
 ای راهپروژهی خام، شود که در پس یک ایدهیا شرکت نوپا، به کسب و کاری گفته می استارتاپ

وش ی فرشود که به کمک تالش و کوشش یک تیم، مراحل تولید یک محصول و زمینهاندازی می

آن فراهم خواهد شد. مفهوم استارتاپ برای خیلی از افراد، بد جا افتاده است و استفاده از این نام 

اپ را رعایت بخشد، چون اصول استارتها نمیبرای خیلی از کسب و کارها هیچ اعتباری به آن

کنند؛ در حقیقت استارتاپ، مسیر موفقیت یک کسب و کار را از ابتدا تا انتها و تا به موفقیت نمی

کند، البته با استفاده از تکنولوژی و اینترنت و توجه به این موضوع رسیدن آن، طراحی و اجرایی می

یلی از کارهای بزرگ و هدفمند که به رفع نیاز بازار کمک کند. برای راه اندازی استارت آپ، مثل خ

 .دیگر باید برنامه ریزی در جهت نیاز بازار هدف داشت

های راه اندازی استارتاپ است. کار استارتاپی ترین قدمی مناسب، از ضروریی جدید و بودجهایده

کنیم احتیاج به سرعت در تصمیم گیری و ریسک پذیری باالیی دارد، چون ما در دنیایی زندگی می

ساعت یکبار، یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان اضافه میشود؛ پس مراقب حرکات  ۸۰۱هر  که

 .تان باشیدرقبای

  :کنندمی رشد سرعت با معموالً زیر هایویژگی با هاییاستارتاپ

 های هوشمندهای با پتانسیل باال در بازار، مثل : تعمیرات موبایل یا فروش گوشیاستارتاپ 

 عکس العمل سریع نسبت به بازار در جهت عقب نماندن از رقبا دارای عملکرد و 

 ی جدید و فناوری نو که به رفع نیازی از بازار کمک کنند، دقیقا مثل حل هایی با ایدهاستارت آپ

 .کردن یک مسئله به بهترین شکلی که در حال حاضر ممکن است
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وقتی ! شدن خوانده برای ارزش دارای و مناسب محتوای تولید یعنی نوشتن من، نظر از کلی طور به

کنید؛ باید بیشتر از هر چیزی بر روی خالقیت و که شما در مورد هر موضوعی شروع به نوشتن می

تواند در مورد هر تان کار کنید. ذهنی که همیشه پر از کلمات و جمالت جدید باشد، مینوآوری

 .دنبال کننده و خواننده هم خواهد داشتموضوعی حرف تازه بر روی کاغذ بنشاند و حتما 

در مورد تولید محتوا برای وب سایت و مقاله نویسی، این موضوع را باید بدانید که در عین پیروی 

 تان در موتور جستجویهای دیگر را تکرار کنید؛ وگرنه مقالهکردن از قوانین، نباید جمالت مقاله

 .گیرد و کپی محسوب خواهد شدگوگل قرار نمی

 
 هایتان است، که با وصل کردن اینفضای وب، مکانی مناسب برای به اشتراک گذاشتن افکار و ایده

 .توانید جمالتی جدید و چه بسا بهتر از دیگران ارائه دهیدفکرها به موضوع مورد نظرتان، می

ر کنید. برای اتوانید با مخاطبتان ارتباط برقری نوشتن شما باید به همان سبکی باشد که بهتر مینحوه

اینکه بیشترین بازدید و کامنت را دریافت کنید، باید محتوایی تولید کنید که مورد نیاز مخاطبتان باشد 

 .چین کنیدو موضوعات جذاب و ترند را برای ذهن مخاطبتان دست

 
سایت از مهمترین معیارهای گزینش سازی وب تغییر کرده و محتوای وبو بهینه  سئو امروزه روند

رود. اگر شما بهترین قالب گرافیکی را هم برای وب سایتتان طراحی کرده باشید، اما آن به شمار می

ود و تاثیرگذار شریزی نکرده باشید، پیشرفتی عایدتان نمیبر روی ارزش محتوایی سایتتان هیچ برنامه

 .دنخواهید بو

 
جذاب و گیرا بودن مقاله از این جهت اهمیت دارد که هرچه کاربر، زمان بیشتری را در سایت شما 

وتورهای دهی متری بر روی رنکی شما تا انتها ترغیب شود، تاثیر مثبتبگذراند و به خواندن نوشته

 .جستجو خواهد گذاشت

کلمه داشته باشد؛ البته کمتر از این تعداد هم ممکن است، اما رساندن  ۰۰۰۰هر مقاله حداقل باید 

 .کلمه امتیاز بهتری برای شما به همراه دارد ۰۰۰۰آن به 
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 نحوه تولید محتوا برای وب سایت
یکی از مهمترین اصول نوشتن مقاله، استفاده از کلمات کلیدی در طول : کلیدی کلمات از استفاده

ذهن کاربر کامالً با آن آشنا شود و همین طور بتواند در طی جستجو درون موتورهای مقاله است تا 

توانید از دو ابزار آنالین گوگل، به ی شما دسترسی پیدا کند. شما میجستجو به مقاله

استفاده کنید تا کلمات کلیدی مهم trends Google  وplanner keyword Google  هاینام

 .های زمانی مشخص بیابیدرا در بازه

 
 کند تا ذهنی باز داشته باشید و درخواندن هر چه بیشتر کتاب و مقاالت، به شما کمک می: مطالعه

مورد موضوعات مختلف توانایی اظهار نظر و حتی نقد و بررسی را پیدا کنید. یک نویسنده باید قبل 

ذ ها را روی کاغاز هر چیز، ذهنی مملو از کلمات، اطالعات، تصورات و نقدها داشته باشد تا بتواند آن

اشید، ل داشته بپیاده کند. وقتی شما در مورد موضوعی که قرار است بنویسید، آگاهی و تسلط کام

 .ها پاسخ دهیدتوانید به تمامی سواالت خوانندهی ابعاد و زوایای آن مسلط هستید و میبه همه

 
های یک آدم غریبه های یک دوست را بیشتر از حرفها معموالً حرفما انسان: مخاطب با دوستی

ه را صمیمی و دوستان شویم. سعی کنید با طرز نوشتنتان، نوعی فضایباور داریم و به آن جذب می

هایی توانید با آوردن مثالبا مخاطب ایجاد کرده و به نوعی با او همذات پنداری کنید؛ این کار را می

از خود مخاطب و یا حتی خودتان و یا پرسیدن سوال و انجام نظرسنجی در انتهای مقاله انجام 

 .دهید

 
عایت اصول نگارشی و قوانین خاصی دارد که تولید محتوا برای وب سایت، نیاز به ر : نگارشی نکات 

 .ی شما کمک زیادی خواهد کردبه اصولی بودن قالب مقاله

ی شما باید دارای عنوان اصلی جذاب و چند زیر عنوان باشد. باید پاراگراف بندی و استفاده از مقاله

 لشک. کنید رعایت حتما را …عالئم نگارشی مثل نقطه، عالمت سوال، عالمت تعجب، ویرگول و 

ی ادهخطای س یک آل،از ایده ایمقاله داشتن صورت در تا کنید سرچ گوگل از حتماً را کلمات صحیح

 .امالیی مورد قضاوت قرار نگیرید
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اند کم حرف بزن اما ارزشمند! این که شما برای طوالنی از قدیم گفته: دُر چون گوی گزیده و گوی کم

جمالت تکراری یا به اصطالح خودمانی، چرت و پرت کنید، از اخالق شدن مقاله شروع به نوشتن 

خواننده  یکند، اما از حوصلهنویسندگی به دور است. این شکل نوشتن، شاید مقاله شما را طوالنی 

کند کاهد. یک نویسنده هیچ وقت بیهوده نویسی نمیبه دور است و از کیفیت و پرستیژ کاری شما می

 .آوردها سر در نمیدهد که حتی خودش هم از آنخواننده نمی و جمالتی را تحویل

 
برای به دست آوردن هر مهارتی، باید آن را تمرین کرد و در آن تجربه به : کنید تمرین را نوشتن

دست آورد. نوشتن و نویسنده شدن عالوه بر تحقیق و مطالعه، نیاز به تجربه شخصی خود فرد نیز 

نوشتن، هر آنچه که به ذهن تان آمد، غلط یا درست بنویسید و پس از پایان دارد. در ابتدای امر 

 .متن آن را اصالح کنید

 
بندی همانطور که هر مقاله نیاز به آغاز و پیش مقدمه دارد، باید یک جمع: ویرایش و بندی جمع

باشد تا  هایتانهای مفید از نوشتانتهایی نیز برای آن در نظر بگیرید؛ جمع بندی معموالً باید خالصه

 .ذهن مخاطب را منظم کند

هایتان را مطالعه کنید و مطمئن شوید خطا یا اشتباهی بعد از اتمام مقاله، حتماً یک بار از اول نوشته

 .در کلمات یا نوشتار و یا مفهوم رخ نداده باشد

 

 انواع مقاله
شود، بر اساس ماهیت و جنس، ای که نوشته میهای مختلفی دارند و هر مقالهها دسته بندیمقاله

 بندی تقسیم …به مقاالت پژوهشی، مروری، گردآوری، آموزشی، مقاالت آزمایش بالینی و 

 .شوندمی

 رد فرایج ترین نوع مقاالت هستند که بر اساس یک تحقیق و نوآوری منحصر به  پژوهشی، مقاالت

 .ها ارائه خواهند شدها و کنفرانسشوند و در ژورنالو یا به عنوان یک پایان نامه نوشته می

 تحلیالت و نقدهای سازنده در مورد مقاالت منتشر شده دیگر، در یک زمینه مشخص  مروری، مقاالت

 .همراه با پیشنهادهایی برای آینده هستند
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 شوند. معموالًی پزشکی استفاده میخاص در حوزه این مقاالت به طور بالینی، آزمایشی مقاالت 

، شوندهای مختلف انجام میها و مطالعاتی که بر روی یک گروه بزرگ از بیماران در زمینهآزمایش

 .شوداز روش شناسی گرفته تا پیاده سازی و نتایج مطالعات در این مقاالت درج می

 
 های مختلفاسمش پیداست، به گرد آوری دیدگاهاین نوع مقاالت همانطور که از  گردآوری، مقاالت 

های منحصر به فرد ای جدید با حرفپردازد و در واقع مقالههای متفاوت مینوشته شده در مکان

خودش نیست. نویسنده این مقاالت با کنار هم قرار دادن درست جمالت و موضوعات، یک مقاله 

 .سازدجدید می

 ند تواکند و میکه بتوان آن را توضیح و آموزش داد، صدق می در مورد هر موضوعی آموزشی، مقاله

توانند به شما می ها درصدی5 های آموزشی وب سایتها مفید باشد؛ به طور مثال: مقالهبرای خیلی

تواند شروع، کمک شایانی کنند. هر سایتی میهای الزم برای در زمینه راه اندازی کسب و کار و توانایی

 .ی آموزشی تولید کنددر زمینه تخصصی خودش مقاله

 
هرچه این کلمات ارزشمندتر و متناسب ! کلمات وسیله به دیگران با کردن برقرار ارتباط یعنی نوشتن،

 .تر استبا نیاز خواننده باشند، این ارتباط قوی

ما باید سعی کنید به نحوی با خواننده مکالمه کنید و او را وادار در تولید محتوا برای وب سایت ، ش

 .کنید تا انتهای مقاله با شما همراه باشد

های هرچه در مقاالت تخصصی، حتماً مطالعه الزم و مفید را برای نوشتن انجام دهید تا مقاله

 .معتبرتر و قابل اعتمادتری به مخاطبان ارائه بدهید
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