
آموزش ثبت نشریات 

در

Google Webmaster Tools



ابتدا به لینک زیر وارد شوید
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/WEBMASTERS/TOOLS/HOME?HL=EN

سپس به صورت زیر عمل منایید

ابتدا بر روی این
گزینه کلیک 

میکنیم



آدرس سایت نشریه را در 

ت دق. این بخش وارد نمایید

کنید که آدرس کامل و به

.وارد شودhttpهمراه 

پس از وارد کردن 

ر آدرس سایت نشریه ب

کلیک addروی گزینه 

.  نمایید



پس از ورود به این

صفحه برروی این

.ییدگزینه کلیک نما

پس از ورود 

به این صفحه

برروی این 

گزینه کلیک

.نمایید .نیداین کد را کپی ک



در مسیر

( تگ متا)

ی عبارتی که کپ

 pasteکردید را 
.نمایید

در یک تب دیگر، وارد سامانه نشریه خود شوید و در مسیر

یدتگ متا خود شو<--عنوان نشریه و توضیحات سامانه < --تنظیمات نشریه < --مدیر سامانه 

System adminjournal settingjournal title and descriptionmeta tags

در یک تب دیگر، وارد سامانه نشریه خود شوید و در مسیر

یدتگ متا خود شو<--عنوان نشریه و توضیحات سامانه < --تنظیمات نشریه < --مدیر سامانه 

System adminjournal settingjournal title and descriptionmeta tags

سپس تغییرات را 

و به . ذخیره نمایید

صفحه 

webmaster tools
بازگردید



ه بر روی این گزین

.کلیک نمایید



ن سپس بر روی ای

نیدگزینه کلیلک ک
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را در sitemap.xmlعبارت 

س این بخش تایپ کنید و سپ

.را انتخاب کنیدsubmitگزینه 
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Sitemap چیست؟

است که مشخص کننده عنوان، آدرس صفحه، مدت زمان xmlنقشه سایت یک فایل متنی از نوع 

.در آن مشخص می شود... مراجعه بعدی روبات گوگل به این صفحه و 

دن مطالب گوگل از این فایل جهت پی بردن به ساختار سایت شما و همچنین سرعت در ایندکس کر

.سایت استفاده می کند

وارد کرده اید و همچنین تعدادی (  (sitemapدر این بخش شما تعداد صفحاتی که در سایت مپ 

د داشته ضمنا اگر در فایل مذکور خطایی وجو. که توسط گوگل ایندکس شده را مشاهده خواهید کرد

.باشد در این بخش به شما نمایش داده خواهد شد

سایت خود را مشاهده sitemapسایت خود میتوانید urlبعد از / sitemap.xmlبا وارد کردن 

.نمایید


