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 ردیف اصطالح مخفف
Search Engine Optimization SEO  

 بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو معنی 1
 

 ردیف اصطالح مخفف
Search Engine Ranking Page SERP  

 جستجو یموتورها جیصفحه نتا معنی 2
 

 ردیف اصطالح مخفف
Pay Per Click PPC  

 شود یگفته م زین یکیکل غاتیتبل غات،ینوع تبل نیباشد. به ا یم کیکل یدر ازا نهیپرداخت هز یبه معن معنی 3
 

 ردیف اصطالح مخفف
Search Engine Marketing SEM  

از  یکتیتوان گفتت استتفادا از ست و  یم یباشد و به عبارت یجستجو م یموتورها یابیبازار یبه معن SEM معنی 4
 جستجو است یموتورها یابیبازار یروش ها

 

 ردیف اصطالح مخفف
Latent Semantic Indexing LSI  

 جستجو موتور فهم بهتر یبرا یدیاصطالحات مرتبط با کلمه کل معنی 5
 

 ردیف اصطالح مخفف
Long Tail Keyword LTK  

 کلمه(3بلند )حداقل شامل  یها یدیکلمه کل معنی 6
 

 ردیف اصطالح مخفف
Accelerated Mobile Pages AMP  

 لیموبا یشدا برا نهیصفحات به معنی 7
 

 ردیف اصطالح مخفف
Human Experience Optimization HEO  

 کاربر یبرا ،یظاهر یو طراح یکاربررابط  یو آسان ساز یساز نهیبه معنی 8
 

 ردیف اصطالح مخفف
Social Media Marketing SMM  

 یاجتماع یشبکه ها قیاز طر یابیبازار معنی 9
 

 ردیف اصطالح مخفف
Click Through Rate CTR  

 یکتل کستان انیم درصد از نیاند. ا کردا کیشما کل نکیل یاست که بر رو یدرصد افراد یبه معن کینرخ کل معنی 10
 شود یم دایرا مشاهدا کردا باشند سنج نکیکه ل
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 ردیف اصطالح مخفف
Trust Rank TR  

رتبه اعتماد در نظتر  کی urlهر دامنه و هر  یخود، برا تمیدر الگور ییگوگل و هر موتور جستجو :اعتماد رتبه معنی 11
 ابدی یم شیبودن، افزا دیس و به شرط کالا سف ندیرتبه در طول زمان و در طول فرا نیکه ا ردیگ یم

 

 ردیف اصطالح مخفف
Domain Authority DA  

دامنه  یرتبه بند ینیب شیپ یارائه شدا است که برا Mozاست که توسط شرکت  اریمع کیاعتبار دامنه  معنی 12
 دارد یگاهیچه جا SERP جیدر نتا تیسا کی کند یم ینیب شیپ اریمع نی. اشود یتفادا ماس

 

 ردیف اصطالح مخفف
PAGE Authority PA  

در  تیسا گاایو جا تیسا یو خارج یداخل یها نکیتعداد ل یباشد که بر مبنا یاعتبار صفحه م یبه معن معنی 13
 شود یگوگل محاسبه م

 

 ردیف اصطالح مخفف
Distributed Denial Of Service DDOS  

 حمله به سرور معنی 14
 

 ردیف اصطالح مخفف
User Experience UX  

 یتجربه کاربر معنی 15
 

 ردیف اصطالح مخفف
User Interface UI  

 کاربر و محصول انیرابط م معنی 16
 

 ردیف اصطالح مخفف
Uniform Resource Locator URL  

در مرورگر وارد کند و وارد صفحه  میبه طور مستق تواند یاست که کاربر م یصفحه است. آدرس یکتایآدرس  معنی 17
 آدرس مخصوص به خود باشد کی یدارا دیبا تیصفحه از سا هر .شود تیسا

 

 ردیف اصطالح مخفف
Internet Protocol IP  

 نترنتیپروتکل ا معنی 18
 

 ردیف اصطالح مخفف
Secure Sockets Layer SSL  

 ینترنتیا تیپروتکل امن معنی 19
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 ردیف اصطالح مخفف
Hyper Text Transfer Protocol HTTPS  

 و سرور نتیکال نیدادا ها ب افتیارسال و در فهیوظ معنی 20
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Keyword  

 یم داینام یدیمعموالت کلمه کل عبارت هم کی.ستیکلمه ن کیمد نظر که لزوما  یدیکلمه کل :یدیکلمه کل معنی 21
 شود

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- keyword Stuffing  

22  
 معنی

روش، بتا  نیگوگل است. در ا یها به ربات یدیکلمه کل یجهت معرف جیو را یمیقد یروش یدیتکرار کلمه کل
را  اگتایشتان  کستج جا… متتا و حاتیعبارت مشخص، در متن صتفحه، عنتوان، تو ت ایکلمه  کیتکرار 

 دهند یم شیافزا
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- long tail keyword  

 یمت دایتقرار داشته باشتد را نام یمتن به صورت مصنوع کیبه صورت تکرار در  یدیکلمه کل کیکه  یزمان معنی 23
 شود

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Over Optimization  

کته منجتر بته  یهر گونه کتار یانجام شود به عبارت یساز نهیهاز حد عمل ب شیب تیسا کی یکه برا یزمان معنی 24
 شود ادیز یو دستکار یساز نهیشدن س و و به یمصنوع

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Alt Image  

 ریتصتاو یجستجو جیبردا و آن را در نتا یپ ریتصو یبه محتوا یژگیو نیجستجو با با خواندن ا یموتورها معنی 25
 نداشته باشند یتکرار Alt ریاست تصاودهد. بهتر  ینشان م

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Image Link  

 دیکن یانکرتکست از عک  استفادا م یبه جا نک،ینوع ل نیشدا باشد. در ا نکیاست که ل یعکس معنی 26
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- On Page Seo  

 نهیبه یباشد و تمرکز بر رو یجستجو م یهاموتور  یبرا تیوب سا کی یداخل یساز نهیبه یبه معن معنی 27
 باشد یم تیسا یساختار یساز

 

 

 

 

 



5 Myliangroup.com                                                                                   (مشاور و متخصص سئو)  تهیه کننده: محمد هاشمی 
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Off Page SEO  

 یاشتراک گذار ،یساز نکیل لیاز قب یباشد. مانند اقدامات یم تیوب سا کی یخارج یساز نهیبه یبه معن معنی 28
 و ... یاجتماع یدر شبکه ها تیصفحات سا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Impression  

29  
 معنی

کته واها  یمثال هنگتام عنوان . بتهشتود یگوگل مشاهدا مت جیموردنظر در نتا تیاست که سا یتعداد دفعات
 ییها تیتمتام ستا یبرا مپرشنیا کیاصطالحات س و در گوگل جستجو شود و کاربر وارد صفحه اول شود، 

 شود یکه در صفحه اول هستند ثبت م
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- keyword Density  

 باشد یبه تعداد کل کلمات موجود در متن م یدینسبت تکرار کلمات کل یبه معن دواهایکل یچگال معنی 30
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Branded Keyword  

 ها ادواهینوع کل نیباشد. ا یشما م تیسا ینام تجار یعبارت است که حاو کیبرند شدا،  یدیکلمه کل معنی 31
 مردم خواهند شد انیهستند و باعث شناخته شدن برند شما در م تیپر اهم اریس و بس یبرا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Robots.txt  

32  
 معنی

Robots.txt است کته  ینیشامل قوان لیفا نیشما قرار دارد. ا تیسا یاصل ریاست که در مس یمتن لیفا کی
شتما بته  disallowشما را بخزند. مثال با استفادا از دستتور  تیسا چگونه دیگو یوجو م جست یبه موتورها

جستجو ماننتد گوگتل بته  یصفحه را خزش نکند. هر چند موتورها نیکه ا دییگو یوجو م موتور جست کی
 لیتفا نیتبته دستتورات ا یاز ربات ها ممکن است توجه یگذارند اما برخ یاحترام م Robots.txtدستورات 

 نکنند
 

 ردیف الحاصط مخفف
--- Breadcrumb  

33  
 معنی

صتفحه،  ییکته در بختش بتاال شود یگفته م ییها نکیاصطالحات س و به ل انیدر م)نان ریزیه( برد کرامج 
شتدا و در  یندیخوشتا یتجربه کاربر جادیمنجر به ا ها نکیل نیا دهند؛ یکاربر را به او نشان م یمکان کنون

 کنندا است کمک تیبهبود س و سا
 

 ردیف اصطالح ففمخ
 Canonical Tag  

و بته  ردیتگ یآدرس صفحه قرار م کیتگ  نی. درون اردیگ یقرار م head است که در قسمت HTML تگ کی معنی 34
است کته آدرستش درون  یا صفحه یتکرار محتوا ای هیصفحه شب نیا یمحتوا دیگو یجستجو م یموتورها

 تگ قرار گرفته است
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 ردیف اصطالح مخفف
--- Redirect  

 گریبه صفحه د یانتقال از صفحه ا معنی 35
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Internal Link  

 
 
36 

 
 
 معنی

شتود.  یدامنته دادا مت ریتز ایدر همان دامنه  یاست که به صفحه ا یوندیپ internal links ای یداخل نکیل
 ی. بته موتورهتادیتکن یتقل ممن گریبه صفحه د یرا از صفحه ا نکیل کیارزش  یداخل یده نکیشما با ل

را در  یادیتکننتد. کتاربر متدت ز یکردا و فهرست بند دایشما را پ تیسا یکه محتوا دیکنیجست و کمک م
 نتکیختود از ل یدر داخل محتوا دیبا یمناسب وایشما به ش نیبنابراشما بماند و از آن خارج نشود.  تیسا
 دیاستفادا کن یداخل یده

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- External Link  

 یشتمردا مت یختارج ونتدیپ کیکند و  یم تیهدا گریاست که کاربران را به دامنه د یوندیپ یخارج نکیل معنی 37
 رود یشما باالتر م تیرتبه وب سا دیمعتبر داشته باش یها تیاز سا یشتریب یوندهایهر چه پشود. 

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Link Exchange  

 دیخودتان قرار ده تیرا در سا تشانیسا وب نکیل خواهند یپول از شما م افتیدر یبه جا ها تیسا یبعض معنی 38
 دهند یشما انجام م یکار را برا نیهم زیها ن و در مقابل آن

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Organic Search  

 
39 

 
 

 
 معنی

 ی( بتر استاس محتتواSERPگوگتل ) جینتتا یاشارا دارد کته بتر رو یعیطب یاصطالح س و به جستجو نیا
مرتبط با محتتوا جستتجو  یدیشوند که کلمات کل یظاهر م یزمان جینتا نیشود. ا یمرتبط موجود انجام م

ختود  نیکمپت یکته بترا یت که بر اساس مبلغ)گوگل ادوردز( اس یپول یبرعک  جستجو قایدق نیشوند. ا
 شود یظاهر م دیده یم شنهادیپ

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Paid Result  

 ندیگو یم paid resultپرداخت شدا است  نهیدادن آنها هز شینما یکه در صفحات جستجو برا یجیبه نتا معنی 40
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- anchor text  

 
41 

 
 معنی

کته  یاست. هنگتام کیو قابل کل شود یو به کاربر نشان دادا م ردیگ یقرار م نکیل کیکه درون  است یمتن
آن به صتفحه  یرو کیو کاربر با کل دیآ یدست کوچک در م کیبه شکل  ردیگ یقرار م نکیمتن ل یموس رو

 شود یم تیمقصد هدا
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 ردیف اصطالح مخفف
--- Site Map  

وب  کیت)آدرس صفحات(  یداخل یها نکیل یاست که در مجموع حاو تیسا همان نقشه ایمپ  تیسا معنی 42
 دنکن ندک یرا زودتر ا تیشود تا آن ها صفحات سا یجستجو دادا م یهااست که به موتور تیسا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Content is King  

 یمحتتوا دیت: تولکنتد یمت دیو تاک رود یبه کار م تیسا وب یمحتوا تیاهم انیب یاصطالح معموال برا نیا معنی 43
 رود یشمار م در س و به تیموفق یراهکارها نیو ارزشمند از مهمتر تیفیباک د،یجد

 

 ردیف اصطالح مخفف
Out Bound Link OBL  

 گرید یبه دامنه ها تیسا کی ایصفحه  کی یخروج یها نکیل زانیتعداد و م معنی 44
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Image SEO  

 
45 

 ری. ست و تصتاوستتندیقتانون مستتثنا ن نیاز ا زین ریبه س و دارد. تصاو ازیشود ن دیکه تول ییهر نوع محتوا معنی
 یجستتجو جیدر فهرستت نتتا ریدادا شتدن تصتو شینما یاست که برا یاصول تیو رعا ها کیشامل تکن

 شود یباالتر انجام م یها گوگل در رتبه ریتصاو
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Responsive  

 
46 

 
 معنی

ستازگار  یبتا هتر دستتگاه تیستا شود یاست که باعث م تیسا یروش طراح یاصطالح در واقع نوع نیا
در آن مشتاهدا  یا یختگتیبته همر د،یتکن یبتاز مت وتریکتامپ ایتتبلتت  ل،یتشما آن را با موبا یباشد و وقت

 هبت یآشتکار گنالیست ویستسپانیر تیستا کیت. گوگل به صراحت اعالم کتردا استت کته داشتتن دیکن ینم
 شود یا ژایبه آن توجه و دیخاطر با نی. به همکند یارسال م یرتبه بند یها تمیالگور

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Page Speed  

 
47 

 
 معنی

از  یا نمونته یکه در واقع سرعت صتفحه بترا شود، ی" اشتباا گرفته متیسرعت صفحه اغلج با "سرعت سا
صتفحه" )متدت زمتان  یدر "زمان بارگذار توان یاست. سرعت صفحه را م تیسا کیصفحه در  یدهایبازد

 یبترا شمامرورگر  افتیدر یبرا یمدت زمان طوالن ایصفحه خاص(  کیکامل مطالج در  شینما یالزم برا
 کرد فیاطالعات از وب سرور توص تیبا نیاول

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Meta Description  

 
48 

 
 معنی

 Meta. ردیتگ یمورداستتفادا قترار مت اریاست کته بست تیاز اصطالحات س و سا گرید یکی پشنیمتا دسکر
Description در  حاتیتو ت نیت. اشود یهر صفحه در آن نوشته م یمتا حاتیکه تو  شود یگفته م یبه تگ

 شود یدادا م شیشما است نما تیسا جهینت نییکه در واقع بخش پا Serpصفحات 
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 ردیف اصطالح مخفف
--- De-Index  

در  د،یحذف کن جیشد، آن را از نتا ندک یا گریهر موتور جستجو د ایدر گوگل  یا صفحه که نیاگر بعد از ا معنی 49
 دیا کردا ندک یا یاصل آن را د

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Link Building  

اعتبتار  جتادیشتما را بتا هتدف ا تیبه سا ییها نکیدر واقع روند به دست آوردن ل یساز کنی: لیساز نکیل معنی 50
 است یآن استفادا از رپورتاه آگه یبرا یاستراتژ نیجستجو است. که بهتر یدر موتورها تیآن سا یبرا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Backlink  

 تیبه سا نکیآن ل یبر رو کیو کاربر با کل شود یدا مما دا تیبه سا گرید تیسا کیاست که از  نکیل کی معنی 51
 شود یم تیما هدا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Spam Score  

 
 

52 

 
 
 معنی

شما در نظر گرفتته استت  تینامناسج و مشکوک سا یها تیبا فعال  که گوگل دررابطه یازیامت :اسپم اسکور
تر بودن اعتبار آن دامنه  کم یباالتر باشد به معنا تیسا کیاسپم اسکور دامنه  ازیهراندازا امت کند؛ یاشارا م

 .نزد گوگل است
 

صفحه  و اسپم استکور را بته شتما  ت،یدامنه سا ازیامت قیصورت دق به تواند ینم یابزار چی: هرچند هنکته
 شما بگذارد اریاطالعات را در اخت نیا یصورت نسب به تواند یم Moz تیسا نشان دهد، اما وب

 

 ردیف حاصطال مخفف
--- Guest Post  

 ستیکه متعلق به خودتان ن یگرید تیسا پست و انتشار آن در وب کینوشتن  یعنی :پست مهمان معنی 53
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Forum Links  

 گفتگوست یها انجمن ایساخت آن در فروم ها  ،یساز نکیل یها از روش گرید یکی معنی 54
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Reportage  

 
55 

 
 معنی

 تیستا کیتدر  یول شود یم دیکارمندان شما تول ایاست که به دست شما  ینوشتار یمحتوا یرپورتاه نوع
محصوالت و ختدمات  یمعرف یسی. هدف از رپورتاه نوشود ی( منتشر می)معموالً خبر گریمعروف و معتبر د

 یبتودا و فقتط قصتد معرفت طترف یفترد کتامالً بت کیت سندایکه خوانندا احساس کند نو یشماست طور
 محصوالت را دارد
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 ردیف اصطالح مخفف
Private Backlink Network PBN  

 
56 

 
 معنی

PBN  اجترا  یحیبته طترز صتح که یصورت خطرناک اشارا دارد، هرچند در یساز نکیل اایس روش کالا  کیبه
 هتا و ... کته توستط وبالگ ها، تیمجموعته از ستا کیتروش  نیتخواهد داشت. در ا یشود بازخورد مناسب

 دهند یم نکیشما ل تیاند به سا به هم متصل شدا یساز نکیل
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Link Farm  

 
 

57 

 
 
 معنی

اعتبتار  شیو افتزا نتکیل بک شیافتزا یبرا ها تیکه سا ییها از روش یکیدر چند سال گذشته مزرعه لینک: 
  تیستا نتکیروش وبمستتر ل نی؛ در ابود نکیاستفادا از مزرعه ل دادند، یاستفادا قرار م خود در گوگل مورد

وبمستتر  یگتاه یحت داد، یها ثبت شدا بود قرار م در آن زین گرید نکیکه چند صد ل ییها تیخود را در سا
 .دهد شیخود را افزا یها تیسا ریتا اعتبار سا کرد یم یانداز راا نکیمزرعه ل جادیا یرا صرفًا برا یتیسا

 
 شود یسئو شناخته م اهیس روش کاله کیعنوان  در حال حاضر به نکیل مزرعه

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Content Farm  

 
58 

 
 معنی

 دیتاز مو وعات مختلف تول یاریدر بس نییپا تیفیبا ک یادیاست که مقاالت ز تیسا وب کیمزرعه محتوا 
 ریستا ایتل گوگت جیدر نتتا ییهتا رتبته بتاال که آن یبه طور کند یاستفادا م یدیسپ  از کلمات کل کند، یم

 آورند یجستجو به دست م یموتورها
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Visitor  

 
59 

 
 معنی

 کیتکننتدا منحصتر بته فترد  دیتشتود )بازد یمت یکنندا تلق دیهمانگونه که از نام آن مشخص است بازد
کننتدا  دیتبازد کیتکنتد، او تنهتا  دیتبازد یتیبار از سا 20 یپ یآ کینفر با  کی(. به عنوان مثال اگر تیسا

 شود یمحسوب م
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Visit  

 visit کیتاز صفحات را  یدیکنندگان، هر بازد دیصفحه. صرف نظر از منحصر به فرد بودن بازد کیاز  دیبازد معنی 60
 نامند یم

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Query  

 باشد یتقا ا م یبه معن گرید یعبارت و به گردد یم یعبارت جستجو شدا تلق یدر س و، به معن معنی 61
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Stop words  

 
62 

 
 معنی

 لیتحل یابزارها نطوریجستجو و هم یحروف ا افه، فعل و ... قرار دارد. موتورها یادیدر هر متن تعداد ز
به عنوان کلمات توانند  یکه م یتا کلمات مهم گذارندیکلمات را کنار م نیا تیسا زیها قبل از آنال تیسا
 شناخته شوند، مشخص شوند یدیکل
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 ردیف اصطالح مخفف
--- Crawl  

. کنند یرا به صفحات وب ارسال م شانیها جستجو ربات یموتورها ند،یفرآ نیاست. در ا ندیفرآ کیخزش  معنی 63
 کنند یم ندک یا ایجستجو ثبت  یموتورها یو در بانک اطالعات خوانند یها اطالعات صفحه را م ربات

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Hit  

 می کند یرا فراخوان تیاز سا یلیفا ،مرورگر وب کیکه  یبه تعداد دفعات معنی 64
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Blue Links  

 SERP ایجست وجو  جیقرار گرفته در صفحه اول نتا نکیل معنی 65
 

 ردیف اصطالح مخفف
 Black Hat SEO  

 
 

66 

 
 معنی

 جیدر نتتا دنخواه یها م روش نیافراد با استفادا از ا یاست که بعض یمتعارف ریغ یها روش: سئو کاله سیاه
نتوع ست و بته شتدت  نیتو گوگل با ا شوند یها از نظر گوگل خطا محسوب م روش نی. اندیایجستجو باال ب

 .کند یبرخورد م
 

 رندیگ یگوگل قرار م مهیو جر یمورد پنالت کنند یاستفادا م اایکالا س یس و که از ییها تیوبسا
 

 ردیف اصطالح مخفف
Key Performance Indicator KPI  

 
 

67 

 
 
 معنی

KPI یساز نهیبه یها ( موتور جستجوSEOمقاد )یریگ انتدازا یبرا یابیبازار یها میهستند که توسط ت یری 
موتتور  یستاز نتهی. بهرنتدیگ یفادا قترار متمورد استت کیارگان یجستجو جینتا یخود برا تیسا عملکرد وب

جستتجو  یابیتواقعًا عملکرد بازار ها میت نکهیا یاست. برا یابیبازار میهر ت یبرا یعملکرد اصل کیجستجو 
و  هیتتجز نیتماهانه مهم استت. ا راتییتغ یریگیجستجوگرها و پ یارهایمع یریگ خود را درک کنند، اندازا

شتما  تیسا از وب یو مناطق لیدر حال تبد یدیبا عملکرد باال، کلمات کلصفحات  نییبه تع تواند یم لیتحل
 هستند، کمک کند نهیجستجو به یکه برا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Search engine  

 
68 

 
 معنی

توستط کتاربر را از  ، عبتارات وارد شتدا…و نتگیب اهو،یتجستتجو مثتل گوگتل،  یموتورهتا موتور جستجو:
بته  SERPکردا و در  یبند رتبه ،یخاص یها تمیها را طبق الگور و آن کنند یدادا خود استخراج م یها گاایپا

 دهند یم شیکاربر نما
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Traffic  

 یتلقت کیتر ترافپت تیسا دیپر بازد تیشود. سا یم داینام تیسا کیاز  یو شلوغ دیبازد زانیبه م کیتراف معنی 69
 شود یم
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 ردیف اصطالح مخفف
--- White hat SEO  

ختوب گفتته  یطبق استاندارد گوگل و نوشتتن محتتوا یمحتوا دیدر س و به تول دیکالا سف سئو کاله سفید: معنی 70
 شود یم

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- 2xx status codes  

 انجام شود تیواست با موفقدرخ ای دییبا عنوان تا یسمت سرور یکد ها معنی 71
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- 4xx status codes  

 اطالعات از سمت سرور افتیسمت کاربر، عدم امکان در یخطاها معنی 72
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- 5xx status codes  

 سرور در انجام درخواست است ییکه نشان دهندا عدم توانا تیو ع یاز کدها یا دسته معنی 73
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Bots  

 نترنتتیهستتند کته در ا ییهتا و ربات شتوند یمت  شتناخته زیتن« spiders» ایت« crawlers»به نتام  ها: ربات معنی 74
 کنند یم دایمختلف را پ یو محتواها چرخند یم

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Cache  

 
 

75 

 
 
 معنی

 cacheشتود.  یسترعت مت شیف است و در کل باعتث افتزاچند نوع مختل رایانبار ذخ یبه معن cacheکال 
 نیتخوب ا تینشوند. خاص یشود اطالعات مجددا از منبع فراخوان یاست که باعث م یشدا ا رایدادا ذخ

 یعنتی. ندهستت نیتاست کته آفال نیآنها ا یکنند. بد یکمک م یاست که به سرعت بارگذار نیحافظه ها ا
شدا است شما اطالعات  cacheکردا باشد، اما چون  رییاطالعات تغ یلامکان وجود دارد که در منبع اص نیا

تتوان آنهتا را  یمرورگتر مت متاتیکاربر است که در تنظ ستمیس ینوع رو کیالبته  دینیب یبه روز شدا را نم
 موثر است وموتور جستج جینتا یساز یدر شخص cacheس و،  نهیپاک کرد. در زم

 

 ردیف اصطالح مخفف
Hypertext Markup Language HTML  

 شود یم  صفحات وب استفادا جادیا یاست که برا یزبان معنی 76
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Navigation  

 شوند تیشما هدا تیسا گریتا به صفحات د کند یم  کمک دکنندگانیکه به بازد ییها نکیاز ل یستیل معنی 77
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 ردیف اصطالح مخفف
--- No Index tag  

 نکنند ندک یتگ را دارد، ا نیکه ا یا صفحه دهد یم  تگ متا که به موتور جستجو دستور کی نیمع 78
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Page Rank  

 
79 

 
 معنی

قضاوت در متورد  یاشارا دارد که توسط هر موتور جستجو برا یریاندازا گ کیرنک به تکن جیپ رتبه صفحه:
بر  تیبر اساس پرس و جو جستجو شدا توسط کاربر، به وب سا شود. موتور جستجو یانجام م تیوب سا

 تیبتاالتر آن وب ستا تیتمحبوب ی. رتبه باالتر به معناردیگیدر نظر م یو ارتباط محتوا رتبه ا تیفیاساس ک
 است

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Rank Brain  

بتا استتفادا از  نیرنتک بتر تمیت. الگتورجست و جو اس جینتا یرتبه بند یگوگل برا یها تمیاز الگور یکی معنی 80
 کند یعمل م نیماش یریادگیو  یهوش مصنوع

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Keyword Difficulty  

 کیتدارد تتا  یچقدر سخت یدیکلمه کل کی دهد یعدد است که نشان م کیمعموال  :یدیکلمات کل یدشوار معنی 81
 ردیبگ یشیخود پ یآن کلمه از رقبا یبتواند رو تیسا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Local Queries  

 ایت« متن کیتنزد یها شتا  یکتاف»مکان خاص ماننتد  کیدر  یزیکه در آن جستجوگر به دنبال چ یسوال معنی 82
 گردد یم« بهار ابانیدر خ یورزش یها سالن»

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Duplicate content  

 ییمحتواهتا یهم دارند. حت یکپ یهستند که محتوا یصفحات ایبالگ  یها پست یتکرار یمحتوامنظور از  معنی 83
 رندیگ یقرار م یتکرار یدست از محتواها نیا ۀبه هم دارند هم در زمر هیشب یایمد ایکه متن و 

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Header tags  

 شود یم  عنوان در صفحه شما استفادا نییتع یاست که برا HTMLدر  یعنصر معنی 84
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Image Compression  

بدون افتت  ،یریتصو یها لیبه صفحات وب با کوچک کردن اندازا فا دنیسرعت بخش :ریتصو یساز فشرده معنی 85
 آن تیفیک
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 ردیف اصطالح مخفف
--- Link equity  

 به مقصد خود منتقل کند تواند یم نکیل کیکه  یشارز معنی 86
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Link volume  

 صفحه کیموجود در  یها نکیتعداد ل معنی 87
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Protocol  

ر و سترو نیهتا بت امر، نحتوا پختش مجتدد دادا نی. ادیآ یشما م تیکه قبل از نام دامنه سا https ای http معنی 88
 کند یم  مرورگر را کنترل

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Thin content  

 ندارد دکنندایبازد یبرا یچندان دایفا جهیدارد در نت یکه کوتاا است و ارزش کم ییمحتوا معنی 89
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Thumbnails  

 هستند یصلا ریاز تصو یتر که نسخه کوچک یریتصاو :یبند انگشت ریتصاو معنی 90
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Pagination  

 کیتکنند، ماننتد صتفحات  میبه چند قسمت تقس جیصفحه را به ترت کی توانندیم ها تیسا صاحبان وب معنی 91
 باشد دیمف تواند یم  بزرگ، اریکار مخصوصا در صفحات بس نیکتاب. ا

 

 ردیف اصطالح مخفف
Application Programming Interface API  

 ایتعامتل  ستتمیماننتد س یگترید  یسرو یها دادا ای ها یژگیبه و یها با دسترس برنامه جادیامکان ا API معنی 92
 کند یم  را فراهم شنیکیاپل

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Bounce rate  

 
93 

 
 معنی

استکرول  ایت کیتکل)بتدون  یو بدون انجام کار شود یم تیوارد صفحه سا یکاربر یوقت :نرخ خروج کاربران
 تیبتر نترخ ختروج ستا کند یم کیمرورگر کل backدکمه  یبر رو ای بندد یکردن صفحه( مجددًا صفحه را م

 خواهد شد  افها
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Conversion Rate  

و هرچقدر باالتر باشد بهتر است.  دیآ ینسبت با فرمول بدست م نینسبت بر حسج درصد است. ا کی معنی 94
 دیآ یبه دست م دکنندگانیبر تعداد کل بازد دارانیتعداد خر مینسبت با تقس نیا
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 ردیف اصطالح مخفف
--- Pruning  

حتذف  تیتو در نها تیستا وب یمحتوا یابیارز ت،یکامل سا لیو تحل هیتجز یهرس کردن در س و به معنا معنی 95
 است یدر حالت کل تیسا تیفیباال بردن ک یبرا تیفیک یصفحات ب

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Time on page  

 
96 

 
 معنی

 ی صتفحه کیتبعتد در  ی صتفحه نتکیل یکتردن بتر رو کیتاز کل شیپت دکننتدایاست که بازد یمدت زمان
اول  ی آمتدن مخاطتج از همتان صتفحه رونیتکه در صتورت ب دی. توجه داشته باشماند یشما م تیسا وب

Time On Page شود یمحاسبه نشدا و صفر م 
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Paid link  

. میکن یپرداخت م یمبلغ تمانیسا یها برا گرفتن آن یهستند که در ازا ییها نکیهمان ل ،یپول یها نکیل معنی 97
 کار را خالف مقررات اعالم کرده است نیا حا  یگوگل صر

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Do-follow  

 گر،ی. به عبارت دکند یفالوو را خزش م یها نکی. گوگل لکند یاستفادا نم” no follow“ یژگیکه از و نکیل کی معنی 98
 است یمعمول نکیل کی

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Disavow  

 
99 

 
 معنی

است که ممکن  نییپا تیفیبا ک ای یهرزنامه، مصنوع یورود نکیل یادیشما شامل تعداد ز وندیپ هیاگر نما
از ابتزار  دیتتوان یمت د،یتندار یقتانون لیحذف آنها را به دال ییبرساند و توانا جیشما آس یبند است به رتبه

Disavow ردیبگ دایرا ناد وندهایآن پ دییتا به گوگل بگو دیاستفادا کن 
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Landing Page  

 
100 

 
 معنی

 نیتاز ا یکیت؛ بر اساس ارائه شدا اس یمتفاوت فیعبارت صفحه فرود، تعار یاصطالحات س و، برا انیدر م
جستجو بته آن وارد شتدا استت، امتا  جینتا قیکه کاربر از طر یصفحه فرود عبارت است از صفحات فیتعار

هدف خاص همتراا بتا  کیبه  یابیدست یاست که برا یا گفت که صفحه فرود صفحه دیبا یصورت اصول به
 ساخته شدا است یمتفاوت اتیجزئ

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Schema  

 
 

101 

 
 معنی

وجو  جست یتا موتورها دیو صفحاتتان ا افه کن تیآن را به سا دیتوان یهستند که شما م ییکدها مایاسک
محصتول و ستواالت  مایها ماننتد استکمایاز استک یبرخت نیآن صفحات را بهتر درک کنند. همچن یمحتوا

کمتک  کیتنرخ کل شیکار به افزا نیکنند و با ا یتر م یجستجو غن جیرا در نتا تیسا شیمتداول نحوا نما
و ستواالت متتداول  یمقاله، محصول، کسج و کار محل مایبه اسک توان یم ماهایاسک نیا ۀکنند. از جمل یم

 اشارا کرد
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 ردیف اصطالح مخفف
--- Gray Hat SEO  

 
102 

 
 معنی

ما همزمان بتا ش یعنیاست.  اایو کالا س دیروش کالا سف نیماب قتیروش در حق نیا سئو کاله خاکستری:
و پراکنتدا استتفادا  یالبته بته صتورت حرفته ا ،یرقانونیغ یروش ها یاز برخ دیکالا سف یانجام روش ها

 ردیرتبه بگ عتریشما سر تیتا وب سا دیکنیم
 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Local SEO  

 
103 

 
 معنی

 ،دیتکنیدر گوگتل جستتجو م هکتیمثال رستتوران، زمان دیدر گوگل باش یاگر شما به دنبال خدمات سئو محلی:
 نیتشما است. در واقتع ا ییایجغراف تیکه متناسج با موقع دهدیم شیرا به شما نما ییگوگل رستوران ها

در  یر بزرگتیتتاث ینتام دارد. ست و محلت یکبوتر گوگل اتفاق افتادا است و س و محل تمیبه لطف الگور جینتا
 رتبه اول گوگل رساندها را به  تیاز وب سا یاریگوگل گذاشت و بس جینتا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Google Search Console  

 
104 

 
 معنی

 تیمانند نظارت بر وب ستا یزیشگفت انگ یها یژگیو یگوگل است که دارا نیابزار آنال سرچ کنسول گوگل
 کیت یساخت و ست و یکامل برا یراهنما کیاست. … شکسته و  یها نکیشدن، ل ندک یا یها، خطاها

 است تیوب سا
 

 ردیف اصطالح مخفف
Return On Investment ROI  

 یگتذار هیاز هتر سترما یناشت انیتز ایمحاسبه سود  یاست که برا SEOاصطالح  کی نیابازگشت سرمایه:  معنی 105
 شود یتجارت شما استفادا م ای تیوب سا غیانجام شدا در تبل

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Zombie Page  

 
106 

 
 معنی

 یاستفادا هستند که با قرار گترفتن در کنتار محتواهتا یب ییها صفحات و محتواها جیپ یزامب :جیپ یزامب
که دارند، اعتبار  ینییصفحات به علت ارزش پا نیا قتیببرند. در حق نیتوانند قدرت آن ها را از ب یفعال م

 دآورن یم نییقرار دادا و آن را پا ریشما را تحت تاث تیوب سا یکل
 

 ردیف اصطالح مخفف
Call To Action CTA  

 
107 

 
 معنی

call to action ست و استت. هتدف آن  یتخصصت میاز مفتاه یکتی ،یدعوت به کتار یفراخوان برا یه معناب
شود. کتال تتو اکشتن  یاستفادا م زیاطالعات کاربران ن افتیدر یبرا یمحصول است اما گاه دیمعموال خر

Bounce Rate هتر  یبترادهتد. بهتتر استت  یم شیشما افزا تیرا در سا لیدهد و نرخ تبد یرا کاهش م
 دیبگذار call to action کی ییمحتوا

 

 ردیف اصطالح مخفف
--- Index  

شتدا  دایتو استتفادا از اطالعتات خز ینگهتدار یبترا ندک یگوگل است. از ا ینام بانک اطالعات ندک یا معنی 108
 شوند یاستفادا م
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 ردیف اصطالح مخفف
--- No Follow Link  

 یجو اعتالم متباشد به موتور جست No Follow ینکیکند. اگر ل یرا مشخص م نکیل کی یژگینوفالو و نکیل معنی 109
 کند منتقل شود یکه به آن اشارا م یتیبه وب سا وندیارزش پ میخواه یکند که نم

 

 ردیف اصطالح مخفف
Urchin Tracking Module UTM  

 
110 

 
 معنی

 URL یکتد بته انتهتا نیردن ابا ا افه ک .شود یاستفادا م یابیبازار یها نیکمپ یابیرد یبرا UTM یاز کدها
. دیتمشتاهدا کن ک یماننتد گوگتل آنتالت تیستا زیآنال یدر مورد آن در ابزارها یشتریاطالعات ب دیتوان یم

کته از هتر منبتع وارد شتدا و نتام  یکتیوارد شدا، حجتم تراف URL نیبه ا هک یکیچون منبع تراف یاطالعات
 نیکمپ

 

 


