
 

اتژی بک لینک سازی برای وب  های پزشیکسایتاستر

ی یمinbound linkلینک که برخی منابع به آن لینک ورودی )بک شود که در سایت دیگری قرار دارد. گویند، به لینیک گفته یم( نی 

دهند. از را نشان یمها از این جهت در دنیای سئو ارزشمند هستند که اعتبار سایتی که به آن لینک داده شده است بک لینک

ی کننده رضایتلینکسویی دیگر، بک  وجو هستند. مندی کاربران از یک سایت برای موتورهای جستها ییک از معیارهای تعیی 

 هایی مانند مرغ مگس خوار نشانهای زیادی به یک سایت یا صفحات سایتی لینک دهند، به موتورها و الگوریتماگر سایت

ه شوند. بوجو وارد یمطور خودکار به صفحه اول جستصفحه از سایت اطالعات ارزشمندی دارد و به دهند که محتوای آنیم

ی دلیل است که برخی سایت  د. های دیگر تبادل لینک داشته باشند و به نویع یکدیگر را پوشش دهنکنند با سایتها سیع یمهمی 

اتژی و محنکته مهم در بک لینک سازی انتخاب سایت  باشد. یم برای آن توای مناسبها، اسیی

اتژی سایت عمل  هر سایتی که قابلیت بک لینک سازی دارد  ، دارای فرمت و سیاست خاص خود است که ما باید متناسب با اسیی

یم.   کنیم تا به عنوان اسپم مورد تنبیه از سمت گوگل قرار نگی 

را  های الزم در این خصوصینه استفاده و یا حتما آموزشسازی از افراد متخصص در این زمشود در بک لینکمعموال پیشنهاد یم

ین اشتبایه ممکن است بعد از مدیی به عنوان اسپم شناخته شوید.   ببینید و بعد اقدام به بک لینک سازی کنید زیرا با کوچکیی

ه حساب نیاید یا ب یک بک لینک طبییع، بک لینیک است که از هیچ جهتی از نگاه ربات های گوگل، یک لینک ساخته شده عمدی

 .شناخته نشود. اگر غی  از این مورد اتفاق بیفتد، یعتی لینک سازی شما طبییع نبوده است

ی بک لینک های ایرایی و خارخی جز در زبان صفحایی که در آن ها لینک یم  بی 
د ندارد. در سازید وجو فراموش نکنید که تفاویی

، فاکتور  یک وجود دارد که یم بایست رعایت گرددلینک سازی در هر سایتی و با هر زبایی  .های مشیی

 

 

 های پزشیک: های ساخت بک لینک رایگان برای سایتانواع روش

 

 بالگ: 

است.  یاو حرفه تیفیباک ار یبس یاستفاده از محتوا گانیرا نکیبک ل شیساخت و افزا یها براروش نیگاارتر ی  و تأث نیاز بهیی  یکی

ونه محتواها گ  نیارائه ا یمرجع مهم برا کیبرخوردار باشند، به عنوان  یی باال تیفیشده توسط شما از ک د یتول یاگر محتواها

مرجع  شما را به عنوان یمحتواها نکیکرده و ل  معرفی  گرانیشما را به د گر ید یهاتیاز سا یار یبس ر کا  نی. با اد یشو شناخته یم

 . دهند قرار یم

 که 
ی

ازی  های هدف خود لینک داده و برای آنان بک لینک ستوانید به تدری    ج به سایتاید یمایجاد کردهشما با استفاده از وبالگ
به هیچ وجه نباید از مطالب بالگ سایت خود  کنید. این روش بک لینک سازی نیازمند به صیی و تالش در طوالیی مدت است. 

 ها استفاده نمایید. عینا در وبالگ

 

 پروفایل سازی:  

دهند که خود را در آن معرفی کرده و درخصوص مطب،  های این فرصت را به کسب و کارها و افراد مختلف یمسایتبرخی از 

رخی و به زبان ها خاهای اجتمایع خود لینک دهند. اکیر این سایتکلینیک و تخصص خود تولید محتوا کرده و به سایت و شبکه

 خود را در آن محیط معرفی نمایند. انگلییس بوده و فرصت خوبیست تا پزشکان بتوانند 

 

 



 

 

 سایت ساز: 

یک  های آماده و قابل ارائه در آن برای خود با استفاده از قالبو دهند تا افراد بتوانند با عضویت ها این امکان را یمبرخی از سایت

وع به تولید محتوا سایت طراخ کنند و در کنار  لینک سازی  و  )از محتواهای سایت پزشیک خود کتی نکنید( سایت اصیل خود، شر

کنید باید به ماهیت سایت خودتان )هر دو پزشیک و متناسب با های سایت ساز طراخ یمنمایند. سایتی که در این  پلتفرم

 های مشابه و مرتبط بدهید. سازی تخصص خود( باشد تا بتوانید لینک

 

 رزومه ساز: 

های دهند تا عالوه بر ایجاد رزومه خارخی با قرار دادن لینک سایت و شبکهین قابلیت را به پزشکان یمهای رزومه ساز اسایت

 اجتمایع بتوانند به سایت خود ارزش و اعتبار بدهند.  

 

 ها و پرسش و پاسخ: انجمن 

ی ل  یراه ها برا نیاز بهیی  یکی  نکهیا ا ی د ی  گ  است که در انجمن صورت یم یی در بحث و گفتمان ها تیقرار دادن آدرس سا نک،یگرفیی

ه شما . عموم انجمن ها بد یده صفحه مورد نظر خود را در آن قرار یم نکیو ل د یکن  را منتشر یم پستی  کی ،شما درباره موضویع

ا محدود در ها ر  نکیهم هستند که تعداد ل یی و البته فروم ها د ینک به هنگام انتشار پست قرار دهیل یدهند که تعداد اجازه یم

ی ل ا ینظر گرفته اند  که   د یا انتخاب کنر  یی تاالرها ،یساز  نکیل یباشد که برا ادتانیکنند.   آن ها را پاک یم نک،یبه محض گااشیی

ی ل  یخود فروم ها برا  در نظر گرفته اند.  نکیگرفیی

مستقیم بک لینک سازی برای انجمن و فرومپیشنهاد یم  را انجام دهید.  ها کنیم به صورت کامال طبییع و غی 

اک گذاری   : PDFاشتر

ها منتشر به سایت و های خود را عینا در این سایتpdfتوانند پزشکان یمپس از ایجاد اکانت برای مطب و کلینیک خود ، 

 های اجتمایع خود لینک دهند. شبکه

 انتشار ویدیو: 

ید برای مطب و کلینیک خود یک اکانت ایجاد نموده و توانها یمدر این پلتفرمپس از ایجاد اکانت برای مطب و کلینیک خود ، 

مراه توضیحایی کوتاه )استفاده از کلمات کلیدی سایت و مرتبط با ویدیو( و لینک سایت تمایم محتواهای ویدیویی خود را به ه

 بارگااری نمایید. 

 باز نشر با ذکرمنبع: 

م سایت خود های مهتوانید بخش کوتاه و خالصه شده از بالگیمها در این پلتفرمپس از ایجاد اکانت برای مطب و کلینیک خود، 

را پس از ایجاد اکانت و عضویت در سایت بازنشر با ذکر منبع منتشر نموده و در انتهای هر مقاله، مقاله موجود در سایت خود را 

 به عنوان منبع قرار دهید. 

 سوشال مدیا: 



شده و اطالعات مطب و کلینیک خود را در آن وارد نموده و با توجه به تخصص های اجتمایع عضو در تمایم شبکهتوانید شما یم

وع به تولید محتوا نمایید. و حتی به سایت و مقاله  های سایت خود لینک دهید. خود در آن شر

 


