آﻣﻮزش اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ

اﺳﺎﺳﺎً ،ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از رﻧﮏ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت
ﺧﺎص ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺎره دارد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ی ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﺎ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺒﻮد
رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﻄﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺌﻮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺴﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ.
وب ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮوی ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ On-Page SEO
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ  on-pageﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۹را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :
 .1ﺧﺰﻧﺪه ﻫﺎ و  Googlebotﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﺎت وب ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ؟
 UX .2ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .3ارزش ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺪف ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ  SERPﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺼﺪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  SERPرا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ آن
ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ وﺿﻮح اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ Flesch-Kincaid
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﻮرد را
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺌﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ۲۰۱۹

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺌﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﺳﺌﻮ اﻏﻠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ  SERPدﯾﮕﺮ ﻫﺪف
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﯾﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻫﺪف در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺌﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﺳﻨﯿﭙﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺼﺮی و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺻﻮﺗﯽ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻬﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی داﯾﺮ
)ﺑﺮﭘﺎ( و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،روﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روش  SEOﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺟﻬﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺌﻮﮐﺎرﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ  ۱۰روﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﻧﺪ در
ِ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدن در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺌﻮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ!
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ داﻣﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

ﺳﺎﯾﺖ  Mozﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Domain Authorityﺟﺪﯾﺪ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﺎرس ۱۴ – ۲۰۱۹
ﻗﺪرت داﻣﻨﻪ ﯾﺎ داﻣﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ) (Domain Authorityﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
ﻗﺪرت ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد .وﺑﺴﺎﯾﺖ  Mozﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻗﺪرت داﻣﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﺑﻬﻤﻦ  ۹۷ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد.
ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ارزش
ﻗﺪرت داﻣﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ

آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺪرت داﻣﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺪرت داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻣﻌﯿﺎری ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت داﻣﻨﻪ ی
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ Mozﻗﺪرت
داﻣﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ی رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺌﻮ

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و ﺳﺌﻮﮐﺎر ﻫﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﯽرﯾﺰد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺌﻮ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﻤﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ وﯾﺮﻟﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ۱۰اﺑﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺌﻮ در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ راﺣﺘﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

اﺑﺰارﻫﺎی وب ﻣﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ Google’s Webmaster Tools
SEMrush
HubSpot’s Website Graderﻫﺎب اﺳﭙﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﺮﯾﺪر
ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻨﻮ ﭼﮏ ﮐﻦ Check My Links
SEO Report Card
Found’s SEO Audit Tool
Varvy’s SEO Tool
اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮز Moz’s Pro Tools
Woorank
Remove’em

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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