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 آموزش ثبت وب سایت در گوگل وب مستر تولز

Google Webmaster Tools 

 برای ثبت سایت نیاز است که ابتدا یک اکانت جمیل داشته باشید . .1

 /http://www.google.com/webmastersسپس جهت ورود به گوگل وبمستر تولز بر روی لینک رو به رو کلیک کنید :   .2

 

 کلیک کنید Sign in to webmaster Toolsبرای ورود روی کلید 

 کلیک کنید ؛ Add A Siteپس از ورود از سمت راست تصویر بر روی کلید  .3

 

 بعد از کلیک کردن, پنجره ای باز خواهد شد. در آن آدرس وب سایت خود را به شکل زیر وارد کنید : .4

 

http://www.google.com/webmasters/
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 به صفحه ای جدیدی وارد خواهید شد . Continueو کلیک کردن بر روی گزینه از وارد کردن آدرس سایت پس  .5

 به شما می دهد تا آن را درون هاست خود آپلود کنید . HTMLاین صفحه گوگل یک فایل در  .6

 

 دانلود می کنید . HTMLشما یک فایل  ( .this HTML verification file ) 1کلیک بر روی گزینه با  .7

 آپلود کنید . استهرا در روت  HTMLدستور داده شده, وارد هاست خود شده و فایل طبق  .8

        هاست: بعد از ورود به هاست خود بر روی گزینه روتFile Manager  .دوم گزینه کلیک کنیدWeb Root  یا همانpublic_html 

 

  با کلیک بر روی گزینه سپسUpload . فایل دانلود شده را در همین صفحه بارگذاری کنید 
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 کلیک کنید . VERIFYبر روی کلید از آپلود شدن فایل, به گوگل وبمستر برگردید و پس  .9

 

 شود و می توانید وارد گوگل وبمستر تولز خود شوید . مراحل را درست انجام داده باشید در صفحه ی جدید ثبت وبسایت شما تائید میاگر  .11

 نوبت به ثبت سایت مپ در گوگل وبمستر تولز است :حال  .11

 این کار از منوی سمت چپ خود , گزینه رای بCrawl  را انتخاب کنید 

  بر روی گزینه سپسSitemaps . کلیک کنید 

  در صفحه جدید , در سمت راست تصویر بر روی کلید حالADD/TEST Sitemap  

 کنید .   کلید 

  از کلیک در پنجره ای باز شد آدرس سایت مپ خود را وارد کنید . بعد 

 

  بر روی کلید حالSubmit Sitemap . کلیک کنید 

 

 ثبت سایت به پایان رسید .مراحل 

 


