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 مپ   گوگل در من  مکانی   موقعیت ��افزودن مکان در گوگل مپ  

،  ثبت آدرس در گوگل  وجود دارد؟ آیا موقعیت مکانی من در گوگل مپ  چه روش هایی برای اضافه کردن
افزودن مکان   مقاله پیش رو قصد داریم تا به بیان پاسخ این سؤال ها و اهمیت فرایند زمان بری است؟ در 

 .برای کسب و کار بپردازیم. با ما همراه باشید  در گوگل مپ 

 آموزش گام به گام افزودن مکان در گوگل مپ 

 

 Google mapکمپانی بزرگ گوگل، زیرمجموعه های متعددی دارد که یکی از قدرتمند ترین آن ها،  
دارد و به نوعی   کسب و کار اینترنتی   است. افزودن مکان در گوگل مپ، مزایا و جنبه های مثبتی برای هر 

ثبت آدرس در    مک می کند. با این حال بسیاری از مردم، هنوز هم با چگونگی به شناخته تر شدن آن ک
 آشنا نیستند و نمی توانند از این امکانات استفاده کنند. در ادامه به طور کامل نحوه افزودن مکان در  گوگل 

Google map  را توضیح خواهیم داد. 

 Google map ورود به سایت یا برنامه

است. این سایت را می   Google map ان در گوگل مپ، وارد شدن به سایت نخستین قدم برای ثبت مک 
   .توانید با یک جستجوی ساده در موتور جستجوگر گوگل پیدا کنید 

 ثبت آدرس در گوگل مپ 

بعد از ورود به برنامه سایت، بر روی آیکون سه خط موازی افقی در سمت چپ صفحه کلیک کنید. در  
را انتخاب و نام موقعیتتان را در آن تایپ کنید. توجه   Search google maps بین آپشن ها، آپشن

داشته باشید که ترجیحاً باید نام موقعیت را به فارسی بنویسید. بعد از تایپ منطقه یا خیابان، گوگل به طور  
 .خودکار به شما پیشنهادهایی ارائه می کند که باید موقعیت خود را انتخاب کنید 
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 اضافه کردن مکان از قلم افتاده

بعد از آنکه سرچ کردن موقعیت خود، منوی کشویی پیرامون متن جستجو را بزنید و گزینه اضافه کردن  
را برگزینید. در این قسمت شما می توانید نام کامل مکانی   Add a missing place مکان از قلم افتاده یا 

به گونه ای است که به شما اجازه    الگوریتم گوگل   که در آن قرار دارید را بنویسید. توجه داشته باشید که
 .می دهد دقیق ترین آدرس را وارد نمایید 

 

،  Category ، ابتدا نام کسب و کار را باید وارد کنید. سپس در قسمت دسته بندی ها یاName در قسمت 
 .صنفی که بیزینس شما به آن تعلق دارد را باید بنویسید 
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و با استفاده از نقشه آدرس خود را   Location برای تکمیل ثبت کسب و کار در گوگل، باید در قسمت 
ثبت کنید. در این حالت باید آیکون قرمز رنگ را به طور دقیق بر روی موقعیت بگذارید و با کلیک کردن  

 .آن را تکمیل کنید  Done گزینه 

 

 جزئیات ثبت موقعیت مکانی من در گوگل مپ 

باید با استفاده از ماوس کامپیوتر و امکاناتی همچون بزرگ نمایی، آیکون قرمز را   Location در قسمت 
ساعت کاری، تلفن های تماس   در دقیق ترین آدرس ممکن قرار دهید. در ادامه می توانید مواردی همچون 

 را بزنید. همچنین در قسمت  Done و همچنین تصاویر مختلف را به آدرس خود اضافه نمایید و گزینه
Website   هم می توانید آدرس خود را وارد نمایید. این موضوع برای کسب و کارهای اینترنتی اهمیت
 .زیادی دارد 

 بررسی وضعیت تأیید افزودن مکان در گوگل مپ 
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بعد از آن که افزودن مکان در گوگل مپ را انجام دادید، باید صحت و دقت آن را بررسی کنید. توجه داشته  
س در گوگل مپ اهمیت بسیار باالیی دارد و می تواند  باشید که برای کسب و کارهای اینترنتی، نوشتن آدر 

  Googleآن ها کمک نماید؛ بنابراین باید حتماً نسبت صحیح وارد کردن آدرس در بهبود رتبه الکسا هب
map  دقت ویژه ای داشته باشید. 

، باید آیکون سه خط موازی افقی را از سمت چپ صفحه  Google map بتدا پس از ورود به سایت در ا
 .کلیک کنید  your contributions انتخاب نموده و بر روی گزینه 
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را انتخاب   Edit شن های مختلفی پیش روی شما خواهد بود که شما باید گزینه ویرایش یا در این حالت آپ
 .نمایید 
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در این حالت می توانید مشخصات موقعیت خود را به طور کامل بررسی کنید. در قسمت ویرایش و بعد  
 :ن شرح هستند از ثبت آدرس، سه گزینه مهم پیش روی شما قرار خواهد گرفت که بدی 

• Approved: تأیید موقعیت مکانی توسط تیم Google 
• Not Approved:  عدم تأیید موقعیت مکانی 
• Pending:  لوکیشن شما توسط گوگل در حال بررسی است. 

 چرا موقعیت مکانی من در گوگل مپ ثبت نمی شود؟ 

دالیل مختلفی برای رد شدن درخواست افزودن موقعیت مکانی در گوگل مپ وجود دارد که باید آن ها را  
 :اند ازشناسایی و برطرف کرد. برخی از این دالیل عبارت 

• Rate  )یا امتیاز پایین کاربر در گوگل مپ )این موضوع به او اجازه ثبت آدرس را نمی دهد 
 ثبت اشتباه آدرس  •
آدرس )وقتی یک آدرس توسط یک اکانت ثبت می گردد باید چند اکانت دیگر    عدم وجود خارجی •

 نیز آن تأیید کنند تا گوگل مپ آن را به عنوان آدرس فیک نشناسد.( 
 کندی اینترنت  •
 اشتباه کاربر در وارد کردن اطالعات و دادن اطالعات اشتباه  •

درس خود را وارد کنید. در تالش  در صورتی که هریک از این اشتباهات را مرتکب شدید، باید مجدد آ
 .برایتان ظاهر نشود  Not Approved دوباره باید نهایت دقت را به خرج دهید تا دیگر پیغام

 افزودن موقعیت مکانی در گوگل مپ با گوشی 
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ثبت آدرس در گوگل« با گوشی تفاوتی با دسکتاپ ندارد و هردو از یک الگو پیروی می کنند. اما در  »
ادامه به تشریح و توضیح نحوه ثبت    رای تفاوت های اندکی هستند و به همین دلیل دربرخی جزئیات دا

 .با گوشی موبایل می پردازیمGoogle map  آدرس

 ورود به اپلیکیشن 

ودکار بر روی اکثر گوشی های  بشوید. این اپلیکیشن به صورت خ  Map در ابتدا باید وارد اپلیکشن برنامه 
موبایل نصب است. حساب کاربری شما، همان حسابی می باشد که در گوگل ثبت کرده اید. در پایین صفحه  

 .بزنید  contribute بر روی گزینه 

 

 ثبت آدرس در گوگل با گوشی

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://maps.google.com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

را   Add a missing place یا Add place ، باید آپشن contribute در ادامه بعد از زدن گزینه
 فشار دهید. در این قسمت شما باید اطالعات موقعیت مورد نظرتان را وارد کنید. این اطالعات شامل نام 

(Place name)دسته بندی ، (Category)  و نشانی دقیق (Address)  است. 
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شما باید نوع کسب و کار خود را انتخاب کنید. گوگل به صورت پیش فرض چند    Category در قسمت 
 :آپشن را پیش روی شما می گذارد که شامل موارد زیر هستند 

• Food & Drink  غذا، نوشیدنی 
• Shopping  خرید 
• Services  خدمات 
• Hotels & Lodging  تل ها، اقامتگاه ه 
• Outdoors & recreation  فضای باز و تفریح 
• Religion  مذهبی 
• Office & Industrial  اداری، صنعتی 
• Residential  مسکونی 
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• Education  آموزشی 

 

 اگر شغل تان در زیرمجموعه های ذکر شده قرار ندارد، می توانید دسته بندی شغل خود را در قسمت 
Search more categories  پیدا کنید. 

اطالعات   Add more details وارد کردن کامل اطالعات در این قسمت ها، می توانید در قسمت   بعد از 
دیگری همچون ساعات کاری و راه های ارتباطی شامل وب سایت و شماره تلفن را وارد نمایید. همچنین  
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خود را  ، روز افتتاحیه  About می توانید چند عکس از کسب و کار خود را نیز اضافه کنید و در قسمت 
 .هم بنویسید 

نیز باید آیکون قرمز را بر روی موقعیت دقیق محل کسب و کارتان قرار   Edit Location در قسمت 
دهید. توجه داشته باشید که باید با استفاده کوچک و یا بزرگ کردن نقشه، آیکون را در صحیح ترین محل  

 .بگذارید 

 اهمیت افزودن مکان در گوگل مپ برای کسب و کارها 

 

می تواند به بهبود شرایط کسب و کارهای    افزودن مکان در گوگل مپ   همان طور که پیش تر نیز ذکر شد،
می   سایتبازگرداندن ترافیک وب   و باعث اینترنتی کمک کند. این موضوع با سئوی سایت ارتباط دارد  

شود، نحوه قرارگیری  بیان می سئو چیست  و اینکه  آموزش سئو  شود. یکی از مهم ترین مباحثی که در
سایت در صفحه اول جستجوی گوگل است. راه های مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از  

است. البته این روش پولی می باشد و تأثیر موقتی نیز   Google ads آن ها، استفاده از تبلیغات گوگل یا
 .دارد 

ایت در موتور جستجوی گوگل، پیروی از قوانین سئو است. منظور از  بهترین روش برای بهبود رتبه س
سئو، مجموعه فعالیت هایی می باشد که موجب افزایش رتبه سایت در گوگل می شود و قواعد مختلفی نیز  
دارد. در گذشته الگوریتم های گوگل به گونه ای بود که بسیاری از محتواهای اسپم و غلط در صفحات اول  

، موجب شده تا نتایج کامل و دقیق  الگوریتم مرغ مگس خوار  می گرفتند. اما امروزه وجود جستجو قرار  
 .تری برای جستجوها ارائه گردد 

کسب و کارهای اینترنتی باید همواره توجه ویژه ای به سئوی سایت خود داشته باشند، زیرا این موضوع  
گوگل می تواند به ارتقا سئو منجر شود و  می تواند به بهبود درآمدزایی آن ها کمک کند. ثبت آدرس در  

وب سایت کسب و کار را در صفحات اول قرار دهد. جالب است بدانید که برخی از کسب و کارها توانسته  

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
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اند با همین روش رایگان در بازه زمانی کوتاه تعداد بازدید بسیار باالیی را به دست آورند و فروششان را  
 .به طور قابل توجهی افزایش دهند 

، افزایش اعتماد مشتری به کسب و کار  Google map در  Address یکی از مهم ترین تأثیرات ثبت 
است. در این حالت مشتری می تواند با اطمینان بیشتری خرید خود را انجام دهد که این موضوع بر باال  

 Google ز ابزار رایگانرفتن اعتبار بیزینس نیز تأثیر فوق العاده ای دارد. هر بیزینس آنالینی می تواند ا
map   نتایج مطلوبی تا  باشد  آگاهانه و دقیق  باید  این استفاده  اما  برای شناخته تر شدن خود استفاده کند 

 .حاصل گردد 

 جمع بندی 

بیان گردید. همچنین نحوه ثبت آدرس در گوگل    موقعیت مکانی من در گوگل مپ   در این مقاله روش ثبت 
به طور نیز  از گوشی  استفاده  برای کسب و    با  داده شد. »افزودن مکان در گوگل مپ«  کامل توضیح 

کارهای اینترنتی از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا می تواند به ارتقا رتبه سایت آن ها در موتور  
 .جستجوی گوگل و در نتیجه افزایش آمار بازدیدشان کمک کند 
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