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. برای گرفتن بهترین نتیجه بهتر است از نرم افزارهایی مانند  غلط های دیکته ای و نگارشی را حذف کنید

 استفاده کنید . ویراستیار

پاسخ به  که نوشته اید به نظر خودتان نسبت به پست های مشابه با همین موضوع بهتر است ؟ متنیآیا 

.  خوباین سوال قطعا ذهنی و احساسی است . معموال کسی دوست ندارد بگوید کار من بد است و کار دیگران 

در نتیجه نهایی از رقیبان  اما برای گرفتن نتیجه بهتر سعی کنید کمی سخت گیرانه تر در این مرحله پاسخ دهید تا

 جلو بیافتید . 

قطعا محتوای  اطالعات جدید و بیشتری در مورد این موضوع خاص به مخاطب ارائه می دهد ؟ متنآیا این 

 سایت شما . SEOاوریجینال هم برای مخاطب جذاب و خواندنی است و هم برای موتورهای جستجو و سئو 

یک متن می تواند از لحاظ نگارشی و اصولی درست باشد اما برای   ؟ آیا همه جمالت خوانا و روان هستند

بزند پس بهتر است  ب جدیخواننده و مخاطب روان و ساده و خوانا نباشد . این مساله می تواند به متن شما آسی

ه و در این مرحله خودتان یا شخص دیگری یکبار متن را بخواند و از لحاظ خوانایی و روان بودن متن را تجزی
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در این مرحله باید  که فراموش کرده باشید در متن بیاورید ؟ مانده استآیا اطالعات و نکته کلیدی ای 

جا موضوع خاص الزم است را این که برای فهم مخاطب در مورد  و مهمیمطمئن شوید هیچ اطالعات کلیدی 

  نیانداخته اید.

. در این مرحله باید بررسی کنید که  شودانتخاب  رد تعریف شدهاستاندامطابق با اصول باید قالب متن 

آیا تمام لیست ها را بولت گذاری یا شماره  یا نه. استاندارد سبک و قالب  وبالگ مجموعه خود را رعایت کرده اید

بندی کرده اید ؟ آیا سایز تصاویر طبق استاندارد تعریف شده است ؟ آیا فاصله خط ها و پاراگراف ها به میزان 

 استانداد است ؟

کنیم به  بسیاری از عکس هایی که ما استفاده می را از لحاظ امالیی و نگارشی چک کنید . عکس نوشته ها

بعد از  این مورداصالح  امالیی و نگارشی بررسی شود . عکس نوشته است و باید این متن ها هم از لحاظ صورت

 .  پس بهتر است در این مرحله دقت بیشتری کنید انتشار از اصالح متن مقاله بسیار سخت تر است

یا به  داده استدر مورد موضوع مورد نظر یک سری تئوری و اطالعات به مخاطب آیا متن شما فقط 

اگر شما نتوانید در پست یا مقاله ای ؟  موضوع را برای مخاطب شرح داده استصورت عملی و اجرایی هم 

به صورت ساده و واضح راه را به مخاطب نشان دهید و فقط سعی کنید با کلمات او را سرگرم کنید  نویسیدکه می 

 کند .  ال ناراضی شما را ترک میبه احتمال زیاد هیچ نتیجه ای نمی گیرید و مخاطب کام

. انتشار اطالعات و  را چک کنید که حتما درست باشد و آمارهای درج شده در متنیکبار دیگر اطالعات 

به اعتبار شما لطمه بزند و حتی مشکالت قانونی برای تان ایجاد  کوتاهیادعاهای نادرست می تواند در مدت زمان 

مئن را منتشر می کنید و ابتدا خودتان در حد قابل قبولی از صحت آنها مطکند . پس دقت کنید چه اطالعاتی 

  . شوید بعد آنها را منتشر کنید


