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 بازاریابی محتوا براي کسب و کارهاي آنالین: كتاب عنوان  
 (محتواي ثروت ساز)             

 فروغ شریعتمداري:  انمولف  
 حکیمی نیا سعید                

 تهران موسسه فرهنگی هنري دیباگران: ناشر  
شبنم هاشم زاده: صفحه آرايي  
زهرا خانیانی  : ويراستار 
داریوش فرسایی:طراح جلد  
 سوم: نوبت چاپ 
 1398: تاريخ نشر 
 صدف:چاپ و صحافي   
 جلد  100:تيراژ  
 ریال  450000:قيمت  
 978-622-218-083-6: شابك 

 ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
 خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
 ١٢٥١پالك  
       ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
  dibagaranetehranbot@: لینک ربات دیباگران             mftbook@نشانی تلگرام:

 تهران را از سایت هاي اینترنتی دیباگران دریافت نمایید. دیباگرانیکیشن لاپ
                                    

 

 -1367شریعتمداري،فروغ،:سرشناسه
بازاریابی محتوا براي کسب و پدیدآور:  عنوان و نام 

 کارهاي آنالین(محتواي ثروت ساز)
 مولفان: فروغ شریعتمداري،سعید حکیمی نیا 

 1397تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص 128مشخصات ظاهري:

 978-622-218-083-6شابک: 
یادداشت :   فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 .125کتابنامه:ص.
  internet marketingبازاریابی اینترنتی :موضوع
   success in businessموفقیت در کسب و کار موضوع:
   social mediaرسانه هاي اجتماعی موضوع:

  -1372حکیمی نیا،سعید،:شناسه افزوده
  HF 1265/5415ش/4ب2 13497رده بندي کنگره:
   872/658رده بندي دیویی:

 5547172شماره کتابشناسی ملی: 
 



  3                                             فصل اول / مبانی بازاریابی محتوا                                
  
  

  

 

  فهرست مطالب
  

  

  

  

  اول فصل

  محتوا یابیبازار یمبان

  8  ____________________________________________ ست؟یچ محتوا یابیبازار 

  11  ________________________________ حاضر عصر در محتوا یابیبازار تیاهم لیدال

  13  ______________________________________ ست؟یچ محتوا یابیبازار ياستراتژ

  17  ______________________________________ محتوا یابیبازار و ياستراتژ تفاوت

  18  ____________________________________  محتوا يتژاسترا نییتع يبرا گام سه

  26 ____________________________________________محتوا ارائه يها قالب انواع

  

  دوم فصل

  محتوا دیتول

  33  __________________________________________ است محتوا دیتول من شغل

  34  _____________________________________  محتوا دیتول شغل یاصل یژگیو سه

  35  ______________________________________________  محتوا یابیبازار هرم
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  38  ________________________________  محتوا  ارائه يبرا مناسب يها پلتفرم انتخاب

  41  _______________________________________ م؟یده انجام محتوا دیتول چگونه

  45  ________________________________________  یکیالکترون يها کتاب ساخت

  

  سوم فصل

  )شرفتهیپ( محتوا یابیبازار

  47  __________________________________________  محتوا دیتول يبرا یابیدهیا

  49  ___________________________________________  محتوا دیتول میت ساختار

  50  _______________________________________ ثروت به محتوا لیتبد يها وهیش

  52  ____________________________________  رانیا در محتوا یابیبازار موفق نمونه

  58  ______________________ م؟یده توسعه یاجتماع يها شبکه در را خود يمحتوا چگونه

  60 ______________________ محتوا دیتول میت تیریمد يبرا دیمف و يکاربرد يابزار تسکولو،

  

    چهارم فصل

  محتوا یابیبازار در سئو يجادو

  61 _________________  ست؟یچ وجو جست يموتورها يبرا تیسا يساز نهیبه و) SEO( سئو 

  64 ___________________________________  م؟یریبگ ادی را سئو يها کیتکن دیبا چرا

  65 __________________________________ کنند؟ یم کار چگونه وجو جست يموتورها

  68 ______________________________ افتد؟ یم اتفاق یزمان چه و ستیچ گوگل مهیجر

  69 _________________________________ سئو بر یاجتماع يها شبکه در تیفعال ریتأث

  71  __________________________  سئو بر مناسب رساختیز جادیا و تیسا یطراح ریتأث

  72  _______________________________________________  سئو يا هیپا یمبان
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  SERP  ________________________________________________  87 یبررس

  87  ______________________________  گوگل يوجو جست موتور جینتا صفحه امکانات

  100 _____________________________ گوگل يکاربرد و مهم تمیالگور 4 مختصر یمعرف

  112 _____________  شود؟ یم گوگل در تیسا رنک شیافزا باعث چگونه و ستیچ یآگه رپورتاژ

  120 _________________________________ ]1[ تیسا يانداز راه يبرا سئو ستیلچک

  

  125  ___________________________________________________ مراجع

  

  126  ______________ تهران باگرانید انتشارات و مؤلفان نیهم از شده منتشر يها کتاب ریسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

سركار خانم فروغ شريعتمداري و جناب آقاي سعيد حكيمي "كتابي كه در دست داريد با همت 

از يكايك اين گراميان تشكر و و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است  "اني

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 


