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کنسول جستجو گوگلکیت سایت در لمااثبات   

 
 محسن رجبی نویسنده :

 irebmasterWhi.www. ارائه :

 Search Console Help Center  منبع:
https://support.google.com/webmasters 

 :خالصه
 تیمالک اتاثب مرحله که یزمان تا اما دیکن اضافه گوگل یجستجو کنسول به را یتیساوب هر دیتوانیم شما

رای بو  .داشت دینخواه یدسترس گوگل یجستجو کنسول در مربوطه یابزارها و هاگزارش به د،ینده انجام را

دی را برای انتخاب پیش روی شما قرار اثبات مالکیت سایت خود در گوگل وبمستر ، گوگل روش های متعد
 می دهد.

خرید آنالین کتاب آموزش گوگل 

 وبمستر

 

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/
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 اثبات مالکیت سایت
هدایت خواهید شد. در این بخش گوگل چندین  موردنظرسایت خود را اضافه کردید به صفحه اثبات مالکیت سایت  ازآنکهپس

 :اندشده بندیدستهکه در دو بخش  دهدمیروش در اختیار شما قرار 
 

  Recommended method 
 عنوانبه موردنظردر شاخه اصلی سایت  htmlرا از طریق آپلود یک فایل  موردنظردر این بخش گوگل اثبات مالکیت سایت 

ین ترسادهن ای به فضای هاست سایت خود دسترسی داشته باشید کهدرصورتی و؛ دهدمیروش اول به شما پیشنهاد 

 .استروش 
 

 Alternate methods 
 هاوبالگز متمرکز، سایت سا هاییستمسباشید )مثل  به فضای هاست مربوط به سایت خود دسترسی نداشته مستقیماً کهدرصورتی

 .دهدمیدر اختیار شما قرار  Alternate methodsدر تب  موردنظرو ...( گوگل چندین روش دیگر برای اثبات مالکیت سایت 

که  هرکداما را انجام بدهید ب هاروشخواهیم پرداخت و نیازی نیست که همه این  هاروشدر ادامه به توضیح هر یک از این 
 .ستین هاروشرا برای گوگل محرز کنید دیگر نیازی به سایر  موردنظرت سایت یکبتوانید مال

 

 HTML file uploadروش اول: 
یت مالک توانیدمی سایتوب. با آپلود این فایل در شاخه اصلی دهدمیدر اختیار شما قرار  HTMLدر این روش گوگل یک فایل 

 کنید. خود را برای گوگل محرز
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 سایتوبدر شاخه اصلی  HTMLائید مالکیت سایت در کنسول جستجو گوگل توسط آپلود فایل ت

 

 :سایتوبدر شاخه اصلی  HTMLمراحل تائید مالکیت سایت به روش آپلود فایل 

 را دانلود کنید. موردنظرابتدا فایل  .۲

 را بارگذاری کنید. ردنظرموبروید و فایل  سایتوببه شاخه اصلی  موردنظرستیگ سایت ها بخشدر  .۱

بر روی لینکی که گوگل با توجه به نام سایت شما  3پس از آپلود فایل، در همان صفحه تائیدیه گوگل در ردیف شماره  .3

را مرورگر شما باز شود و البته فقط یک کد به شما نمایش داده  موردنظرتولید کرده است کلیک کنید که بایستی فایل 
 .شودمی

بودن  زیآمتیموفقانجام داده باشید پیغام تائید و  یدرستبهکلیک کنید. اگر همه مراحل را  VERIFYگزینه  بر رویدر آخر  .۱

 .شودمیاثبات مالکیت به شما نمایش داده 

 

را از هاست خود حذف نکنید  html توجه داشته باشید که حتی بعد از انجام مراحل و تائید مالکیت سایت، فایل

 ید مالکیت سایت را از دست بدهید و مجدد مجبور به انجام مراحل فوق بشوید.ممکن است تائ چراکه

 
 
 

 خطاهای متداول هنگام تائید مالکیت سایت به روش آپلود فایل در شاخه اصلی سایت:

 Your verification file was not found 
حه تائیدیه همان فایلی که در صف دقیقاً، شما باید ددهمیرا در سایت شما پیدا نکند این پیغام خطا را  موردنظرگوگل فایل  چنانچه

 ردنظرمو سایتوبدر شاخه اصلی  )نه در اسم نه در محتویات آن(را بدون هیچ تغییری  شودمیگوگل در اختیار شما گذاشته 
 بارگذاری کنید.

 

 Your verification file has the wrong content 
فایلی  دکنمی، گوگل بررسی شودمیتغییری داده شود، این خطا نمایش داده  گذاردمی که گوگل در اختیار شما htmlاگر فایلی 

ام فایل یا ن کهدرصورتیتطابق کامل دارد یا خیر و  یدادادهبا آن فایلی که در سایت قرار  دقیقاًکه در اختیار شما گذاشته است 
 .شودمیمحتویات آن را تغییر داده باشید، این خطا به شما نمایش داده 

 

 Your verification file is empty 
 ن است پاک شده باشد این خطا به شما گزارشتغییر کرده باشد یا کدی که داخل آتوسط گوگل  شدهارائهاگر محتویات فایل 

 .شودمی
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 Your verification file returns a HTTP status code of XXX instead of 200(OK) 
برگرداند و اجازه  (OK)200کد  جزبههر کدی  سرور سایت اگردسترسی پیدا کند  موردنظربه فایل  دخواهمیزمانی که گوگل 

ه باید سرور باشد ک یالحظهکه شاید به علت مشکل قطعی  شودمیدسترسی گوگل به آن فایل را ندهد، این خطا نمایش داده 
 عال کنید.ی الزم را فهادسترسیمسدود شده است که باید  دسترسی الزم برای گوگل توسط سرور کهینامجدد تالش کنید و یا 

 

 The download request was redirected too many times 
 برای "meta tag"که از روش  شودمی. پیشنهاد شودمیچنانچه سایت به یک سایت دیگر هدایت شود این خطا نمایش داده 

 استفاده کنید. شودمیر داده حالتی که سایت به سایت دیگری هدایت و تغییر مسی
 

 Your verification file redirects to a disallowed location 
 موردنظرایل ی دیگر برای بررسی فجایبهو تغییر مسیر  کندمیرا در همان دامنه اصلی بررسی  یازموردنربات گوگل فایل تائیدیه 

را به آدرسی دیگر هدایت کند این خطا گزارش  آیدیمیدی که به آن . چنانچه سایت شما تمامی ترافیک و بازدکندمیرا قبول ن
ز اریدایرکت  مثالًالبته اگر این هدایت و تغییر مسیر مربوط به یک دامنه یکسان باشد مشکلی نیست  ،شودمی

http://example.com/  به http://www.example.com/ د.اشکالی ندار 

 

 

 Domain name providerروش دوم: 
ت یکربوطه مرحله تائیدیه و اثبات مالبرای دامنه سایت م CNAMEیا  TXTاز طریق تعریف یک رکورد  توانیدمیاین روش در 

را انجام دهید. برای اینکه از این روش بتوانید استفاده کنید باید بتواند به کنترل پنل دامنه خود دسترسی داشته  موردنظرسایت 
 باشید.

 اینجادامنه را مشخص کنید ) کنندهثبتابتدا باید نام شرکت یا سازمان  Domain name providerبا انتخاب گزینه 

 ۲ییهاکنندهثبت اصطالحاًیا  هاسازمانخریداری کرده است نیست بلکه  شمارامنظور شرکت داخلی یا شخصی که دامنه و بسایت 
سط کدام دامنه شما تو دانیدینم کهدرصورتیو  اندشدهت دامنه لیس یهاکنندهثبت ترینمهم( کنندمیرا ثبت  هادامنهکه  است
اسم  کهدرصورتیو  بگیریداست با شرکت یا شخصی که دامنه را برای شما خریداری کرده است تماس  شدهثبت کنندهثبت

 دهکننثبتوع با توجه به ن کنندهثبترا انتخاب کنید. پس از انتخاب  "Other"شما در لیست نیست آخرین گزینه  کنندهثبت
 :شودمیزیر به شما توصیه  هایروشدامنه، یکی از 

 

1. Directly in Search Console 
را انجام  تسایوبمراحل اثبات مالکیت  توانیدمیکه مستقیم از طریق خود کنسول جستجو گوگل  استین حالت ترسادهاین 

 اندوردهآاین امکان را فراهم  هاکنندهثبتو خود آن  شودمیرائه این روش ا هاکنندهثبتدهید و البته فقط برای تعداد محدودی از 

                                                                 
۲ Registrarer 
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و تعداد  GoDaddy, eNom مثالًدر کنسول جستجو تائید شوند،  مستقیماًبتوانند  شودمیثبت  هاآنکه از طریق  یهادامنهکه 
 محدود دیگر

 
2. Adding a DNS TXT or CNAME record 

ستقیم برای کنسول جستجوی گوگل نداشته باشد توسط این گزینه و با اضافه کردن یک دامنه ابزار تائیدیه م کنندهثبتاگر 
TXT Record  یاCNAME Record مراحل تائید مالکیت را انجام دهید در این حالت گوگل مقادیر مشخصی را در  توانیدمی

ه کردن یک گوگل ابتدا روش اضاف فرضپیش تصوربهسایت خود را تائید کنید.  توانیدمیکه با تنظیم آن  گذاردمیاختیار شما 
TXT Record  و در حالت دوم روش اضافه کردن یک رکورد  دهدمیرا به همراه راهنمای مربوطه به شما پیشنهادCNAME 

Record  یکی را انتخاب و سایت خود را تائید کنید. توانیدمی که کندیمرا همراه با توضیحات مربوطه به شما ارائه 

 

 دامنه سایت کنندهثبتی متداول هنگام تائید مالکیت سایت توسط خطاها

 DNS not found 
 .شودمیرا پیدا کند این پیغام خطا داده  شدهارائه TXT recordگوگل نتواند مقدار  کهدرصورتی

 

 Your verification TXT record has the wrong content 
اشد تطابق نداشته ب ایدکردهبرای سایت مربوطه با چیزی که شما تنظیم  توسط گوگل شده اعالم TXT Record کهدرصورتی

 .شودمیاین پیغام خطا داده 

 

 DNS wrong TXT 
 اما اشتباه بوده است. شده مشاهدهاست توسط ربات گوگل  شدهاستفاده record DNSکه در تنظیمات  TXTمقدار 

 

 DNS resolve permanent error 
 مدام با یک خطا برخورد کند این خطا گزارش خواهد شود. طوربها کردن رکورد مربوطه چنانچه گوگل برای پید

 

 DNS resolve error 
 گرددیمبرای تائید مالکیت سایت مربوطه  DNS recordبه دنبال  کهیهنگاماین خطا نیز مانند حالت قبلی است و ربات گوگل 

 است. با یک خطا مواجه شده
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 HTML tagروش سوم:  
 توانیدمیصفحه اصلی سایت  html کدهایو با قرار دادن آن در  شودمیبه شما داده  <meta>انتخاب این روش یک برچسب  با

و  کندیمقرار دادید گوگل آن را در سایت شما بررسی  موردنظررا اثبات کنید. وقتی این تگ را در محل  موردنظرمالکیت سایت 
 .شودمییت شما تائید و در غیر این صورت به شما پیغام خطا نمایش داده باشد سا شدهمشخصدر محل  کهدرصورتی

 

 در صفحه اصلی سایت HTMLمراحل تائید مالکیت سایت توسط درج برچسب 

که باید آن را  کندمیبرای سایت شما تولید  فردمنحصربهیک متا کد  گوگل با انتخاب این روش برای تائید مالکیت سایت، .۲
 قرار دهید. <body>قبل از تگ  موردنظرصفحه سایت  از <head>در بخش 

 مشابه این نمونه: قیقاًد
 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Your Title</TITLE> 
<Meta name="Google-site-verification" content="کد تائیدیه "> 

</HEAD> 
<BODY> 
Page contents 
</BODY> 
</HTML> 

 
 .کنیدمیرا کلیک  "Verify"و گزینه  دیبرگردجو پس از درج کد در سایت خود به کنسول جست .۱

 

 .حذف نکنید را از سایت شدهدادهحتی بعد از انجام مراحل تائید مالکیت کد قرار  حاًیترج توجه:

 
 

 

 در صفحه اصلی سایت HTMLخطاهای متداول تائید مالکیت سایت توسط درج برچسب 

 We couldn't find the verification meta tag on your home page 
در بخش  تماًحپیدا کند، شما باید این کد را  موردنظررا در صفحه اصلی سایت  موردنظربا اعالم این خطا یعنی گوگل نتوانسته کد 

<HEAD> :صفحه قرار داده باشید. برای رفع این خطا سه مورد را بررسی کنید 
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، کندمیجستجو  موردنظرین کد را در صفحه نخست سایت گوگل ا ؟دیادادهرا در صفحه اصلی سایت قرار  موردنظرآیا کد  .۲

آن سایت را در مرورگر خود وارد کند آن صفحه  آدرساست که اگر شخصی  ایصفحههمان  دقیقاًمنظور از صفحه نخست 
 دهینام index.htm یا index.html هاسایتمدیریت  یهاستمیساین صفحه در  معموالًو  شودمیبرایش نمایش داده 

ام در سرور یک صفحه دیگر و با ن شدهانجامیا تنظیمات  سینوبرنامهبر اساس تنظیمات  تواندمی وجودنیباااما  شودمی
 در صفحه اصلی سایت درج شده باشد. موردنظرکد  کهدیگر باشد فقط مهم این است 

 
ایت قرار س کدهایدر بین  شدهارائهنمونه  مانند دقیقاً موردنظربه نمونه کدی که در باال آورده شده مجدد دقت کنید، آیا کد  .۱

 گرفته است؟
 
خود  صفحه نخست سایت کدهای، حتی اگر برای کنیدمیاستفاده  متداول وب برای صفحات خود یشگرهایرایواگر شما از  .3

در سایت باشند و سپس کد خود را  htmlیا  sourceدقت کنید که در حالت  حتماً کنیدمیاستفاده  شگرهایرایونیز از این 
 تنظیم کنید و قرار دهید.

 
 Your meta tag is incorrect 

ه در چیزی ک آناست اما کد وارد شده اشتباه است و با  یداکردهپ یدرستبهرا در سایت شما  موردنظردر این حالت گوگل تگ 

 سرچ کنسول برای سایت شما ارائه کرده است تطابق ندارد.
 

 Your home page returns a HTTP status code of XXX instead of 200(OK): 

 یبرا را 200سرور سایت کد وضعیتی غیر از کد  چنانچهبررسی کند  شماراصفحه نخست سایت  خواهدمیزمانی که ربات گوگل 
صفحه نخست سایت برای ربات گوگل برگرداند و درنتیجه ربات گوگل نتواند صفحه نخست سایت را بررسی کنید این خطا 

 .شودمیده نمایش دا
 

 
 

 Google Analytics tracking codeروش چهارم: 
یتیک در از طریق کدی که گوگل آنال توانیدمی، کنیدمیخود استفاده  سایتوباگر از گوگل آنالیتیک برای بررسی آمار بازدید 

ن کار شما یا ه کنید. برای اینیز استفادکنسول جستجو گوگل در  سایتوببرای تائید اثبات مالکیت همان  گذاردمیاختیار شما 
را داشته  "edit"به گوگل انالیتیک هستید و دسترسی کامل دارید یا باید حداقل دسترسی  شدهاضافه سایتوبخودتان مالک 

 باشید.
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 مراحل انجام کار:

 را انتخاب کنید. Google Analyticsروش  .۲

 ACCOUNT PROPERTY یهانام بهید. سه ستون بشو ADMIN باالی صفحه وارد بخش یمنوهار گوگل آنالیتیک از د .۱
در آن گروه قرار دارد را انتخاب  موردنظرو سایت  ایدکردهنام کاربری که ایجاد  ACCOUNTدارید. ابتدا از ستون  VIEW و

 Trackingگزینه  PROPERTY خود را تعریف کنید سپس از ستون موردنظرسایت  PROPERTYکنید و سپس از منوی 

Info یک و سپس گزینهرا کل Tracking Code .را انتخاب کنید 

 صفحه اصلی سایت خود قرار دهید. <head>در تگ  دقیقاًتوسط گوگل آنالیتیک را کپی و  شدهارائهکد  .3

 را انتخاب کنید. VERIFYپس از درج کد به صفحه تائیدیه در کنسول جستجوی گوگل برگردید و گزینه  .۱

 

 گوگل آنالیتیک توسطکیت سایت در کنسول جستجو هنگام تائید مال توجهقابلنکات 

دیگری قرار دهید عملیات تائید با شکست مواجه  ییهرجاصفحه قرار گیرد و  <head>باید در بخش  حتماً شدهدادهکد  .۲

 .شودمی

 در سایت خود قرار دهید. شدهارائهبه همان شکل  دقیقاًرا باید بدون هیچ تغییری  شدهارائهد ک .۱

با داشتن  صرفاً و استدر کنسول جستجوی گوگل  موردنظربرای اثبات مالکیت سایت  صرفاًتوسط آنالیتیک  هشدارائهکدی  .3

 آنالیتیک مربوط به آن سایت دسترسی نخواهید داشت. هاگزارشاین کد به اطالعات و 

ت سایت خود اثبات مالکی برای گوگل آنالیتیک خود مدیران دیگری نیز تعریف کرده باشید و از این روش برای کهدرصورتی .۱

ر کنسول د موردنظرسایت  هاگزارشخودکار مجوز دسترسی به اطالعات و  صورتبهدر کنسول جستجو گوگل استفاده کنید، 
سایت مربوطه در کنسول  هاگزارشبه اطالعات و  تواندمینیز  هاآنجستجو گوگل نیز برای آن مدیران صادر خواهد شد و 

 شته باشند.جستجو گوگل دسترسی دا

 

 

 Google Tag Managerروش پنجم: 
 برای اثبات مالکیت یسادگبه توانیدیم کنیدیمبرای سایت خود استفاده  Google Tag Managerشما از ابزار  کهدرصورتی

 استفاده کنید. ۲سایت خود در کنسول جستجوی گوگل از این ابزار
از لیست  توانیدمیخود در گوگل  tag managerل بر اساس حساب به سرچ کنسو شدهاضافه سایتوببرای تائید مالکیت 

 .مربوطه را انجام دهید هایدستورالعملبرای اثبات مالکیت این گزینه را انتخاب کنید و  شدهارائه هایروش

 

 به نکات زیر دقت کنید: کنیدمیرا کپی  موردنظر tag managerزمانی که کد 

 داشته باشید. را Manage و  View, Edit یمجوزهاخود  tag managerباید در حساب  .۲

                                                                 
۲ https ://tagmanager.google.com 

https://tagmanager.google.com/
https://tagmanager.google.com/
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و تائیدیه  شودمیباشد. در غیر این صورت پیغام خطا داده  قرارگرفته <body>بالفاصله بعد از تگ  موردنظراید تگ ب .۱

 انجام نخواهد شد. سایتوبمالکیت 

قرار گرفته باشد، پیغام خطا  کد دیگری HTMLکامنت های  جزبه tag managerو کد مربوط به  <body>اگر بین تگ  .3

 .شودمیبا شکست مواجه  سایتوبخواهید داشت و تائیدیه مالکیت 

 در سایت خود استفاده کنید. شودمیکه ارائه  طورهمانباید کد مربوطه را بدون هیچ ویرایش و تغییری،  .۱

 

 Google Sitesروش ششم: 
، ساخته استرایگان گوگل برای طراحی صفحات وب  ابزارهایی از که یک "sites"شما سایت خود را توسط ابزار  کهدرصورتی

 خودکار صورتهبمربوطه  آدرسصفحات سایت توسط این ابزار،  شدنساخته محضبهو  ستین آنباشید، نیازی به تائید مالکیت 
 در کنسول جستجوی گوگل شما اضافه خواهد شد.

 

 نکات:

وارد حساب کنسول  ایدکردهگوگل  sitesت صفحات سایت توسط ابزار که اقدام به ساخ باید با همان اکانت جی میل .۲

 جستجوی خود شوید.

ه را ، این گزینشدهارائه هایروشر صفحه مربوط به اثبات مالکیت یک سایت در کنسول جستجوی گوگل و در بین د .۱

 .وندشمیجستجو اضافه  به کنسول خودکار صورتبه شوندمییی که توسط این ابزار ساخته هاسایتنخواهید دید و 

 

 

 Bloggerروش هفتم: 
 تمامی امکانات و کهییازآنجاکرده باشید،  یاندازراهگوگل )سیستم وبالگ دهی گوگل(  Bloggerخود را توسط  سایتوباگر 

وی جدر کنسول جست خودکار صورتبهاست، پس از ساخت وبالگ،  دسترسقابلگوگل با همان ایمیل شما در جی میل  ابزارهای
 .یستنو نیازی به تائید و یا اثبات مالکیت  شودمی اضافه یزنگوگل 

ی مانند دست صورتبهشما اضافه نشده بود خودتان حساب کنسول جستجو در  خودکار صورتبه شدهساختهچنانچه وبالگ 
الکیت ه انجام مراحل تائید متائید خواهد شد و نیازی ب خودکار صورتبهاضافه شدن  محضبهیک سایت عادی آن را اضافه کنید، 

 .یستن

 

 نکات:

وبالگ  یهاستمیسو برای سایر  شودمیاست که نزد شرکت گوگل ساخته  یهاوبالگتوجه کنید که این فقط مخصوص  .۲

 جهت اثبات مالکیت وبالگ خود اقدام کنید. شدهارائه هایروشدهی باید توسط یکی از 
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وارد حساب کنسول جستجوی گوگل شوید  ایدکردهی ساخت وبالگ استفاده اید از همان اکانت گوگل )جی میل( که براب .۱

 مربوطه دسترسی داشته باشید. یهاگزارشبه  خودکار صورتبهتا 

 هایروشدر این حالت نیز شما در صفحه مربوط به اثبات مالکیت یک سایت در کنسول جستجوی گوگل و در بین  .3

 صورتبه اندشده ساختهکه توسط سیستم وبالگ دهی خود گوگل  ییهابالگو، این گزینه را نخواهید دید و شدهارائه
 .شوندمیبه کنسول جستجو اضافه  خودکار

 
 

 در کنسول جستجوی گوگل هاسایتین روش برای تائید مالکیت ترساده

رگذاری فایل عنی باروش اول ی شودمیاگر دسترسی به فضای میزبانی )هاستینگ( سایت خود دارد بهترین روشی که پیشنهاد 
HTML  ین ترادهسخود دسترسی ندارید بهترین و  سایتوببه فضای میزبانی  کهدرصورتیاست و  سایتوبدر شاخه اصلی

 .استصفحه اصلی  Headدر بخش  گذاردمیسوم یعنی قرار دادن متا تگی که گوگل در اختیارتان  پیشنهاد استفاده از روش
 
 

 مالکیت سایت در کنسول جستجو گوگل هنگام تائید خطاهای متداول
 اهآنفوق اتفاق بیافتد که در ادامه به  هایروش، خطاهای دیگری نیز ممکن است برای هر یک از ذکرشدهعالوه بر خطاهای 

 اشاره شده است:

 

 The connection to your server timed out 
ور ت زیادی طول کشیده باشد و گوگل نتوانسته باشد به سرسرور سایت قطع یا سرعت آن بسیار پائین باشد و مد کهدرصورتی

مطمئن شوید که سرور سایت آنالین است و  است یکاف. در این حالت فقط شودمیسایت متصل شود این خطا نمایش داده 
 و مجدد درخواست خود را ارسال کنید. شودمیبارگذاری  یراحتبهسایت 

 

 We encountered an error looking up your site's domain name 
ها نتواند به دامنه سایت دسترسی داشته  DNSفایل تائیدیه را بررسی کند اگر به خاطر مشکل در  خواهدمیزمانی که ربات گوگل 

. در این حالت دامنه سایت را در مرورگر خود وارد کنید و بررسی شودمیقطع باشد این خطا گزارش  کالًیا سرور سایت  باشد

 و مجدد مراحل تائیدیه را انجام دهید. یا خیر شودمییا سایت باز کنید آ

 The download request was redirected too many times 
تغییر  نهایتیبخود را بررسی کنید که در یک حلقه تکرار  سایتوباین خطا به شما نمایش داده شود بایستی لینک  کهدرصورتی

 اشد.( قرار نگرفته بRedirectمسیر )
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 Your server returned an invalid response 
ل و به همین دلیل گوگ استکه برای دسترسی به سایت کلمه عبور نیاز  شودمیزمانی نمایش داده  معموالًاین پیغام خطا 

رسی و بررسی تیافته اما سرور اجازه دس خوبیبهبه سایت دسترسی داشته باشد و یا به دالیل مشابه، گوگل سایت را  تواندمین
 سایت را به گوگل نداده است.

 

 We were unable to connect to your server: 

در صورت مشاهده این خطا سرور سایت را بررسی کنید که قطع نباشد و همچنین با وارد کردن دامنه سایت در مرورگر، سایت 
 .شودمیباز  یدرستبه
 

 An internal error occurred 
از  تواندیمخصی نداشته و بهتر است مجدد سعی کنید اما اگر دفعات بسیاری این خطا به شما نمایش داده شد این خطا دلیل مش

 د.کنی است درخواست و مشکل خود را مطرح هاسایتوببخش پشتیبانی گوگل یا انجمن پشتیبانی گوگل که مربوط به مدیران 
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 ۱۹۲ : تعداد صفحه 

 ۹۵۹-۰۰۰-۹۱۲۹-۷۵-۰ :شابک 

 وزیری ز: سای 

 سئو، بهینه سازی سایت :موضوع 

 سئو پیشرفته :سطح 

 :چشم ساعی انتشارات 

 
 
خرید آنالین کتاب آموزش گوگل  

 وبمستر

 

http://hiwebmaster.ir/product/google-search-console-learning-book/
http://hiwebmaster.ir/product/google-search-console-learning-book/

