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 ی بهترين انتخاب باشد ، خيلميتونهبالگر و وردپرس ستفاده از ا.  فراموش کنيد کًالرا سرويس دهندگان ايرانی  •

 !بهتر از پرشين بالگ 
 
  تاد چه چيزی بنويسيدر وبالگتان مشخص کنيد و بدانيد که ميخواهيد در مویو هدف مشخص برايک خط مشی  •

 هی از اين شاخه به آن شاخه نپريد
 
انتخاب يک عنوان مناسب برای وبالگتان بسيار مهم است ، و مهمتر از آن انتخاب يک آدرس نسبتًا کوتاه و آسان  •

 .که در ذهن هر کسی بماند
 
ويسيد که فکر ميکنيد توانايی نوشتن در آن مورد را داريد و عالقه شخصی شماست و اطالعات درمورد چيزی بن •

 شما ميتواند به ديگران کمک کند
 
 از نان شب هم واجبتر استفيدبرنر ثبت نام در  •
 
 تجوگر بهينه کنيدمطالبتان را برای موتورهای جس SEOسعی کنيد با استفاده از  •
 
 يک صفحه مجزا برای معرفی خود در وبالگتان ايجاد کنيد •
 
 تجوگرها و سايتهای مختلف ثبت کنيدوبالگتان را در دايرکتوری ها ، جس •

 
نها اينطوری با آ، ان اطالع پيدا کنند  تیو از حوادث زندگ تا خوانندگانتان با زندگی واقعی شما آشنا شوندبگذاريد  •

 .ه بيشتری پيدا ميکنيدرابطه دوستان
 

 پينگ کردن يادتان نرود •
 
  وبالگهای ديگر کامنت بگذاريددردر بحث های وبالگی شرکت کنيد و  •

 
 منحصر به فرد بودن آنها بگذاريد و سعی کنيد از نوشتن مطالب  درصد تمرکزتان را روی کيفيت مطالب و99 •

 تکراری و قديمی بپرهيزيد
 
 قرار دهيد تا به راحتی در وبالگتان پيدا شوددر وبالگتان  جی رنگن نار بزرگRssيک دکمه  •

 
 ثبت کنيدباالترين لينک مطالبتان را در سايتهايی همچون  •
 
  وبالگتان داشته باشيدو قالب اختصاصی برایيک طرح سعی کنيد  •

  

http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://www.feedburner.com/
http://www.balatarin.com/


 تان از تصوير استفاده کنيدنوشته هايدر  •
  
 تم تگ گذاری استفاده کنيداز سيس •

  
  اشتراک بگذاريدا ديگران بهتان را بلينک هاي •
 
 برای تبادل لينک شلوار طرف را نکنيد چون راه های بهتری هم برای اين کار هست •
 
  تنظيم کنيدfullفيد وبالگتان را بصورت  لطفًا •

  
 د گرفتخواهي ماه نتيجه تالش خود را 6پشتکار داشته باشيد مطمئن باشيد بعد از  •
 
 سعی کنيد از ديگران الگو برداری کنيد تا تقليد •
 
 ی عضو بشيد و از امضای خود بهترين استفاده را کنيدتدر فروم های اينترن •
  
 اگر خوب باشد از شما دعوت به نًائ بفرسيتد مطم حرفه ای ترها و بالگر هایمطالب خود را برای روزنامه نگار •

 همکاری ميشود
  
  ، اساليد شو و يا ويديو همراه کنيد پادکست باهمراه مطالب خود را  •
  
 عضو شويد Stumble Upon ، digg  ،Delicious مانند باالترين ، 2در سايتهای وب  •
  
  نيز ارائه دهيدPdf بصورتمطالبتان را  •
  
 با وبالگ های ديگر تبادل لينک و مطلب کنيد •
  
  خبرنامه ايجاد کنيدبرای وبالگ خود يک •
 
 برای کارهای خصوصی از ايميل استفاده کنيد ، کامنت ها کارايی ديگری دارند •
  
   شما بگوينداز خوانندگان وبالگتان بخواهيد نظرات و پيشنهادات خودشون رو برای بهتر کردن مطالبتان به •
  
  شخصی بسازيد404يک صفحه  •
  
• Technorati را از ياد نبريد 
  
  فعال کنيد  را خودکارPing و  Trackbackدر تنظيمات وبالگتان •
  
 لبش به شما اشاره کرد از او تشکر کنيد نويس ديگری در مطاگر وبالگ •
  

http://www.stumbleupon.com/
http://www.digg.com/
http://www.digg.com/
http://del.icio.us/
http://del.icio.us/
http://www.technorati.com/
http://www.technorati.com/


  ارتباط باشيد درهای ديگربا بالگر •
 
 در نوشته هايتان احترام را فراموش نکنيدصادقانه بنويسيد و  •
  
  ترجمه کنيد نيزمطالب وبالگتان را به زبان های ديگر •
  
  مطلب بنويسيد نيزنها آدرعضو شويد و  دودردو مثل وبالگهای گروهی در  •
  
  استفاده کنيدGoogle Analyticsاز  •
  
  استValidاصطالح درست کار ميکنيد و به مطمئن باشيد که فيد شما  •
  
  و جواب کامنت ها و ايميل هايشان را بدهيدبا خوانندگانتان ارتباط متقابل داشته باشيد •
  
 دباشو گيرا اوين مطالبتان جذاب سعی کنيد عن •
  
 و بيش از حد تخصصی ننويسيد چون طرفدار ندارد ه خسته کنندلب طوالنی ،مطا •
 
 ايتان استفاده کنيد تا جذابتر شود هاز اعداد در عنوان نوشته •
  
 اص را دنبال نکنيدطالبتان تنوع ببخشيد و يک روند خبه م •
  
 ون غلط بداماساده بنوسيد همان طور که حرف ميزنيد  •
 
 ايتان ظاهر شودهبا اشتياق بنويسيد تا تاثير آن در نوشته  •
  
 ندچيزهايی بنويسيد که ارزش خواندن داشته باش •
  
  موردی مانند همين مطلب بنويسيدمطالب •
 
• Top 10ليست درست کنيد  
  
 نويسيد و آموزشی بمقاالت راهنما •
  
 وری کنيدجمع آد را رين مطالبی را که خوانده ايتبصورت ماهانه يا هفتگی به •
  
 بنويسيدنيز در مورد رشته تخصصی خود گاهی اوقات  •
 
  از مطالبتان بيشتر طرفدار داردنوعنيد کدام ا پيدا کنيد و بداسليقه خوانندگانتان ر •
  
 بياموزيد و از آنها راهنمايی بخواهيداز ديگران تجربه  •

http://doxdo.net/
http://www.google.com/analytics/
http://www.feedvalidator.org/
http://www.feedvalidator.org/
http://www.feedvalidator.org/


 
 ر همه چيز درست ميشود وبالگهای ديگر قبطه نخوريد ، با صبPagerankبه بازديدکنندگان و •
 
  خواننده موقت است100 خواننده ثابت بهتر از 1به ياد داشته باشيد که  •
 
 سعی کنيد آنچه را نميدانيد خودتان بدنبال پيدا کردنش باشيد تا از ديگران بپرسيد •
 
 به روز باشيد و از تکنولوژی های جديد استفاده کنيد  •
 
 کيفيت را فدای کميت نکنيد •
 
 مغرور نباشيد •
 
• MyBlogLog Widgetرا به وبالگتان اضافه کنيد  
 
 يدرمطالعه کنيد و بيشتر ياد بگي •
 
 ن لذت نميبريد مسخره استآ ، نوشتن در مورد چيزهايی که از در مورد چيزهايی بنويسيد که دوست داريد •
 
  لذت ببريدنوشتن را يک تفريح به حساب بياوريد تا از آن •
  
 دامنه ارتباط وبالگی خود را گسترش دهيد و فقط با نويسندگان هم صنف خود رابطه نداشته باشيد •
 
 از فونت ، سايز و رنگ مناسب استفاده کنيد و به فکر چشم خوانندگانتان باشيد •
 
زم نيست ورود  پس العادت های وبالگهای زرد را کنار بگذاريد و به ياد داشته باشيد که ميخواهيد حرفه ای شويد •

 ج بازديدکنندگان را به آنها اطالع دهيدروو خ
 
 را مالک خوب عمل کردن وبالگتان بدانيد چون هر کسی وارد آن نميشوددودردو ورود به  •
 
  باشيد چون شما بهترين هستيدخودتون رو باور داشته •
  
 
 

HHooww  ttoo  BBeeccoommiinngg  aa  PPrrooffeessssiioonnaall  BBllooggggeerr  
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