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 کتاب آموزش گوگل وبمستر 
 291 : تعداد صفحه •
 978-600-8419-57-0 :شابک •
 وزیري ز: سای •
 سئو، بهینه سازي سایت :موضوع •
 سئو پیشرفته :سطح •
 چشم ساعی انتشارات: •
 

 

 

  

جستجو کنسول در ریمد و کاربر فیتعرتنظیمات گوگل وبمستر:   

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.hiwebmaster.ir ارائه :
 Search Console Help Center  منبع:

https://support.google.com/webmasters 
 :خالصه

 رانیمد خود، يهاتیساوب از کی هر يبرا دیبتوان که دارد وجود تیقابل نیا گوگل يجستجو کنسول در
 که ییهایدسترس سطح به توجه با رانیمد نیا از کیهر و د؛یکن جادیا متفاوت يهایدسترس سطح با مختلف

 .باشند داشته یدسترس موردنظر تیسا به مربوط یتیریمد يابزارها ای و هاگزارش به توانندیم دارند،

خرید آنالین کتاب آموزش گوگل 
 

 
  

 سئو و بازاریابی اینترنتیمقاالت آموزشی 
www.Hiwebmaster.ir 

http://www.hiwebmaster.ir/
https://support.google.com/webmasters
http://hiwebmaster.ir/product/google-search-console-learning-book/
http://hiwebmaster.ir/product/google-search-console-learning-book/
http://hiwebmaster.ir/product/google-search-console-learning-book/
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 تعریف کاربر و مدیر در کنسول جستجو و تعیین سطح دسترسی هر یک 
هاي خود، مدیران مختلف با سطح سایتوبدر کنسول جستجوي گوگل این قابلیت وجود دارد که بتوانید براي هر یک از 

ها و یا توانند به گزارشهایی که دارند، میهریک از این مدیران با توجه به سطح دسترسی ؛ وهاي متفاوت ایجاد کنیددسترسی
 ابزارهاي مدیریتی مربوط به سایت موردنظر دسترسی داشته باشند.

 
 از: اندعبارتشود یهایی که توسط کنسول جستجو گوگل پشتیبانی منقش

1-1-1. Owner 
و تعریف این نقش براي هر  استهاي موجود در حساب کنسول جستجو شما ی مالک و صاحب کلیه سایتنوعبه ownerنقش 

ه دهد. این نقش اجازه دسترسی کامل بهاي موجود در کنسول جستجو گوگل را میشخصی اجازه دسترسی کامل به کلیه سایت
ه، اجازه استفاده از کلیه ابزارهاي موجود در کنسول جستجو، اجازه دسترسی و تغییر کلیه تنظیمات کنسول شدها ارائهکلیه گزارش

 دهد.و اجازه اضافه و یا حذف کردن سایر کاربران را نیز می جستجو

و کلیه  ارددی بین این دو نوع حساب وجود نچنانآنتوان تعریف کرد که البته فرق دو نوع صاحب حساب در کنسول جستجو می
 براي هر دو نقش وجود دارد: هاکنترلها و دسترسی

 
• Verified owner 

سایت موردنظر را در کنسول جستجو گوگل اضافه کرده است و مراحل تائید که وب استسایت در حقیقت همان مالک اصلی وب
 هاي که گوگل براي احراز مالکیت در اختیار ایشان قرار داده، طی کرده است.مالکیت سایت را طبق یکی از روش

 
• Delegated owner 

ایت موردنظر ها براي سیار، با تمام دسترسیاالختتامی نماینده نوعبهشود و این نوع صاحب حساب توسط مالک اصلی تعریف می
که با ایمیل خود وارد حساب کنسول جستجوي یهنگامآید. این شخص نیازي به طی مراحل اثبات مالکیت ندارد و یمحساب به

 شود، این سایت جدید را نیز در لیست صفحه اول کنسول جستجوي خود با دسترسی کامل خواهد داشت.خودش می
 

حداقل یک صاحب و مالک اصلی دارد و آن شخصی  از دید گوگل در حساب کنسول جستجو سایتبوهر 
 تواندیماست که سایت را به کنسول جستجو اضافه و مراحل تائید مالکیت را انجام داده است. حال این شخص 

جاد کند و ای موردنظرایت یا کاربرانی با دسترسی محدود به س اریاالختتامنماینده  عنوانبهکاربران دیگري را 
ندارد و  وجود هاسایتالبته هیچ الزامی هم براي تعریف سایر کاربران و اعطاي سطح دسترسی به ایشان براي 

 از این بخش استفاده کنید. توانیدمیدر صورت نیاز شما 
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1-1-2. User 
ند دهد که بتوانبراي هر سایتی در کنسول جستجو گوگل، به شخص موردنظر این قابلیت را می Userتعریف و اعطاي نقش 

اجراي موجود در کنسول جستجو گوگل دسترسی داشته  ابزارهاها مربوط به آن سایت را ببینند و فقط به برخی از کلیه گزارش
 باشند.

 شوند فقط توسط مالک اصلی سایتتجو گوگل تعریف میو با این سطح دسترسی در کنسول جس userعنوان اشخاصی که به
یف و ایجاد شدن دارند و خودشان اجازه ایجاد و دسترسی دادن براي سایر افراد را ندارند. دو تعرقابل ownerیا کاربران با نقش 

 :استیف تعرقابلدر کنسول جستجو  userنوع 
 
• Full 

یات اجراي عملو  اابزارهها مربوط به سایت موردنظر را ببینید و فقط به برخی شتوانند اکثر گزارکاربران با این سطح دسترسی می
 در کنسول جستجو دسترسی دارند.

 
• Restricted 

 کنند. مالحظهشده را هاي ارائهها و دادهتوانند برخی از گزارشهستند و فقط می محدودترکاربران با این سطح دسترسی بسیار 
 

1-1-3. Associate 
توانند از طریق کنسول جستجو ) یا اپلیکشن هاي موبایلی میAdwordsگوگل (مانند اکانت گوگل پالس یا اکانت سایر ابزارهاي 

اگر شخصی  است؛ وبه مفهوم تعریف همکار براي یک سایت  associateسایت متصل شوند. تعریف نقش گوگل به یک وب
باط خواهند با شما در ارتیمسایت شمارا از طریق سرچ کنسول بدهد، با توجه به نوع ابزاري که درخواست ارتباط و همکاري با وب

به  هانقشسایر  برخالفشود ها داده میشود. افرادي که این نقش به آنها داده میباشند و همکاري کنند این قابلیت به آن
الس همکار سایت شما در گوگل پعنوآنتوانند بهمی مثالعنوانبهرهاي کنسول جستجو گوگل دسترسی ندارند اما ها و ابزاگزارش

رساند که یمسایت به گوگل این مفهوم را یا ایجاد ارتباط و همکاري بین یک اپلیکشن موبایل و یک وب ؛ ومطلب منتشر کنند
 هد.سایت در نتایج جستجو نمایش دهاي وبجاي لینکجا که مناسب است بهکنند را هرکهاي که به اپلیکشن اشاره میلینک

 

 )Ownerعنوان صاحب سایت (نحوه اضافه و یا حذف کردن یک شخص به 
براي هر شخصی، دسترسی و کنترل کامل بر سایت شما در کنسول جستجوي  ownerطور که اشاره شد تعریف نقش همان

 این نقش و سطح دسترسی به یک شخص کافی است مراحل زیر را انجام دهید: دهد. براي دادنگوگل به ایشان می
 ابتدا وارد حساب کنسول جستجوي خود شوید و سپس سایت موردنظر را انتخاب کنید. .1
 گزینه بازشدهتنظیمات کلیک کنید و سپس از منوي ي شکل ادندهچرخ کونیآروي  .2
 "Users & Property Owners" .را انتخاب کنید 
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 کلیک کنید. "Manage property owners"بر روي لینک  بازشدهدر صفحه  .3
و افرادي است که  صاحبانکنید که لیست کلیه می مالحظه "Verified owners"در پائین صفحه یک بخش به نام  .4

این کلیک کنید. هر شخصی را که در  "Add an owner"اجازه دسترسی کامل به این سایت را دارند، بر روي گزینه 
ما شود و نیازي به تائیدیه و اثبات مالکیت نیز ندارد. براي ایمیل شی مالک سایت محسوب مینوعبهکنید قسمت تعریف می

استفاده شده است که همان مالکیت اصلی سایت است که سایت موردنظر را به کنسول جستجو  "verified"از عبارت 
استفاده شده است، به معنی  "delegated"است و براي سایرین از عبارت اضافه و روال اثبات مالکیت سایت را طی نموده 

یز با هاي موجود ناید و کلیه دسترسیی صاحب این سایت معرفی کردهنوعبهها را که شما آن و مالکین اعطایی صاحبان
 شده است.ها دادهدادن این نقش به آن

 را کلیک کنید. "Continue" ایمیل شخص موردنظر را وارد و گزینه بازشدهدر پنجره  .5
هر زمان که آن شخص با  ؛ وعنوان مالک سایت به کنسول جستجو اضافه خواهد شدبه خودکارصورت کاربر موردنظر به .6

بزارهاي ها و احساب کنسول جستجو گوگل وارد شود، این سایت را نیز در لیست خود خواهد داشت و به گزارشایمیل خود به
 مربوط به این سایت نیز دسترسی کامل خواهد داشت.

 
 براي حذف این نقش و دسترسی اعطا شده کافی است:

 سپس سایت موردنظر را انتخاب کنید. وارد حساب کنسول جستجوي خود شوید و .7
 کلیک کنید. "Users & Property Owners"بر روي منوي تنظیمات کونیآتوسط  .8
 کلیک کنید. "Manage property owners"در صفحه باز شده بر روي لینک  .9

 دسترسیخواهید عنوان یک مالک سایت تعریف شده است و میروبروي کاربري که به "Verified owners"در بخش  .10
کلیک کنید. عملیات حذف در همان لحظه انجام و دسترسی آن  "Unverify"ایشان را کامل حذف کنید بر روي گزینه 

 صورت کامل قطع خواهد شد.شخص به
 

 ):User( هاي محدودترنحوه اضافه و یا حذف کردن اشخاص با دسترسی 
ی صاحب سایت محسوب شده و تمامی نوعبهگوگل  براي یک سایت در کنسول جستجوي ownerعنوان تعریف هر شخص به

صورت هاي الزم را دارد، چنانچه بخواهید دسترسی به سایت خود در کنسول جستجوي گوگل را به اشخاصی بدهید اما بهدسترسی
 ، کافی است مراحل زیر را انجام دهید:محدودتر

 انتخاب کنید.ابتدا وارد حساب کنسول جستجوي خود شوید و سپس سایت موردنظر را  .11
 گزینه بازشدهکلیک کنید و سپس از منوي ي شکل تنظیمات ادندهچرخ کونیآروي  .12

 "Users & Property Owners" .را انتخاب کنید 
 کلیک کنید. "Add a new user"بر روي گزینه  .13
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ش دهید را از بخخواهید به کاربر بایمیل شخص موردنظر را وارد کنید و سپس سطح دسترسی که می بازشدهدر پنجره  .14
"Permission"  انتخاب و سپس گزینه"add" .را کلیک کنید 

 تعریف کاربر جدید در کنسول جستجو گوگل
 

 دو نوع انتخاب دارید: "Permission"براي گزینه 

• Full:  کامل نسبتاًدسترسی 
• Restricted: ها مربوطهدسترسی محدود و فقط مشاهده برخی از گزارش 

 ).است ذکرشدهصورت کامل ي بهواگذارقابلهاي ي مربوط به هریک از نقشمجوزهاها و (در ادامه دسترسی
 

 کافی است: اعطاشدهبراي حذف این نقش و دسترسی و 
 وارد حساب کنسول جستجوي خود شوید و سپس سایت موردنظر را انتخاب کنید. .15
 کلیک کنید. "Users & Property Owners"بر روي منويتنظیمات  کونیآتوسط  .16
ا توانید ببیند. براي حذف دسترسی کاربر موردنظر، آن راید را میلیست کلیه کاربرانی که تعریف کرده بازشدهدر صفحه  .17

کلیک کنید. درخواست حذف کاربر موردنظر در همان لحظه انجام و دسترسی  "Delete "انتخاب و سپس بر روي گزینه 
 کامل قطع خواهد شد. طوربهایشان 
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 )Associate( نحوه اضافه و یا حذف کردن همکاران سایت 
همکاري با سایت شما در کنسول جستجوي گوگل را بدهید، یک ایمیل با توضیحات و دستورالعمل کامل  درخواستاگر شخصی 

 اي سایت موردنظر اضافه کنید.عنوان یک همکار در کنسول جستجو برکه چگونه آن شخص را به براي شما ارسال خواهد شد
 
 

 براي اضافه کردن یک همکار در کنسول جستجو گوگل کافی است که:
 را انتخاب کنید. موردنظرابتدا وارد حساب کنسول جستجوي خود شوید و سپس سایت  .18
را  "Associates" گزینه بازشدهکلیک کنید و سپس از منوي ي شکل تنظیمات ادندهچرخ کونیآروي  .19

 کنید.انتخاب 
 کلیک کنید. "ADD A NEW USER"بر روي گزینه  .20
 را کلیک کنید. "add"و سپس گزینه  کار وارد کنیدهمعنوآنبهرا  موردنظرایمیل شخص  بازشدهدر پنجره  .21

 
 کافی است: شدهفیتعرو براي حذف دسترسی همکاران 

 را انتخاب کنید. موردنظروارد حساب کنسول جستجو خود شوید و سایت  .22
 کلیک کنید. "Associates"روي منويتنظیمات  کونیآتوسط  .23
کلیک کنید، درخواست حذف خیلی سریع و همان لحظه انجام و  "Delete"را انتخاب و بر روي گزینه  موردنظرهمکار  .24

 دسترسی ایشان کامل قطع خواهد شد.
 
 

ائیدیه راحل ت(شخصی که سایت را در کنسول جستجو گوگل اضافه و م تیساوباگر دسترسی مالک اصلی 
 عنوانهبمالکیت سایت را انجام داده) به هر دلیلی در کنسول جستجو قطع شود دسترسی سایر کاربرانی که 

) در کنسول Associateکار (همعنوآنبهو یا  )Restricted & Full Userکاربر ( عنوانبه) یا Ownerمالک (
 يآورجمعکامل قطع خواهد شد. البته  طورهبباشند، نیز همگی  شدهفیتعر موردنظرجستجو براي سایت 

 هاآنبه  کسچیهو همچنان ادامه خواهد یافت اما  شودینممربوط به آن سایت قطع  هاگزارشاطالعات و 
 دهد. را انجام موردنظردسترسی نخواهد داشت تا اینکه مجدد شخصی مراحل تائیدیه و اثبات مالکیت سایت 
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 هاسطح دسترسی 
 هاي هر یک:ها و ابزارهاي موجود در کنسول جستجو با توجه به نقشها کاربران به گزارشدسترسیسطح 

 

 مالک سایت :به دسترسی
)Owner( 

 دسترسی کامل
)Full User( 

 دسترسی محدود
)Restricted User( 

 )Property settings(تنظیمات 
 ،سایت نرخ بررسی سایت، تنظیم دامنه اصلی(

 )کشور هدف
 مشاهدهفقط   

 فقط مشاهده   )Sitelinks(هاي سایت لینک
 فقط مشاهده   )URL Parameters( هاپارامترهاي لینک

 فقط مشاهده فقط مشاهده  )Change of Address(تغییر آدرس سایت 
    )(User administrationمدیریت کاربران 

 بخش خطاهاي ربات گوگل هنگام بررسی سایت
)Crawl Errors(   مشاهده فقط 

 بخش وضعیت بررسی سایت توسط ربات گوگل
(Crawl Stats)    

 هاي مسدود شدهو لینک robots.txtبخش 
 (Blocked URLs)    

   Submit URLو  Fetch as Googleبخش 

 Fetchفقط قابلیت 
 شدن اطالعات سایت وضعیت فهرست و ذخیره

)Index Status(    

 فقط مشاهده   )Security Issues( ها امنیتیبخش گزارش
 در گوگل اشخاص هايجستجو

)Search Queries(    

    )Links To Your Sit(هاي سایت بک لینک
    )Internal Links( هاي داخلی سایتلینک

 آزمودنمشاهده و    )SiteMaps( نقشه سایت
 فقط مشاهده   )Remove URLs( هاحذف لینک

 سایت HTML کدهاي هاگزارش
)HTML Improvements(    

    )Content Keywords( کلمات کلیدي
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    )Structured Data( ساختاریافته هايداده
 رسانیاطالع هايپیام و ایمیل

)Receive messages(    

 درخواست تجدیدنظر و بازبینی سایت
)Reconsideration request(    

 هاي مضرتأثیر کردن بک لینکدرخواست بی
)Disavow links(    

 حساب گوگل آنالیتیکدسترسی به
)Link Google Analytics account(    

 جستجوکاربر به کنسول  اضافه و یا حذف
)Add/remove property owners(    

 
 

 

 کتاب آموزش گوگل وبمستر 
 291 : صفحهتعداد  •
 978-600-8419-57-0 :شابک •
 وزیري ز: سای •
 سئو، بهینه سازي سایت :موضوع •
 سئو پیشرفته :سطح •
 چشم ساعی انتشارات: •
 
 
خرید آنالین کتاب آموزش گوگل  
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