
  

 بازاریابی اینترنتی مقاالت آموزشی سئو و
www.Hiwebmaster.ir 

 آموزش کنسول جستجو )گوگل وبمستر(

 

 

  

  

 

 

 

 

لگبا کنسول جستجو گومقدماتی آشنایی   

 
  محسن رجبی نویسنده :

 www.hiwebmaster.ir ارائه :

 Search Console Help Center  منبع:
https://support.google.com/webmasters 

 :خالصه
 هاگزارش دیتوانیم د،یکن یمعرف آن به را خود تیسا و دیکن نامثبت گوگل جستجو کنسول در کهیدرصورت

 ند،یبیم شمارا تیسا چطور گوگل که دید خواهد نیهمچن. دیکن افتیدر خود تیساوب خصوص در را یکامل
 رهیذخ و یبند فهرست را شدهیبررس تیسا اطالعات چگونه کند،یم یبررس شمارا تیسا اطالعات چگونه

 .دهدیم شینما کاربران به خود یجستجو جینتا در را اطالعات نیا چگونه تیدرنها و کندیم

 تتانیسا هرتب دیتوانیم گذارد،یم شما اریاخت در ابزار نیا توسط گوگل که ییراهنما و قیدق هاگزارش کمک به

  .دیده ارتقاء را آن و حفظ گوگل جستجو جینتا در را
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 استفاده از کنسول جستجوی گوگلده دلیل برای 
 خود را در نتایج جستجو گوگل، زیر نظر بگیرید و همچنین: سایتوبتوسط این ابزار، عملکرد  توانیدمیشما 

 
 ند محتوای آن را بررسی کنند.توانمیاطمینان حاصل کنید که ربات گوگل به سایت شما دسترسی دارند و  .1

ی کند و را بررس ایدکردهل درخواست دهید مطالب جدیدی که در سایت منتشر به گوگ توانیدمیبه کمک کنسول جستجو  .2
 را بدهید. هاآندر نتایج جستجو گوگل نمایش داده شوند درخواست حذف  خواهیدمیهمچنین برای مطالبی که ن

 د.ارائه نتایج جذاب و بصری در لیست نتایج جستجو گوگل خواهد ش باعثایجاد و نظارت بر محتواهایی که  .3

توسط این ابزار خواهید توانست سایت خود را حفظ و نگهداری کنید بدون اینکه اختاللی در وضعیت سایت در نتایج جستجو  .4

 گوگل ایجاد شود.

شناسایی و رفع  را زنندیممشکالتی که ممکن است به صحت کارکرد و رتبه سایت ضربه  توانیدمیتوسط کنسول جستجو  .5

 کنید.

 

 :و نندیبیم شماراگوگل و بازدیدکنندگان چگونه سایت  که دینیبب توانیدمیتوسط این ابزار 

 ؟شودمیمتوجه خواهید شد که با جستجوی چه کلماتی در گوگل، سایت شما برای کاربران نمایش داده  .6

ایت شما س به دکنندهیبازداز کلمات و عبارات باعث ورود بیشترین تعداد  کیکدامتوسط کنسول جستجو خواهید دید که  .7
 شده است؟

بررسی کنید آیا مواردی چون قیمت محصوالت، اطالعات تماس و یا اطالعاتی که توسط شما  توانیدمیتوسط این ابزار  .8
 شودیماطالعات جانبی سایت شما، به کاربران نمایش داده  عنوانبهشده است، در نتایج جستجو  گذاریبرچسببرای گوگل 

 یا خیر؟

 ؟انددادهیی به سایت شما لینک هاسایتبررسی کنید که چه  توانیدمیتوسط کنسول جستجو  .9

کنسول جستجو به شما کمک خواهد کرد که متوجه بشوید سایت شما نسخه موبایل دارد؟ و آیا افرادی که با موبایل در  .11

 ؟ودشمیایشان نمایش داده  یهالیموبادر  یخوببهشما  سایتوب، آیا نندیبیم شماراو سایت  کنندمیوب جستجو 

 

 ؟کنندمیچه کسانی از کنسول جستجوی گوگل استفاده 
در نتایج جستجو گوگل کسب کند بهتر است که از این ابزار استفاده  خوبیبهرت خواهدیمدارد و  سایتوبهر شخصی که یک 

 که سایت دارید یا یک شخص که شما یک شخص عادی هستید یا یک متخصص وب، اولین باری است کندمیکند. فرقی ن
ی یا آن را به یک شرکت طراح ایدکردهکه سایتتان را خود طراحی  کندمیی مختلفی دارد، فرقی نهاسایتهستید که  یاحرفه

ه برای کلیه افرادی ک کندمی ارائه کنسول جستجوی خود توسط که ییهاراهنمایی و هاگزارش با . گوگلیداسپردهسایت 

 شان تجارت موفقی داشته باشند مفید خواهد بود.سایتوباز طریق  خواهندیم
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 مختلف مشاغلاصناف و  صاحبان .1

صت و یا و حتی فر که چگونه از کنسول جستجوی گوگل استفاده کنید دانیدینمهستید و  یوکارکسبچنانچه شما صاحب 
 سازیهینبهیت خود در کنسول جستجوی گوگل و که برای ثبت سا دهیدیمبرای این موضوع نیز ندارید و ترجیح  یاعالقه

را  زارافنرمسئو و یا مسلط به این  ینهدرزم ، یک شخص متخصصافزارنرمی این هاراهنماییو  هاگزارشسایتتان بر اساس 
ا مطمئن ت آن یاد بگیرید هاگزارشبایستی یک سری اصول و مفاهیم اولیه را در خصوص کار با این ابزار و  بازهماستخدام کنید، 

 دسترسی و کنترل دارید. شودمیشما ارائه  سایتوبکه برای  ییهاگزارششوید که به همه 

، کنیدیممالی استفاده  افزارنرممانند حالتی که شما برای امور مالی و حسابداری خود از یک متخصص حسابدار و یک  دقیقاً
که به شما ارائه  ییهاگزارشالی نیز آشنایی داشته باشید تا بتوانید درک صحیح از بایستی با یک سری اصول و مفاهیم اولیه م

 مباحث مالی مجموعه خود بگیرید. ینهدرزمداشته باشید و با یک دید دقیق و صحیح، تصمیمات درستی را  شودمی

ت ی با مفاهیم مربوطه اسو تجارت آنالین نیز به همین منوال است و شما با یک دید کلی و آشنای سایتوبدر خصوص 
 خود بگیرید. سایتوبتصمیمات بزرگ و مهم را در خصوص روند  توانیدمیکه 

 

 و متخصصان سئو هایاببازار .2

ا بازدیدهایی که ت کندمیاست، کنسول جستجوی گوگل به شما کمک  متمرکزشدهشخصی که بر روی بازاریابی آنالین  عنوانبه
را زیر نظر بگیرید، رتبه سایت خود را بهبود ببخشید و در خصوص نتایج جستجوی  شوندمیت از طریق گوگل به سایت شما هدای

 افزارنرمین که گوگل توسط ا ییهاگزارشتصمیمات صحیحی بگیرید. همچنین توسط  شودمیشما  سایتوبکه منجر به نمایش 

را  تریارفهحخود بگیرید و یک آنالیز بسیار  سایتوبی برای تأثیرگذارتصمیمات فنی و  توانیدمی کندمیبرای شما آماده و ارائه 
( Google Trends) ترند( و یا گوگل Google Analyticsگوگل آنالیتیک ) مانندگوگل  ابزارهایتوسط این ابزار در کنار سایز 

 ( داشته باشید.Google AdWordsرد گوگل )وو یا ادو

 
 هاسایتمدیران و ب  .3

 کندیمخود باشید. کنسول جستجوی گوگل به شما کمک  سایتوبیک مدیر سایت شما باید مراقب صحت عملکرد  عنوانبه

را نیز رفع کنید. خطاهای سرور یا مواردی که  هاآن مستقیماًخطاهای سرور سایت را متوجه شوید و در برخی موارد  یسادگبهکه 
و کارهای اسپمی که با سایت ضربه وارد خواهند کرد.  افزارهانرمت و یا ، هک شدن سایشوندمیمربوط  سایتوببه بارگذاری 

تتان انجام که برای سای هایییبعو رفع  هاسازیینهبهمطمئن شوید که کلیه تغییرات،  توانیدمی هاگزارشهمچنین توسط این 

 قرار دهد. تأثیرتحت  شمارا، بدون اینکه رتبه سایت پذیردیمصورت  یآرامبه دهیدیم

 

 وب دهندگانتوسعه .4

 یوتورهامو محتواهای مختلف سایت خود را برای  هاقسمتکنید و یا  یسیکد نوخود  سایتوببرای  خواهیدمیشما  کهدرصورتی
 های گذاریشانهنیاری کند تا بتوانید بر روی کد نویسی و  شمارا یخوببه تواندمیکنید، سرچ کنسول گوگل  گذارینشانهجستجو 

نظارت داشته باشید و بتوانید خطاهای متداولی که ممکن است در این خصوص رخ دهد را رفع کنید. مثل  کنیدمیکه تعریف 

 ممکن است رخ دهد. ساختاریافتهخطاهای که در اطالعات 
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 اپلیکیشن های موبایلی دهندگانتوسعه .5

 مهم است که بدانید کاربرانی که از موبایل استفادهبرای شما  مسلماًشما صاحب یک اپلیکشن موبایل هستید،  کهدرصورتی
به شما کمک کند  دتوانمیپیدا کنند. سرچ کنسول گوگل  شماراند توسط ابزار جستجو گوگل، اپلیکیشن توانمیچگونه  کنندمی

 یکپارچه کنید. هاسایتوب که چگونه اپلیکشن خود را با

 

 سایت شما در فهرست نتایج گوگل قرار دارد؟ آیا
ان را و حتی نیازی نیست که خودتان بخواهید سایتت استقرار گرفتن در لیست نتایج گوگل، امری بسیار ساده و البته رایگان 

 دستی در گوگل ثبت و معرفی کنید. صورتبه

یا  "خزنده" اصطالحاًجستجوگر خود که  افزارنرمو توسط  کندمیخودکار عمل  کامالً صورتبهموتور جستجوی گوگل 
دا کردن و با پی شودمیو صفحات جدید  هاسایتمنظم در سطح وب مشغول به پیدا کردن  صورتبه، شودمینامیده  "عنکبوت"

 قرار دارندگوگل یی که در فهرست هاسایتوبحتی خیلی از  .کندمیهر سایت و صفحه جدیدی آن را به فهرست گوگل اضافه 

این  کهیهنگام خودکار صورتبهبکنند،  هاسایتستی اقدام به ثبت و معرفی این د صورتبهبخواهند  هاآنبدون آنکه مدیران 
 .اندشدهثبتدر سطح وب در حال کاوش هستند پیدا و  هاربات

به  قرار دارد یا خیر. برای این منظوردر فهرست گوگل  که سایتتانمتوجه شوید  توانیدمیبا یک جستجو ساده در گوگل 

 جایبهکنید. )را وارد   Site:Example.com:بروید و در قسمت جستجو دستور (www.google.comسایت گوگل )
Example.com  نام سایت خود را وارد کنیدباید) 

 اییجهنتهیچ  که دهدمیپیدا نکرده باشد، لینکی نمایش داده نخواهد شد و گوگل به شما پیغام  شمارااگر گوگل هنوز سایت 

ا، باشد، در جواب این دستور جستجوی شم یداکردهپ شمارا سایتوب قبالًاگر گوگل  ؛ وما پیدا نکرده استمنطبق با دستور ش
 .دهدمیکه بررسی و فهرست بندی کرده است را نمایش  شمارامربوط به سایت  هایلینکلیست کامل صفحات و 

 

 سایت شما هنوز در گوگل فهرست نشده استعلت اینکه 

رسی بر و صفحات هاسایتممکن است برخی از  بازهم. کندمیاینکه گوگل میلیاردها صفحه را در سطح وب بررسی  باوجود
ر یکی به خاط تواندمیگوگل خارج شوند  هایرباتاز دست  ایصفحهسایت یا  چنانچه ؛ وگوگل خارج شوند یردستزنشوند و از 

 از عوامل زیر باشد:
ربات و  شده است یاندازراه یتازگبهکه جدید است  کامالً سایتوبشما یک  سایتوباین باشد که  تواندمیاولین دلیل  .1

بررسی کند و باید کمی صبور باشید تا سایت یا صفحات جدید شما  شماراگوگل هنوز فرصت پیدا نکرده است که سایت 

 ن قرار گیرد.آتوسط گوگل شناسایی و در فهرست 

نکی لینک نشده است، یعنی ربات گوگل هیچ لی هاسایتوبشما توسط سایر  سایتوبباشد که  تواندمیدومین دلیل این  .2

 را بررسی کند. هاآنبه سایت و صفحات شما برسد و بتواند  هاآنپیدا نکرده که بتواند از طریق  هاسایتاز سایر 
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ار ار را برای دسترسی گوگل به محتویات سایت بسیاست که ک یاگونهبه طراحی سایتاین باشد که  تواندمیدلیل دیگر  .3

بررسی کند با خطایی از سمت سایت یا سرور شما مواجه  شماراسایت  خواهدیمو یا اینکه هر بار که گوگل  کندمیسخت 
 داده نشده است.جهت بررسی سایت به ربات گوگل ی الزم هادسترسی کالًشده و یا 

 

 داشته باشیم؟گوگل ج فهرست نتای چگونه سایت خود را در

ود را ی خهاسایتقرار داده است،  هاآندر اختیار که  یهادستورالعملکه طبق راهنما و  کندمیتوصیه  هاسایتگوگل به مدیران 
وارد در کنار همه این م ؛ وجستجو باشند یموتورهاساختاری و منطبق با اصول  صورتبه کهیطوربه کنند سازیپیادهطراحی و 

 و محتواهای خود را به گوگل معرفی کنیدو که سایت  کندمیبه شما کمک  کنسول جستجوی خودگوگل توسط ابزار شرکت 

وضیح داده ادامه ت که در این ابزاروجود در مبا تنظیمات  توانیدمیوضعیت خود را در نتایج جستجو گوگل زیر نظر بگیرید. حتی 
برخورد کرده است را به شما  هاآنبا ت شما ایی از سهابررسیگوگل هنگام را که  هایییرساناطالعکلیه آالرم ها و  خواهد شد

 کند. رسانیاطالع

 

 سایتوبشروع استفاده از کنسول جستجوی گوگل برای 
مناسب و منابع  ابزارهایو فراهم کردن  کاربردی هاگزارشهدف گوگل از ارائه ابزار کنسول جستجوی خود این است که با ارائه 

 آموزشی مفید، به شما کمک کند تا که محتوا و مطالب سایتتان در نتایج جستجو گوگل بیاید.
ضویت در و ع نامثبتو هم برای اپلیکشن های موبایلی استفاده کرد.  هاسایتوببرای  همآنتومیاز کنسول جستجوی گوگل 

 نامبتثاز طریق لینک زیر به صفحه کنسول جستجو گوگل بروید و در آن  ناکنوهم توانیدمیو این ابزار ساده و رایگان بوده 

 کنید.

https://www.google.com/webmasters 

 
 :صورتبهاز طریق کنسول جستجو گوگل  سایتوبمدیریت 

 روزانه 
مورد  رگونههکنسول جستجو گوگل با  چنانچهبروز رسانی آن بپردازید،  با خیال راحت با سایت خود کار کنید و به توانیدمیشما 

هک شدن  از هایینشانه غیرطبیعیمنظور از این وقایع  ...غیرطبیعی در سایتتان برخورد کند آن را برای شما ایمیل خواهد کرد

رده برخورد ک هاآنو مشکالتی است که گوگل هنگام بررسی و فهرست بندی کردن اطالعات سایت با  خطاهاسایت شما یا 
 هاسایتوبی گوگل که برای مدیران هادستورالعملعمدی یا ناخواسته هریک از قوانین و  صورتبه کهدرصورتیهمچنین است. 

 مربوطه از طریق ایمیل برای شما انجام خواهد شد. رسانیاطالعمشخص کرده است را رعایت نکنید، هشدار و 

تا اطالعات و  بردمیه کردن سایت خود به آن، مدتی زمان در کنسول جستجو گوگل و اضاف نامثبتپس از  معموالًتوجه: 
ول خود را در کنس سایتوببنابراین اگر هنوز ؛ کنسول جستجوی شما ارائه شوند حسابمربوط به سایت آماده و در  هاگزارش
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و اطالعات  اهگزارشاینکه  محضبهابتدا سایت خود را در اضافه و تائید کنید و  ترسریع، هر چه ایدکردهجستجو گوگل اضافه ن
 خواهد کرد. رسانیاطالعاز طریق ایمیل به شما  گوگل سایت شما آماده و به آن اضافه شد،

 

 ماهانه 
صفحه نخست کنسول جستجوی مربوط به سایت خود را بررسی کنید. داشبورد کنسول  هاگزارشماهانه یا زودتر  صورتبه

خود داشته  سایتوبین راهی است که بتوانید یک بررسی سریع بر روی صحت عملکرد ترسادهو  ترینسریعجستجوی گوگل 

 توجه کنید: حتماًباشید و بهتر است که به مورد زیر 
 تان در حال افزایش نباشد.سایتوباز  شدهگزارشمطمئن شوید تعداد خطاهای 

 "Total Clicks"همان صفحه داشبورد تحت عنوان  سایت که در هایلینکبر روی  شدهانجام ییهاکیکلتوجه کنید که تعداد 

عطیالت ت ایو  هاهفتهکاهش و نزول غیرطبیعی نداشته باشد. البته کاهش و شیب نزولی در آخر  شودمیبه شما نمایش داده 
 رسمی یک امر طبیعی است.

 

 باید انجام شود؟ ییکارهاچهپس از بروز رسانی سایت 

، کنسول جستجوی خود را کامل زیر نظر بگیرید و آن را بررسی دیدهیمخود تغییرات زیاد و یا بنیادی  سایتوبزمانی که در 
درج مطلب جدید به  واندتمی هایرسانتا بتوانید رفتار و نتایج مربوط به سایتتان را در نتایج جستجو گوگل ببینید. این بروز  کنید

 مختلف به سایت و ... باشد. یهازباندامنه سایت، اضافه کردن  آدرس سایت، اضافه کردن نسخه موبایلی سایت، تغییر
 

 اضافه کردن محتوا و مطلب جدید به سایت 
 سایتبودرج مطالب جدید و یا بروز رسانی مطالب قدیم  شودمیانجام  سایتوبکارهایی که در بروز رسانی  ینترمتداولیکی از 

 ید در سایت موارد زیر را بررسی و انجام دهید:، پس از بروز رسانی و یا درج مطالب جداست
 Fetchار در این مورد ابز ؛ کهدسترسی دارد یا خیر ایدکردهبررسی کنید که آیا گوگل به مطلب و صفحه جدیدی که اضافه  .4

as Google به شما کمک کند. تواندمی 

در سرچ کنسول  sitemapنید و ابزار از طریق نقشه سایت لینک صفحات و مطالب جدید خود را مشخص و بروز رسانی ک .5

 گوگل در این خصوص به شما کمک خواهد کرد.

دسترسی به لینک  توانیدمی robots.txtبررسی کند توسط  اصالًتان را گوگل موردنظرکه مطلب یا صفحه  خواهیدمیاگر ن .6

صحت و درستی دستورات  توانیدمینیز  robots.txt Testerتوسط ابزار  گوگل مسدود کنید و هایرباترا برای  موردنظر
 شده برای این محدودیت دسترسی را تست و بررسی کنید. بکار گرفته

 Index Statusدر بخش  شدهارائه هاگزارشمطلب جدیدی به سایت خود اضافه کردید، از طریق  نکهیبعدازاچند هفته  .7

 هاگزارشاز طریق  نیهمچن .است یا خیر داکردهیپبررسی کنید که تعداد مطالب فهرست شده از سایتتان در گوگل افزایش 
از کنسول جستجوی خود بررسی کنید که آیا دسترسی به منابع موجود در  Blocked Resources در بخش شدهارائه

 باشند مسدود شده است یا خیر. تأثیرگذارند در نحوه نمایش و ارائه مطالب سایت توانمیصفحه که 
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 سایتوبه اضافه کردن قابلیت جدید ب 

نسخه موبایل طراحی و اضافه کنید، سعی کنید که از یک سایت و بدون تغییر دادن  خواهیدمیخود  سایتوببرای  چنانچه
ف هوشمند برای کاربران مختل صورتبه، هم برای نسخه ویندوزی و هم برای نسخه موبایلی استفاده کنید و خود سایت آدرس

ایشی وفق پیدا کند و با هر نوع سایز نم کنندمیمختلف استفاده  هاییشنمامتنوع با صفحه  هاییلموباو یا  یوترهاکامپکه از 
بهره  دکننمیبرای کاربرانی که از موبایل استفاده  یدهخدماتی مجزا برای هاسایتاما اگر تصمیم دارید که از ؛ سازگار باشد

 link>برای گوگل مشخص کنید و با استفاده از تگ در کنسول جستجوی خود این موضوع را  توانیدمیببرید، 

rel=”alternate”> .جهت اتصال آن به سایت جدید استفاده کنید 
، کنیدیممنتشر  المللینبمختلف و در سطح  هازباناست و محتواهای مختلفی را برای  چندزبانهسایت شما  کهدرصورتی

شما است و از تگ  سایتوبمطمئن شوید که چه کشوری هدف اصلی  International Targetingاز بخش  توانیدمی

hreflang .نیز در آن صفحات استفاده کنید 

 
  سایتوبدامنه  آدرستغییر 

در سرچ کنسول گوگل  Change of Addressخود را تغییر دهید از بخش  سایتوب آدرسبه هر دلیلی خواستید  کهدرصورتی
 جدید خود منتقل کنید. آدرسرا به  جستجوهااستفاده کنید تا بتوانید نتایج موجود در 

 

 حذف یک صفحه از نتایج جستجوی گوگل 
یکی از صفحات سایتتان را از نتایج جستجوی گوگل حذف کنید و یا دسترسی خواندن و فهرست شدن  خواهیدمی کهدرصورتی

موجود در کنسول جستجو  Remove URLsبرای این کار از ابزار  توانیدمیبرای آن صفحه مسدود کنید، در نتایج جستجو را 

 گوگل استفاده کنید.
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