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 اولین قدم: اضافه کردن سایت به کنسول جستجو گوگل

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.hiwebmaster.ir ارائه :

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

 :خالصه
اولین اقدام جهت شروع به کار با کنسول جستجو گوگل این است که وب سایت خود را در این سرویس اضافه 

خود را انجام دهید تا بتوانید به گزارش ها و ابزارهای این سرویس قدرتمند  کنید و مراحل تائید ماکیت سایت
 دسترسی داشته باشید.

خرید آنالین کتاب آموزش گوگل 
 وبمستر
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 گوگل یجستجو کنسول به تیسا کردن اضافه: قدم نیولا
 خود را به کنسول جستجوی گوگل اضافه کنید: سایتوبیش خواهیم رفت تا باهم قدمبهقدمدر اینجا 

 .دیبازکنرا  https://www.google.com/webmasters آدرسصفحه کنسول جستجوی گوگل به  .۲

  لکلیک کنید و توسط جی میل خود وارد حساب کنسول جستجوی گوگل شوید )اگر ایمی "Sign in"بر روی گزینه  .۱

gmail )ندارید ابتدا باید یک جیمیل بسازید 

 را به کنسول جستجوی گوگل اضافه کنید. موردنظر سایتوب "ADD A PROPERTY"توسط گزینه  .3

 

وارد کنید، حتی با  شودمیمرورگر نمایش داده  آدرسکه در نوار  گونههمان دقیقاًسایت خود را  آدرس: توجه

ا باید بتوانید ثابت کنید که مالک آن شم کنیدمیهر آدرسی را که در این قسمت وارد  ؛ وانتهایی آن کاراکتر /

 مربوط به آن را در اختیار شما بگذارد. هاگزارشوگل اطالعات و هستید تا گ

 
، گوگل ظرموردنبرای اثبات مالکیت سایت  ؛ ومتعلق به شما است شدهاضافه سایتوبحال باید برای گوگل محرز شود که  .۱

رای موجود ب هایروشیکی را انتخاب کنید. در ادامه کلیه  دلخواهبه توانیدمیکه  دهدیمین روش در اختیار شما قرار چند
 است. ذکرشدهاثبات مالکیت سایت در کنسول جستجوی گوگل با توضیحات کامل 

 

سایتی را به کنسول جستجوی گوگل اضافه کنید اما تا زمانی که مرحله اثبات مالکیت را توانید هر وبشما می

 مربوطه در کنسول جستجوی گوگل دسترسی نخواهید داشت. ها و ابزارهایانجام ندهید، به گزارش

 

یک سایت مجزا  عنوانبه هرکدامباید  (https و  httpمثالً ) کندمیسایتی از چند پروتکل مختلف پشتیبانی  کهدرصورتی .۷
 ثالًممشابه زمانی که شما چند دامنه مختلف دارید ) دقیقاًدر کنسول جستجو گوگل اضافه و تائید مالکیت شوند. 

example.com و m.example.com و www.example.com)  در کنسولیک دامنه مجزا  عنوانبهباید هر یک را 
 جستجو اضافه کنید.

 

 

 

 

 

http://www.example.com/
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 چه لینکی از سایت را در کنسول جستجو گوگل اضافه کنیم؟
متعددی از یک سایت را به کنسول جستجوی گوگل اضافه کنید، لینک کامل دامنه اصلی و یا زیر دامنه  هایلینک توانیدمیشما 

 مربوطه را دریافت کنید، اجازه بدهید با چند هاگزارشاطالعات و  کنیدمیو بر اساس هر لینکی که معرفی  از سایت یاشاخهو یا 
 مثال توضیح دهیم:

 

 http://www.example.com 
را دریافت  موردنظرسایت  httpمربوط به نسخه  هاگزارشنک فوق را به کنسول جستجو گوگل اضافه کنید، اطالعات و اگر لی

 خواهید کرد.

 

 http://www.example.com/Kish / 
است را به کنسول  kishاز سایت به نام  اییرشاخهزاگر سایت شما در زمینه تور و گردشگری باشد و شما لینک فوق را که 

را برای شما  www.example.comاز سایت  /kish/ یرشاخهزمربوط به  هاگزارشجستجو گوگل اضافه کنید فقط اطالعات و 
 ارائه خواهد کرد.

دو سایت مجزا در کنسول  عنوانبهرا  www.example.com/kishو  www.example.com آدرسشما هر دو  کهدرصورتی

 یرشاخهزمربوط به  هاگزارششامل اطالعات و  شودمیکه برای دامنه اصلی ارائه  ییهاگزارش .جستجو گوگل اضافه کنید
/kish استبخشی از کل سایت  یرشاخهزاین  چراکه، شودمی/ نیز. 

 

 ftp://ftp.example.com/ 
 خواهد شد. ارائهسایت  ftpه ساب دامنه مربوط ب هاگزارشبا معرفی کردن این لینک، فقط 

 

 https://www.example.com/ 
 سایت ارائه خواهد شد. httpsمربوط به نسخه  هاگزارشبا معرفی لینک فوق، فقط 

 

را به کنسول جستجوی گوگل اضافه کنید و همچنین  wwwو هم بدون  wwwباید هم نسخه سایت با نکته: 
در مجزا  صورتبهسایت را  httpsو هم نسخه  httpنیز دارد باید هم نسخه  httpsاگر سایت شما نسخه 

 اضافه کنید.جستجو کنسول 

 
 

 هرکداممربوط به  هاگزارشمجزا  صورتبه خواهیدمیمتنوعی دارید و  هایرپوشهزمختلف یا حتی  یهادامنهاگر در سایت خود 

جدا در کنسول جستجو  propertyیک  عنوانبهمجزا و  صورتبهپوشه را  که هر دامنه یا کندمیرا بررسی کنید، گوگل پیشنهاد 
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ایی مجزا از سایت به ارائه مطالب و محتواه هاییرپوشهزاگر شما یک سایت تور و گردشگری دارید و در  مثالعنوانبهاضافه کنید. 
مجزا در حساب کنسول جستجوی خود  صورتبهزیر را  هایلینک، بهتر است که یداپرداختهدر خصوص قشم و مشهد و کیش 

 تعریف کنید:
http://www.example.com/ 
http://www.example.com/kish/ 
http://www.example.com/mashhad/ 
http://www.example.com/qeshm/ 

 

 

 پشتیبانی از کاراکترهای غیر التین در کنسول جستجو
غیر از  ییکاراکترهایعنی اگر در دامنه شما ؛ کندمی( را کامل پشتیبانی IDNA) المللیبین یهادامنهکنسول جستجو گوگل 

ول معمول در کنس صورتبهفارسی، فقط کافی است نام دامنه خود را  یهادامنهانگلیسی وجود داشته باشد مثل  یکاراکترها
اگر شما  مثالعنوانبهاهد شد. نمایش داده خو کاراکترهاو با همان حروف و  یدرستبهکه  بینیدیمجستجو وارد کنید و 

که به  بینیدیمجدید در کنسول جستجو وارد کنید  propertyرا در فیلد اضافه کردن یک  //:httpفارسی-دامنهcom.دامنه

 .شودمینمایش داده  یدرستبههمان صورت فارسی و 

 

 

 شود؟بوط به سایت آغاز میآوری اطالعات مرچه زمانی جمع
، حتی قبل از اینکه شما شودمیاضافه شدن آن به کنسول جستجو گوگل آغاز  محضبه سایتوباطالعات برای هر  آوریجمع

ش ن را ثابت نکنید گزارش ها برای شما نمایآمراحل تائید مالکیت آن دامنه را بخواهید انجام بدهید )البته تا زمانی که مالکیت 

در حساب شما )یا حتی حساب هر شخص  سایتوبتا زمانی که آن  سایتوباطالعات از  آوریجمعداده نخواهد شد( و این 
ه برای یک دور هاگزارشدیگر( در کنسول جستجوی گوگل وجود داشته باشد ادامه خواهد داشت. با این وجود کلیه اطالعات و 

 .شودمیمانی مشخصی نگهداری ز

 
 

 

 ؟بردروند اثبات مالکیت سایت در کنسول جستجو گوگل چه مدت زمان می
اینکه شما  ضمحبهو  شودمیتوسط گوگل انجام  یالحظهبررسی و تائید روند مالکیت سایت در کنسول جستجو بسیار سریع و 

باشد،  شدهانجامو اگر با موفقیت  کندمیید مالکیت را بررسی کلیک کنید، گوگل سایت و مراحل تائ "VERIFY"بر روی گزینه 

http://bücher.example.com/
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 کهرتیدرصوبودن و در غیر این صورت پیغام خطا همراه با توضیحات و خطای مربوطه نمایش داده خواهد شد.  آمیزیتموفقپیغام 
یادی ز زمانمدتود و عملیات تائید مالکیت در همان لحظه پس از اضافه کردن سایت به کنسول جستجوی گوگل انجام نش

ه کردن اضاف مراحلِو شما باید مجدد  ت آن سایت بعد از یک دوره زمانی منقضییکبکشد، دسترسی شما برای اثبات مالطول 

 سایت و تائید مالکیت سایت را انجام دهید.
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