ای ︣﹁﹥ ای دارن SEOا︾﹙︉ در ز﹝﹫﹠ۀ  ︣ای ︋ ، و ︋
︭︀ً وارد ︋︀زار︀﹩︋ ︋. ︠︡﹝︀ت ︋︧﹫︀ر ︠﹢﹩︋ ارا﹥ ﹩﹝ دن ︫ د︑﹢ن﹢︠ ︡ا﹝︀ اگ﹥ ﹩﹝ ︠﹢ا ︡﹫﹛﹢︑ ︀

︣﹟ راه ︫︣وع،  ️ ︋︀︫﹥ ا﹟ ک︀ر او﹜︩ ﹝﹞ک﹠﹥ ک﹩﹞ ︨. ︋︀﹙گ ﹡﹢︧﹫﹥و﹝︐﹢ا ︫﹫︡، ︨︀ده ︑
︣︋﹥ ک︣دن، ︋﹥ ︨︣︻️ ︀د ﹩﹝ گ ︣﹫︡ ک﹥ و﹩﹜ و﹇﹩︐ ︋﹥ ﹡﹢︫︐﹟ ادا﹝﹥ ︡︋︡، ︋︀ ادا﹝﹥ دادن و ︑︖

︣ای وب  ️︀︨︀ و︋︀﹙گ ︠﹢د︑﹢ن ︑﹫﹥ ک﹠﹫︡ ︐﹢ا﹩ .﹞ ︴﹢ر ﹝︐﹢ای ﹝︐﹩﹠ ﹢︭︑ ︀︣ی ︋
.  ک﹥ ﹝︀︵︉ رو درگ︣﹫ ک﹠﹥ و او﹡︀رو ︋﹥ ﹝︪︣︐ی ︑︡︊﹏ ک﹠﹥

️ ﹇︡م ︋︀︫﹫︡ .︐︣︋﹟ ﹝︴︀﹜︉ ︠﹢د را ﹝﹠︐︪︣ ک﹠﹫︡ و ︔︀︋
﹨﹞﹢﹡︴﹢ر ک﹥ ﹩﹝ دو﹡﹫︡، ︋︀ ﹝︐﹢ا﹨︀ی ︋︧﹫︀ر ز︀دی ک﹥ در ﹁︱︀ی د︖﹫︐︀ل و︗﹢د داره، 

﹤﹡︀︣ ︣ ︎︦ ︠﹫﹩﹙ ﹝﹞﹥ ک﹥ ︫﹞︀ ︐︣︋﹟ ﹝︴︀﹜︉ ﹝﹞ک﹟ رو ﹝﹠︐︪. ر﹇︀︋️ ︫︡︡ی در ︗
.در ﹨﹀︐﹥︋︣︐ ا︨️ ﹨︣ ﹨﹀︐﹥ ک ︎︧️ ︻︀﹩﹜ ﹝﹠︐︪︣ ک﹠﹫︡ ︑︀ ︎﹠︕ ︎︧️ ﹝︐﹢︨︳. ک﹠﹫︡

.﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝︐﹢ا︑﹢ن رو ︋︀ داده ﹨︀ ارز︀﹩︋ ک﹠﹫︡
︣اد ﹁ک︣ ﹩﹝ ک﹠﹟ ︮︣﹁︀ً ︋︀ ا﹡︐︪︀ر ﹩﹊ از ا︫︐︊︀﹨︀ی را︕ ︑﹢ی ︋︀زار﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ︀︋ ︋﹩︀︐﹢ا ا﹠﹥ ک﹥ ا﹁

﹢ن ︋﹥ ︵︣ز ︗︀دو﹩ رو﹡﹅ ﹩﹝ گ ︉ و ک︀︫ر ️ ﹨︀ی و︋︀﹙گ ︀ ︫︊ک﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻، ک︧ ︣﹫ه و ︎︧
︣ار ﹩﹝ گ︣﹫﹡︡ رت ا︑﹀︀ق ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ا﹟ ︑︭﹢ر ︋﹥ ﹡︡. در ﹝︀︮︣ۀ ار︑﹩︪ از ﹝︪︣︐︀ی ﹝︪︐︀ق ﹇

︋︀زار︀ب ﹨︀ی ﹝︐﹢ای ﹨﹢︫﹞﹠︡، ﹁﹆︳ ﹝︐﹢ای ︻︀﹩﹜ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹩﹞ ک﹠﹟، ︋﹙ک﹥. ﹩﹝ ا﹁️
.   ️﹩﹝ دو﹡﹠︡ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︑﹢ی ا﹟ ﹝︧︣﹫ ز﹝︀ن ﹩﹝ ︋︣ه و ︤﹫ی ک﹥ ﹝﹞﹥ ︨﹠︖︩ ︑︀﹙ش ﹨︀︨
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!︗︧﹢ر ︋︀︫﹫︡ و ذ﹨﹠︐︀ن را ︠︀﹩﹜ ک﹠﹫︡
﹤︫︀︋ ️︨ ﹚﹩﹫︠ ﹤﹡﹢︑ ﹞﹩ ا﹢︐﹞ ﹞﹩︀﹡﹢︨ ﹟ک﹥ ﹝گ﹥ ا. ︫﹠﹫︡ن ︮︡ای ︫﹞︀ ︑﹢ی ا﹠

︣ات ︮︣﹁︀ً ︵﹢﹩︵ ﹡︊︀︫﹫︡ و ︻﹆︀︡. ﹝﹢︲﹩︺ رو ︋گ︣﹫︡ ک﹥ ﹨﹫︘ ک︦ ︑︀ ︀︀﹜ ﹡گ︣﹁︐﹥ و ﹡︷
︣ار ﹡ک﹠﹫︡ ︀ ﹝﹠︐︪︣ اگ﹥ ︮︡﹨︀ و︋︀﹙گ و︗﹢د دارن ک﹥ ﹝︴︀﹜﹩︊ ﹝︓﹏ ﹝︴︀﹜︉ ︫﹞. ︋﹆﹫﹥ رو ︑ک

︣ا ﹝︀︋ ﹟﹫︊︵︀︡ و﹇️ ︫﹢ن رو ︮︣ف ︀︨️ ︫﹞︀ ک﹠﹟؟   ،﹟﹠ک ﹞﹩
ا︨︣︐ا︑︥ی ﹝﹣︔︣ ︑﹢ی ︋︀زار ﹤ ﹤﹡﹢︑ ﹞﹩ ،ا ﹝﹢︲︹ گ︣﹫ی ︻︖﹫︉، ﹡︀﹝︴︊﹢ع و ﹡︀﹝︺﹞﹢ل﹢︐﹞ ︋﹩︀

︣️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ︗︧﹢ر ︋︀︫﹫︡ و ︣﹁︐﹢ن رو ︋﹥ ︫﹫﹢ه ای ﹝︐﹀. ︋︀︫﹥ ︗ ︦︎︡﹫﹡︤ .  ︀وت ︋

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥

https://spiralteam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

